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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
1.1 วิสัยทัศน ์วัตถุประสงค ์เป้าหมาย หรือกลยุทธใ์นการด าเนินงานของบริษัท 

บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) (East Coast Furnitech Public Company Limited : 
ECF) (“บริษัท”) กาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ วตัถปุระสงค ์และเปา้หมายในระยะยาว ในการดาํเนินธุรกิจ ดงันี ้

 
วิสยัทศัน ์(Vision) 
“มุง่มั่นท่ีจะเป็นผูน้าํดา้นธุรกิจเฟอรน์ิเจอรใ์นภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และสรา้งโอกาสในการเติบโต

ของธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง” 
 
พนัธกิจ (Mission) 

Sustainability  การพฒันาใหอ้งคก์รเติบโตดว้ยความยั่งยืน ไดแ้ก่ การจดัหาแนวทางเพื่อลดตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายในการ
เป็นผูผ้ลิตเฟอรน์ิเจอรข์องบริษัท / การขยายสูธุ่รกิจดา้นพลงังานทดแทน ซึ่งเป็นแนวโนม้ที่สาํคญัและ
เป็นส่วนหนึ่งของการสรา้งความมั่นคงดา้นพลงังาน เป็นการสรา้งรายไดแ้ละผลกาํไรอย่างต่อเนื่อง
ใหก้บัภาพรวมของธุรกิจ เป็นตน้  

Diversification  การกระจายความเสีย่งในธุรกิจ เช่น การมีทัง้รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ทัง้ในและต่างประเทศ การมี
กลุม่ลกูคา้ที่หลากหลาย ตัง้แต่การสง่ออก รา้นคา้ปลีกสมยัใหม่ โชวรู์มจาํหน่ายสินคา้ในระดบักลางถึง
บน รา้นคา้สง่ รา้นคา้ปลีกเฟอรน์ิเจอรท์ั่วประเทศ และยงัรวมถึงการขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจประเภทอื่น ๆ 
อาทิ ธุรกิจดา้นพลงังาน เพื่อกระจายความเสีย่งและไมพ่ึง่พิงธุรกิจเฟอรน์ิเจอรเ์พียงอยา่งเดียว 

Adaptation  การพรอ้มสรา้งกลยทุธแ์ห่งการเปลี่ยนแปลงและปรบัตวัในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งโอกาสในการ
ดาํเนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ตั้งแต่เริ่มต้นจากธุรกิจการเป็นผู้ผลิตชิ ้นส่วน
เฟอรน์ิเจอร ์มาถึงผูผ้ลติเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา เฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ และผูผ้ลิตกระดาษปิด
ผิวเพื่อลดตน้ทนุในการผลติเฟอรน์ิเจอร ์เป็นตน้ 

 
คา่นิยมองคก์ร 

ทาํงานดว้ยใจที่มุง่มั่นในเปา้หมาย (Be Passionate and Determined) 
ลดกระบวนการทาํงานแตไ่ดป้ระสทิธิภาพท่ีมากขึน้ (Do More with Less) 

แสวงหาการเติบโตและเรยีนรูอ้ยา่งไมห่ยดุนิ่ง (Pursue Growth and Learning) 
สือ่สารดว้ยใจที่เปิดกวา้ง เที่ยงธรรมและซื่อสตัยต์อ่ผูอ้ื่น (Build Open, Integrity, Honest relationships with 

Communication) 
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 หนา้ที่ 1.0 - 2 

 

 

วตัถปุระสงค ์
“การนาํพาองคก์รใหม้ีการพฒันาและเติบโตอยา่งยั่งยืน” 
 
เปา้หมายระยะยาว 
บริษัทกําหนดเป้าหมายระยะยาว โดยจะรักษาอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และกําไรจากการ

ดาํเนินงานในกลุม่ธุรกิจเฟอรน์ิเจอรใ์หเ้ติบโตอยา่งตอ่เนื่อง และมุ่งสูก่ารเป็นองคก์รพฒันาต่อยอดการลงทนุเพื่อลดตน้ทนุ
ในธุรกิจการผลิตเฟอรน์ิเจอรแ์บบครบวงจร รวมถึงการตัง้เป้าหมายผลตอบแทนจากธุรกิจดา้นพลงังานทดแทนคิดเป็น
สดัสว่นไมต่ ํ่ากวา่รอ้ยละ 30 ของกาํไรสทุธิรวมของบรษัิทและบรษัิทย่อยทัง้หมดภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการกระจาย
ความเสีย่งในการดาํเนินธุรกิจสูธุ่รกิจประเภทอื่น ๆ ที่มีศกัยภาพและโอกาสในการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง  

สาํหรบัเปา้หมายระยะยาวมากกวา่ 3 ปีขึน้ไป บรษัิทตัง้เปา้หมายการเป็นผูน้าํในธุรกิจการเป็นผูผ้ลติและจดั
จาํหน่ายเฟอรน์ิเจอรเ์พื่อการสง่ออก และการเป็นผูน้าํในธุรกิจการจดัจาํหน่ายเฟอรน์ิเจอรใ์หก้บัรา้นคา้สง่รา้นคา้ปลีกทั่ ว
ประเทศ และภมูิภาคอาเซียน 

 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 
บรษัิทจดทะเบียนก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 12 ตลุาคม 2542 ดว้ยทนุจดทะเบียนเริม่แรก 6,000,000 บาท (หกลา้น

บาทถว้น) โดยในช่วงแรกก่อตัง้ มีวตัถปุระสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลติและจาํหนา่ยเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์แบบ
ประกอบดว้ยตนเอง ภายใตก้ารบรหิารงาน โดยกลุม่นกัธุรกิจคนไทย นาํโดยนายวลัลภ สขุสวสัดิ์ ในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่
ในปัจจุบนั และครอบครวัสขุสวสัดิ์ ซึ่งเป็นผูก้่อตัง้และบุกเบิกธุรกิจการผลิตและจัดจาํหน่ายเฟอรน์ิเจอรม์าตัง้แต่ช่วงปี 
2535 

ในปี 2535 กลุม่ผูบ้ริหารหรือกลุม่ครอบครวัสขุสวสัดิ์ไดก้่อตัง้ บริษัท อีสตโ์คสทอ์ตุสาหกรรม จาํกัด (ECI) 
ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจโรงเลือ่ย โรงอบ ไมย้างพาราแปรรูป และผลติและจาํหน่ายเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา ในปี 2539 ไดจ้ด
ทะเบียนก่อตัง้ บริษัท อีสตโ์คสทด์ีไซน ์จาํกัด (ECD) ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายเฟอรน์ิเจอรท์ัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ และประกอบกิจการนาํเขา้หรอืสง่ออกเฟอรน์ิเจอรท์กุชนิด ตลอดจนวสัดอุปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง โดย
ยา้ยฐานการผลิตจาก ECI ในสว่นของการประกอบกิจการผูผ้ลิตและจาํหน่ายเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราจาก ECI มาไวท้ี่ 
ECD สง่ผลให ้ECI ไดเ้ปลี่ยนรูปแบบการดาํเนินธุรกิจหลกัมาเป็นผูจ้าํหน่ายเฟอรน์ิเจอรเ์พียงอย่างเดียว โดยดแูลในดา้น
การตลาด และรบัผิดชอบสาขาและโชวรู์มเพื่อการจดัแสดงสินคา้และจาํหน่ายสินคา้ ภายใตต้ราสินคา้ “ELEGA”  ซึ่งเป็น
ตราสนิคา้สาํหรบัเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา และเฟอรน์ิเจอรท์ี่สั่งซือ้ทัง้จากในประเทศและนาํเขา้จากต่างประเทศ ต่อมาในปี 
2542 ไดจ้ดทะเบียนก่อตัง้ บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั (ECF) ขึน้ เพื่อประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่าย
เฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์แบบประกอบดว้ยตวัเอง ซึ่งขณะนัน้กระแสความนิยมในเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์กาํลงั
เพิ่มขึน้อย่างมาก หลงัจากนัน้ในช่วงปี 2545 ไดด้าํเนินการจดทะเบียนก่อตัง้บริษัทขึน้อีก 2 แห่ง ไดแ้ก่ บริษัท วี - ชัท 
เดคคอร ์จาํกดั (VCD) เพื่อประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายกระดาษปิดผิวไม ้และใหบ้ริการ  ตดัแผ่นปิดขอบไม ้
(พีวีซี) เพื่อจาํหนา่ยใหแ้ก่โรงงานผลติเฟอรน์ิเจอรท์ั่วไป และในปีเดียวกนัไดก้่อตัง้ บรษัิท วี - ชทั อินดสัทร ีจาํกดั (VCI) เพื่อ
ประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลติและจาํหนา่ยไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้ และไดย้า้ยฐานการผลติจาก ECD มาไวท้ี่ VCI  

โครงสรา้งการถือหุน้ในขณะนัน้ของ บริษัท อีสตโ์คสท ์อตุสาหกรรม จาํกดั (ECI) บริษัท อีสตโ์คสทด์ีไซน ์
จาํกดั (ECD) บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั (ECF) บรษัิท วี - ชทั เดคคอร ์จาํกดั (VCD) และ บริษัท วี - ชทั อินดสัทร ี
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จาํกัด (VCI) ประกอบดว้ยครอบครวัสขุสวสัดิ์ เป็นผูถื้อหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 และเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และ ผูม้ี
อาํนาจควบคมุในทกุบรษัิท 

 
ทัง้นีส้าเหตุของการก่อตัง้บริษัทหลายแห่งขึน้ในลกัษณะดังกล่าว เพื่อประโยชนท์างดา้นการขอรบัการ

สนบัสนนุการสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) เป็นสาํคญั โดยการก่อตัง้กลุม่บริษัทดงักลา่ว 
รวมเรยีกวา่ กลุม่บรษัิทอีสตโ์คสท ์(East Coast Group) สามารถสรุปลกัษณะการดาํเนินธุรกิจในแต่ละบริษัท ก่อนการจดั
โครงสรา้งกลุม่บรษัิทในช่วงปี 2553 ไดด้งันี ้

 
บริษัท ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

1. บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั (ECF) ผลติและจาํหนา่ยเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ 
2. บรษัิท อีสตโ์คสทด์ีไซน ์จาํกดั (ECD) ผลติและจาํหนา่ยเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา 
3. บรษัิท อีสตโ์คสทอ์ตุสาหกรรม จาํกดั (ECI) ธุรกิจซือ้มา – จาํหนา่ยไป ผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์ม้

ยางพาราที่ทางบรษัิทเป็นผูผ้ลติเอง และเฟอรน์ิเจอรไ์ม้
จรงิที่สั่งซือ้มาทัง้จากในประเทศและนาํเขา้จาก
ตา่งประเทศโดยจาํหนา่ยผา่นโชวรู์มที่เป็นพืน้ท่ีเช่าของ
บรษัิท 

4. บรษัิท วี - ชทั เดคคอร ์จาํกดั (VCD) ผลติและจาํหนา่ยกระดาษปิดผิวไม ้และใหบ้รกิารตดั
แผน่ปิดขอบไม ้(พีวีซ)ี เพื่อใชป้ระกอบในการผลติ
เฟอรน์ิเจอร ์

5. บรษัิท วี - ชทั อินดสัทร ีจาํกดั (VCI) ผลติและจาํหนา่ยไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้ 
 

ต่อมาในปี 2553 ผู้บริหารกลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ได้วางแผนสาํหรับการเตรียมตัว เพื่อ เข้า เ ป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ เอ็ม  เอ  ไอ (mai )  ทางบริษัทจึง ได ้ดาํ เนินการปรับโครงสร ้า งการ
ดาํ เนินธุรกิจ แ ละ กา ร เ งินภา ยใ นกลุ่มบริษัทอีสต ์โค สท์ใ หม่ โด ย ใช ้รูปแ บบกา รปร ับปรุ ง โค รง สร ้า งก า ร
ดาํ เนินงานและการเงินของแต่ละบริษัทรวม 4  บริษัท  (ECD ECI  VCD และ VCI )  ให้มาอยู่ภายใต้การ
ควบคุมด้วยวิ ธีการเข้าซื ้อทรัพย์สินที่ ใช้ใน การดาํเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทมาไว้ที่  บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิ
เทค จาํกัด  (ECF)  เพียงแห่ง เดียว  ในราคาซื ้อขายสาํหร ับอาคาร  และเครื่อ งจักรตามวิธีการประ เมินที่
ดาํ เนินการโดยบริษัทประเมินมูลค่าทร ัพย์สินที่ ได ้ร ับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สาํนักงาน ก.ล.ต.) ให้เ ป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะ โดยราคาซื ้อขายอ้า งอิงจากราคาประ เมินที่ต ํ่ากว่า  ซึ่ง ในขณะนั ้นการจัดรูปแบบโครงสร ้า ง
ดังกล่าว เป็นไปเพื่อคาํนึงถึงประโยชน์ในการเตรียมตัวสาํหรับเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) การขจัดปัญหารายการระหว่างกัน (Connected Transaction) ปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประ โย ชน์ (Con f l i c t  o f  In te r es t )  และ เ พื่อ ให ้การดาํ เนินธุรกิจ เกิดประสิทธิภา พสูงสุด เ ป็นสาํค ัญ 
นอกจากนี ้ สาเหตุที่ เลือกให้บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิ เทค จาํกัด เ ป็นบริ ษัทหลักที่จะเตรียมตัว เพื่อ เข้า เ ป็น
บริษัทจดทะเบียนในขณะนั ้น  เนื่อ งจากมีรูปแบบการดาํ เนินธุรกิจหลักคือ  การ เ ป็นผู ้ผลิตและจาํหน่าย



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 4 

 

 

เฟอร์นิ เจอร์ประเภทไม้ปาร์ติ เคิลบอร์ด ซึ่งมีอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง  มี
รายได้จากการขายสูงสุดและมีผลการดาํ เนินงานที่ดีกว่าบริษัทอื่น  ๆ ในกลุ่ม  ประกอบกับยังมีช่วงเวลาที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เหลืออยู่  ในขณะที่บริษัทอื่นในกลุ่มได้ใช้สิทธิจากการส่งเสริมการลงทุน
ครบถ้วนตามกาํหนดเวลาแล้ว  

 
ภายหลงัการจดัโครงสรา้งการดาํเนินธุรกิจใหม่ บริษัทจึงมีลกัษณะการดาํเนินธุรกิจครอบคลมุดา้นต่างๆ 

ดงันี ้
1. ผูผ้ลิตและจาํหน่ายไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้ โดยสว่นใหญ่ใชเ้ป็นวตัถดุิบในการผลิตเฟอรน์ิเจอรไ์ม้

ยางพารา และบางสว่นจาํหนา่ยใหก้บับคุคลภายนอก 
2. ผูผ้ลติและจาํหนา่ยเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา 
3. ผูผ้ลติและจาํหนา่ยเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ 
4. ผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอร ์(Trading) สาํหรบัเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราที่ทางบริษัทเป็นผูผ้ลิต

เอง และเฟอรน์ิเจอรไ์มจ้รงิที่สั่งซือ้มา ทัง้จากในประเทศและนาํเขา้จากตา่งประเทศ 
5. ผูผ้ลติสว่นตกแตง่เฟอรน์ิเจอร ์ไดแ้ก่ กระดาษปิดผิว และใหบ้รกิารตดัแผน่ปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใชเ้ป็น

วตัถดุิบในการผลติเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ และเพื่อจาํหนา่ยใหก้บับคุคลภายนอก 
 
พัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
 
ปี 2535  :  เริ่มจดทะเบียนก่อตัง้บริษัทแรกของ อีสตโ์คสท ์กรุ๊ป ในนามของ บริษัท อีสต์โคสท์อุตสาหกรรม 

จ ากดั (ECI) เพื่อประกอบธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบ และผลิตและจาํหน่ายเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราขึน้   
ที่บรเิวณ ถนนบา้นบงึ – แกลง ตาํบลทางเกวียน อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง 

ปี 2539  :   - อีสตโ์คสท ์กรุ๊ป เริ่มขยายธุรกิจไปสู่การเป็นผูผ้ลิตเฟอรน์ิเจอรไ์ม้ยางพารา ไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ 
โดยก่อตัง้ บริษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ จ ากดั (ECD) ขึน้เป็นบริษัทที่ 2 เพื่อประกอบธุรกิจดงักลา่ว 
โดยยา้ยฐานการผลติในสว่นของเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราจาก ECI มาที่ ECD  

  - ในปีเดียวกนันี ้อีสตโ์คสท ์กรุ๊ป ไดเ้ริ่มการสง่ออกสินคา้ไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่ น 
สหรฐัอเมรกิา และประเทศทางแถบยโุรปตะวนัตก 

ปี 2541  :  -  อีสตโ์คสท ์กรุป๊ ไดเ้ริม่ขยายธุรกิจเฟอรน์ิเจอรไ์ปยงัตลาดภายในประเทศใหม้ากขึน้กว่าเดิม โดย
ก่อตัง้ตราสนิคา้ “ELEGA” เพื่อใชเ้ป็นตราสนิคา้สาํหรบัเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราที่ทางบริษัทเป็น
ผูผ้ลิตเองและเฟอรน์ิเจอรไ์มจ้ริงที่สั่งซือ้มา ทัง้จากในประเทศและนาํเขา้จากต่างประเทศ และ 
ก่อตัง้ตราสินคา้ “Leaf” ขึน้เพื่อใชเ้ป็นตราสินคา้สาํหรบัการผลิตและจาํหน่ายใหก้ับ โฮมโปร 
(Home Pro) ในเวลาเดียวกัน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐบาลภายใต้การ
รณรงค์การใช้สินค้าไทยในขณะนัน้ 

ปี 2542  :  - ECD ไดร้บัการคดัเลอืกจากกรมสง่เสรมิการสง่ออกใหใ้ชส้ญัลกัษณต์ราสินคา้ไทย “Thailand’s 
Brand” เพื่อแสดงถึงการเป็นผลติภณัฑส์ง่ออกที่มีคณุภาพสงู 

  - ECI ไดร้บัรางวลั "Prime Minister Award"  จากกระทรวงพาณิชย ์ซึ่งเป็นรางวลัที่มอบ
ใหแ้ก่ผูส้ง่ออกที่มีผลการดาํเนินงานดีเดน่และมีคณุภาพสนิคา้อยูใ่นระดบัยอดเยี่ยม 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 5 

 

 

  - วนัที่ 12 ตุลาคม ทาง อีสตโ์คสท ์กรุ๊ป ไดข้ยายการดาํเนินธุรกิจโดยก่อตัง้ บริษัท อีสต์โคสท์
เฟอรน์เิทค จ ากดั (ECF) ขึน้เป็นบรษัิทท่ีสาม ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6,000,000 บาท 
(หกลา้นบาทถว้น) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 100 บาท 
เรยีกชาํระเต็มมลูค่า ในปีเดียวกนันี ้เพื่อดาํเนินธุรกิจโรงงานผลิตและจาํหน่ายเฟอรน์ิเจอรจ์าก
ไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ โดยขยายกาํลงัการผลิตที่มีอยู่ใหม้ากขึน้กว่าเดิม เพื่อรองรบัการเติบโต        
ของยอดขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่ เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเพื่อใช้
ประกอบการขอรบัการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) โดย ECF 
ไดร้บั BOI ในการผลติเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ / ไมแ้ผน่เรยีบ 

ปี 2543 : - วันที่ 16 มีนาคม ECF ได้ดาํเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 6,000,000 บาท เป็น 
13,080,000 บาท (สิบสามลา้นแปดหมื่นบาทถว้น) แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 130,080 หุน้    
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100  บาท  โดยเรียกชาํระเต็มมลูค่า เพื่อใช้เ ป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท 

- วนัที่ 24 มีนาคม ทาง ECF ไดร้บัการสง่เสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ในการผลิตเฟอรน์ิเจอร ์โดยไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิที่ไดจ้าก
การประกอบกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี และไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินได้ นิติ
บคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิที่ไดจ้ากการประกอบกิจการที่ไดร้บัการสง่เสริมในอตัรารอ้ยละ 50 เป็น
ระยะเวลา 5 ปี  

ปี 2544  :  - ECD ไดผ้่านการรบัรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก UKAS (The 
United Kingdom Accreditation Service) สาํหรบัการเป็นผูผ้ลติเฟอรน์ิเจอรไ์ม ้

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

- วันที่ 13 ธันวาคม ECF ไดด้าํเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 13,080,000 บาท เป็น 
25,000,000 บาท (ยี่สิบหา้ลา้นบาทถว้น) แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 250,000 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยเรียกชาํระเต็มมูลค่า เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดาํเนินธุรกิจ  
ของบรษัิท 

ปี 2545  :  - อีสตโ์คสท ์กรุป๊ ไดข้ยายกาํลงัการผลติ และพฒันาคณุภาพทางดา้นการผลิตใหเ้พิ่มขึน้จากเดิม 
โดยการลงทนุในเครือ่งจกัรที่ใชเ้ทคโนโลยีชัน้สงู (Hi - Technology) ซึ่งใชเ้งินลงทนุจาํนวนมาก
ในการสั่งซือ้เครื่องจกัรดงักล่าว เช่น เครื่อง Horizontal Sparing เครื่อง Vertical Spraying 
Robot เป็นตน้ 

  - ในปีดงักล่าว อีสตโ์คสท ์กรุ๊ป ไดก้่อตัง้บริษัทเพิ่มขึน้อีก 2 แห่ง ไดแ้ก่ บริษัท วี - ชทั เดคคอร ์
จ ากดั (VCD) เป็นบริษัทที่สี่ เพื่อดาํเนินธุรกิจผลิตกระดาษปิดผิวเฟอรน์ิเจอร ์เนื่องจาก ECF 
ผลติเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์เป็นจาํนวนมาก ทาํใหต้อ้งนาํเขา้วสัดปิุดผิว จึงไดก้่อตัง้ VCD 
ขึน้เพื่อผลิตกระดาษปิดผิวขึน้ เพื่อที่จะสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตเองได ้โดยการผลิต
กระดาษปิดผิวจะส่งจาํหน่ายใหก้ับ ECF และโรงงานผูผ้ลิตเฟอรน์ิเจอรท์ั่วไป นอกจากนีใ้นปี
เดียวกัน อีสตโ์คสท ์กรุ๊ป ไดก้่อตัง้บริษัท วี - ชัท อินดสัทรี จ ากดั (VCI) เป็นบริษัทที่หา้ เพื่อ
ดาํเนินธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบไมย้างพาราแปรรูป แทนการดาํเนินงานเดิมของ ECI และ ECI ได้



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 6 

 

 

ปรบัเปลี่ยนเป็นการดาํเนินธุรกิจซือ้มา ขายไป (Trading) เฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราที่บริษัทเป็น
ผูผ้ลิตเอง และเฟอรน์ิเจอรไ์มจ้ริงที่สั่งซือ้ ทัง้จากในประเทศและนาํเขา้จากต่างประเทศ โดยทัง้ 
VCD และ VCI ขยายการลงทุนไปยงัที่ดินแห่งใหม่  และก่อสรา้งโรงงาน บนเนือ้ที่กว่า 54 ไร ่
บริเวณซอยชงโค – ชุมนมุใน ตาํบลวงัจนัทร ์อาํเภอวงัจนัทร ์จังหวัดระยอง  ซึ่งต่อมาในปี 
2555  ไดถ้กูจดทะเบียนเป็นสาํนกังานสาขาแหง่ที่ 1 ของบรษัิท 

ปี 2546  :  - ECI ไดข้ยายตลาดการจดัจาํหน่ายสินคา้ โดยการก่อตัง้โชวรู์มภายในรา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่
เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2546 บริษัทไดข้ยายโชวรู์มไปยงั อินเด็กซ ์ลีฟวิ่ง มอลล ์(Index 
Living Mall) และโฮมโปร (Home Pro)  

ปี 2547  :  - ECD ไดร้บัรางวัลผูส้่งออกสินคา้และบริการดีเด่น ประจาํปี 2547 ประเภทที่มีการออกแบบ
 ผลติภณัฑข์องตนเอง (Thai Owned Design) จากกระทรวงพาณิชย ์

  - ECF ไดร้บัการปรบัเวอรช์ั่นการรบัรองคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จาก URS (United 
Registrar of Systems (Thailand) Ltd. สาํหรบัการเป็นผูผ้ลติเฟอรน์ิเจอรไ์ม ้ 

ปี 2553 : - วนัที่ 1 ตุลาคม กลุ่มบริษัทอีสตโ์คสท ์ไดเ้ริ่มดาํเนินการปรบัโครงสรา้งการดาํเนินธุรกิจ จาก
ทั้งหมด 5 บริษัทภายในกลุ่ม ให้เหลือการดําเนินธุรกิจเพียงบริษัทเดียวคือ ECF โดย
กระบวนการปรบัโครงสรา้งกลุ่มบริษัทเริ่มจากการซือ้ที่ดินทัง้หมดที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจที่
ขณะนัน้เป็นกรรมสทิธ์ิสว่นตวัของกรรมการบรษัิทเขา้เป็นกรรมสทิธ์ิในนาม ECF ดาํเนินการโอน
สายการผลติสนิคา้พรอ้มทัง้จาํหนา่ยสนิคา้สาํเร็จรูป สินคา้ระหว่างผลิต วตัถดุิบ วสัดสุิ ้นเปลือง 
เครือ่งจกัรและอปุกรณบ์างสว่นจาก 4 บรษัิทเขา้เป็นกรรมสทิธ์ิของ ECF รวมถึงเจรจาเพื่อขอลด
ยอดวงเงินสินเช่ือต่าง ๆ ของบริษัทในกลุม่ที่มีกบัสถาบนัการเงินและโอนเพิ่มเป็นวงเงินสินเช่ือ
ของ ECF เป็นการดาํเนินการจ่ายชาํระคืนหนีส้นิในระหว่างกลุม่บริษัท  เพื่อขจดัปัญหารายการ
ระหวา่งกนั (Connected Transaction) และความขดัแยง้ทางประโยชน ์(Conflict of Interest) 

  - วันที่ 26 ตุลาคม บริษัทได้ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 25,000,000 บาท เป็น 
90,000,000 บาท (เกา้สบิลา้นบาทถว้น) แบง่เป็นหุน้สามญัจาํนวน 900,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 100 บาท โดยเรียกชาํระเต็มมลูค่า เพื่อใชข้ยายการลงทนุและเพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียน
ในการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท 

ปี 2554 : - วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์บรษัิทไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) 
ในการผลิตเฟอรน์ิเจอร ์โดยไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลสาํหรบักาํไรสุทธิที่ไดจ้ากการ
ประกอบกิจการท่ีไดร้บัการสง่เสรมิเป็นระยะเวลา 3 ปี  

 - วนัที่ 10 กุมภาพันธ์ บริษัทไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ในการผลติวสัดปิุดผิว โดยไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิที่ไดจ้ากการ
ประกอบกิจการท่ีไดร้บัการสง่เสรมิเป็นระยะเวลา 3 ปี 

 - วนัที่ 11 พฤษภาคม บริษัทไดจ้ดทะเบียนก่อตัง้บริษัท วีวี – เดคคอร ์จาํกัด (V V-Décor) ขึน้    
ในฐานะบริษัทย่อย โดยบริษัทมีสดัสว่นการถือหุน้รอ้ยละ 99.95 มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 
บาท (หนึง่ลา้นบาทถว้น) แบง่เป็นหุน้สามญัจาํนวน 10,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท
โดยเรียกชาํระเต็มมลูค่า ก่อตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจดา้นการตลาด (Trading) ใหก้บั ECF ใน
การเป็นผูจ้าํหนา่ยกระดาษปิดผิวใหก้บัลกูคา้บางรายของบรษัิท 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 7 

 

 

 - กลุ่มบริษัทอีสตโ์คสท ์ยงัดาํเนินการจดัโครงสรา้งอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างปี 2554 บริษัท  
ได้ดาํเนินการเพิ่มเติมในส่วนของการโอนอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ส่วนที่เหลือ และ
สินทรพัยถ์าวรอื่น ๆ การโอนยอดวงเงินสินเช่ือกับสถาบนัการเงินที่ยงัมีภาระหนีค้งคา้งมายงั 
ECF รวมถึงการโอนยา้ยพนักงานจาก 4 บริษัท มาเป็นพนักงานของ ECF โดย ณ วันที่ 30 
มิถุนายน กลุ่มบริษัทอีสตโ์คสท ์ไดด้าํเนินการปรบัโครงสรา้งการดาํเนินธุรกิจ โดยเหลือเพียง 
ECF เป็นบรษัิทท่ีดาํเนินธุรกิจโดยเรียบรอ้ยและสมบรูณเ์พียงแห่งเดียว และเตรียมความพรอ้ม
สาํหรบัการแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจาํกดัตอ่ไป 

 - วนัที่ 4 พฤศจิกายน บริษัทไดด้าํเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 90,000,000 บาท เป็น 
100,000,000 บาท (หนึ่งรอ้ยลา้นบาทถว้น) แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,000,000 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยเรยีกชาํระเต็มมลูคา่ เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดาํเนินธุรกิจ
ของบรษัิท 

ปี 2555 : - เดือนกรกฎาคม บริษัทไดเ้ริ่มขยายช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ ไปยงักลุม่รา้นคา้ปลีกรายย่อย
ทั่วไป (Dealer) เพื่อเป็นสว่นช่วยเสริมสรา้งการเติบโตของยอดขายใหม้ากขึน้จากเดิม ภายใต้
ตราสนิคา้ “Costa” 

 - วนัที่ 11 ตลุาคม 2555 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งที่  12/2555 ได ้มีมติพิจารณาอนุมัติ
การเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวแ้ละแกไ้ขจาํนวนหุน้ของบริษัท จากเดิมมลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้
ละ 100 บาท เป็นมลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท จึงทาํใหบ้รษัิทมีการเปลีย่นแปลงในจาํนวน
หุ้น และมูลค่าที่ตราไว้ โดยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 
400,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25  บาท นอกจากนีย้งัไดม้ีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 100,000,000  บาท เป็น 130,000,000 บาท (หนึ่งรอ้ยสามสิบ
ลา้นบาทถว้น) แบง่เป็นหุน้สามญัจาํนวน 520,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดย
พิจารณาจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจาํนวน 120,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป  

 - วนัท่ี 18 ตุลาคม 2555 บริษัทไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจาํกัดเป็นบริษัท
มหาชนจาํกดั และเปลีย่นแปลงช่ือเป็น บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั (มหาชน) (ECF) 

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

 - เดือนตุลาคม บริษัทไดเ้ริ่มขยายช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ ไปยงัเมกาโฮม (Mega Home)   
ศนูยร์วมสินคา้บา้นและวสัดกุ่อสรา้งจาํหน่ายทัง้ปลีกและสง่ เพื่อ เ ป็นส่วนช่วย เสริมสร้า ง
การเติบโตของยอดขายใหม้ากขึน้จากเดิม ภายใตต้ราสนิคา้ “a7” 

- วนัที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีพืน้ที่เช่าเพื่อใชเ้ป็นโชวรู์มจัดแสดงและจาํหน่ายสินคา้ใน อินเด็กซ ์ 
ลฟีวิ่ง มอลล ์(Index Living Mall) รวมทัง้สิน้ 11 สาขา และโชวรู์มสาขาภายในโฮมโปร (Home 
Pro) รวมทัง้สิน้ 3 สาขา 

ปี 2557 : - ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม 2557 ไดม้ีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนจากเดิม 130,000,000 บาท เป็น 195,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 0.25 
บาท และไดด้าํเนินการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ  4  เพื่อให้สอดคล้อง กบัการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัท ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจาํกดั กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 8 

 

 

พาณิชย ์เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ดงันัน้ ปัจจุบนับริษัทจึงมีทนุ
จดทะเบียนจาํนวน 195,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจาํนวน 780,000,000 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้วจํานวน 
130,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 520,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 
บาท โดยในสว่นของทนุจดทะเบียนที่รอเรียกชาํระจาํนวน 65,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น
หุน้จาํนวนจาํนวน 260,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เป็นการจัดสรรไวเ้พื่อ
รองรบัการใชส้ทิธิแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 1 (ECF-W1) 

- วนัที่ 18 สิงหาคม ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ได้แจ้งรับใบสาํคัญแสดงสิท ธิ ที่จะซือ้
หุน้สามญั รุน่ท่ี 1 (ECF-W1) รบัเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและเริ่มการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์น
วนัดงักลา่ว 

- วนัที่ 18 กันยายน บริษัทไดเ้ขา้ลงนามในบันทึกความเขา้ใจ (“MOU”) เพื่อร่วมดาํเนินธุรกิจ  
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา กับ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
(“GUNKUL”) บริษัทและ GUNKUL จะรว่มกนัจดัตัง้บริษัทขึน้ เพื่อรองรบัการพฒันาโครงการ
ในสดัสว่นรอ้ยละ 74.99 : 25.01 ตามลาํดบั บริษัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบในสว่นการจดัหาสิทธิ   
ในการเช่า และ/หรอืสทิธิในการใชพ้ืน้ที่หลงัคาเพื่อติดตัง้แผงโซลา่เซลลส์าํหรบัประกอบการยื่น
เป็นผูเ้สนอขายไฟฟ้า การบริหารจดัการ รวมถึงการจดัหาแหล่งเงินทนุ และ GUNKUL จะเป็น
ผูร้บัผิดชอบในส่วนของการบริการจัดหาอุปกรณ ์การจัดซือ้และการก่อสรา้งสาํหรบัโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาเพื่อใหโ้ครงการสามารถดาํเนินการไดต้ามขอ้ตกลง
ของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) รวมถึงเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัการและบาํรุงรกัษา ภายใต้
การดาํเนินงานทัง้สองฝ่ายมีหนา้ที่ยื่นขอรบัอนญุาตเป็นผู้เสนอขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า
สว่นภมูิภาค (กฟภ.) หรอืการไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) ตามแตก่รณีตอ่ไป 

- เดือนตุลาคม บริษัทเริ่มจาํหน่ายสินคา้ใหก้ับไทวสัดุ (Thai Wasadu) เพื่อขยายช่องทางการ
จาํหนา่ยสนิคา้ใหม้ากขึน้จากเดิม ภายใตต้ราสนิคา้ “HASTA” 

  - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2557 เมื่อวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ไดม้ีมติอนุมตัิให้
บริษัทเขา้ลงทุนในการจดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่รวม 6 บริษัท เพื่อดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยท์ี่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) โดยวตัถปุระสงคข์องการจดัตัง้
บริษัทย่อยเพื่อเตรียมการเขา้ร่วมประมูลเสนอขายไฟฟ้าในการรบัซือ้ไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยท์ี่ติดตัง้บนหลงัคาตามประกาศของคณะกรรมการกิจการพลังงานเรื่อง
การรบัซือ้ไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ี่ติดตัง้บนหลงัคา ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่าง
รอนโยบายจากภาครฐัถึงช่วงเวลาการเปิดเขา้ประมลูเพื่อเสนอขายไฟฟา้ 

ปี 2558 : - วนัที่ 23 กมุภาพนัธ ์บรษัิทไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จาํกดั ขึน้เป็น
ที่เรียบรอ้ย โดยประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) ปัจจุบนัมี
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 
100,000 หุน้ (หนึง่หมื่นหุน้) มีมลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท (หนึง่รอ้ยบาท) 

 - วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2558 ไดม้ีมติอนมุตัิการจดทะเบียน
จดัตัง้บริษัทย่อยทางออ้มแห่งใหม่ในประเทศญ่ีปุ่ น คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha 
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เพื่อรองรบัการขยายการลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ น สาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โดยมีขนาดกาํลงัการผลิตติดตัง้ประมาณ 1.5 เมกะวัตต ์โดยมีที่ตัง้ของโครงการอยู่ที่ 1737 
Kodani, Toyotomi-cho, Himeji city, Hyogo ประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีทนุจดทะเบียน 100,000 เยน 
และมีสดัสว่นการถือหุน้โดย ECFH ที่รอ้ยละ 51 ปัจจบุนัไดด้าํเนินการจาํหนา่ยโครงการดงักลา่ว
ใหก้บันกัลงทนุรายอื่นเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้  

- วนัท่ี 30 มิถนุายน บรษัิทไดเ้ขา้ลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ (“MOU”) เพื่อความรว่มมือในการ
ดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล โดยจะจัดตัง้บริษัทร่วมทนุขึน้รว่มกับผูถื้อหุน้ราย
อื่นๆ ประกอบด้วย บริษัท ฟอรจ์ูน พารท์ อินดัสตรี ้จํากัด (มหาชน) (FPI) บริษัท วิชญ ์
อุตสาหกรรม จํากัด และกลุ่มผู้ประกอบการโรงไม้ หรือโรงเลื่อยไม้ ใ น เ ข ต พื ้นที ่ตั ้ง ข อ ง
โ ค ร ง ก า ร โ ร ง ไ ฟ ฟ้า ในแต่ละแห่ง ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 7/2558 ไดม้ีมติพิจารณาอนมุตัิใหบ้รษัิท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จาํกดั ใน
ฐานะบริษัทย่อย  เป็นผูเ้ขา้ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล (Biomass Power Plant) 
โดยการเข้าร่วม เป็นผูถื้อหุน้ ในบรษัิทรว่มทนุแหง่ใหมร่วม 5 บรษัิท เพื่อเตรยีมเขา้รว่มประมลู
รบัคดัเลอืกและอนญุาตเป็นผูเ้สนอขายไฟฟา้เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) กบัการ
ไฟฟา้สว่นภมูิภาค (กฟภ.) หรอืการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ตามแต่กรณีไป ตาม
ประกาศของคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (กกพ.) เรื่องหลกัเกณฑก์ารรบัซือ้ไฟฟ้าจาก
ผูผ้ลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวียน ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างรอนโยบายจากภาครฐัถึงช่วงเวลาการเปิด
เขา้ประมูลเพื่อ    เสนอขายไฟฟ้า โดยมีรายช่ือของบริษัทร่วมทุนทัง้ 5 บริษัท ประกอบดว้ย 
บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ กรุป๊ (นราธิวาส 1) จาํกดั บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ กรุป๊ (นราธิวาส 2) จาํกดั 
บริษัท เซฟ เอนเนอรจี์ กรุ๊ป (ยะลา 1) จาํกดั บริษัท เซฟ เอนเนอรจี์ กรุ๊ป (ปัตตานี) จาํกดั และ
บริษัท เซฟ เอนเนอรจี์ กรุ๊ป (สงขลา) จาํกดั ทัง้นีปั้จจุบนัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเสร็จสิน้การ
ชาํระบญัชีของ 4 บรษัิทดงักลา่วเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ เนื่องจากไมส่ามารถผา่นการประมลูเพื่อให้
ไดส้ญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากภาครฐั 

- เดือนตุลาคม บริษัทเริ่มการจาํหน่ายสินคา้ใหก้ับรา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ ดู โฮม (Do Home) 
ภายในตราสนิคา้ My Fur 

 - วนัที่ 9 ธันวาคม ECFH ในฐานะบริษัทย่อยไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาแฟรนไชสก์ับ Can Do 
Company Limited (“Can Do”) ประเทศญ่ีปุ่ น โดย ECFH จะเป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตในการ        
ใชเ้ครื่องหมายทางการคา้ รูปแบบรา้นคา้ ระบบบริหารจัดการรา้นคา้และการสั่งซือ้สินคา้จาก 
Can Do ประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินธุรกิจภายในประเทศไทยในรูปแบบ
รา้นคา้จาํหน่ายสินคา้ราคาเดียวทัง้รา้น (รา้น 100 เยน ที่มีตน้กาํเนิดในประเทศญ่ีปุ่ น) โดยมี
ระยะเวลาของสญัญา 5 ปี 

 - วันที่  19 ธันวาคม พิ ธี เ ปิดสาขาอย่าง เ ป็นทางการ  (Grand Opening) รา้น Can Do สาขา
แรกคือ สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ด้วย ขนาดพื ้นที่ ให้บริการ 175  ตารางเมตร 

ปี 2559 : - วนัท่ี 11 ธนัวาคม ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 9/2559 พิจารณาอนมุตัิมติที่สาํคญั ดงันี ้
o พิจารณาอนมุตัิใหบ้รษัิท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จาํกดั ในฐานะบริษัทย่อย เป็นผูเ้ขา้ลงทนุใน

บริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ที่จะจดทะเบียนจัดตัง้ขึน้เพื่อเขา้ลงทุนในธุรกิจดา้นโรงไฟฟ้า
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พลงังานชีวมวล โดยช่ือบริษัทร่วมทนุแห่งใหม่ ที่จะจดทะเบียนจดัตัง้คือ บริษัท เซฟ 
เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จาํกัด (“SAFE”) โดยมีทุนจดทะเบีนเริ่มตน้ที่ 1,000,000 บาท 
(หนึ่งลา้นบาทถว้น) แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 10,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
100 บาท โดยบริษัทจะเป็นผูเ้ขา้ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 49.98  ซึ่งต่อมาไดถ้กูจด
ทะเบียนจดัตัง้เป็นท่ีเรยีบรอ้ยเมื่อวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2560  

ปี 2560 : - 12 มกราคม ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2560 ไดอ้นมุตัิการจดัโครงสรา้งกลุม่บริษัท
อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค โดยอนมุตัิใหจ้ดทะเบียนจดัตัง้บรษัิทยอ่ยเพิ่มอีก 1 แหง่ คือ บรษัิท อีซีเอฟ 
พาวเวอร ์จาํกัด เพื่อเป็นผูเ้ขา้ลงทุนในธุรกิจดา้นพลงังานแทนการใช ้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์
จาํกัด โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มตน้ที่ 1,000,000 บาท (หนึ่งลา้นบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจาํนวน 100,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยบริษัทจะเป็นผู้เข้าถือหุ้นใน
สดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ซึ่งต่อมาไดถู้กจดทะเบียนจัดตัง้เป็นที่เรียบรอ้ยเมื่อวนัที่ 16 มกราคม 
2560 ทัง้นี ้บริษัทไดก้าํหนดนโยบายการดาํเนินธุรกิจของ ECFH เป็นเพื่อเขา้ลงทนุและดาํเนิน
ธุรกิจดา้นรา้นคา้ปลกี ซึง่ปัจจบุนัไดแ้ก่ รา้น Can Do ในรูปแบบรา้นคา้จาํหนา่ยสนิคา้ราคาเดียว 
หรอืการดาํเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ยกเวน้ธุรกิจดา้นพลงังานตอ่ไป 

- 13 กุมภาพนัธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2560 ไดม้ีมติอนุมตัิการเขา้ลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จํากัด 
(“โครงการฯ” หรือ “PWGE”) ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ตาํบลยูคละ อาํเภอแวง้ จังหวัด
นราธิวาส ขนาดกาํลงัการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวตัต ์โดยให ้บริษัท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์
จาํกดั (“SAFE”) ซึง่เป็นบรษัิทรว่มของบรษัิท (ซึง่มีบรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จาํกดั (“ECF-P”) ซึ่ง
เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทถือหุน้ใน SAFE ปัจจบุนัคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 33.37 สดัสว่นดงักลา่ว
ลดลงจากรอ้ยละ 49.98 เนื่องจากมีการจาํหน่ายหุน้ออกใหก้บักลุม่ผูร้ว่มทนุใหม่ที่เขา้ลงทนุใน 
SAFE คือ บรษัิท ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ส ์จาํกดั เขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ใน SAFE คิดเป็นสดัสว่นรอ้ย
ละ 33.26 ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้เดิมของโครงการโรงไฟฟ้า PWGE) เขา้ซือ้หุน้สามญัจากผูถื้อหุน้ของ
โครงการ (รอ้ยละ 99.99) คิดเป็นมลูคา่เงินลงทนุทัง้โครงการไมเ่กิน 425,000,000 บาท (โดยคิด
เป็นเงินลงทนุของ ECF-P เทา่กบั 141,652,500 บาท) ปัจจุบนั ECF-P มีทนุจดทะเบียนจาํนวน 
522,652,500 บาท แบ่งออกเป็นหุน้จาํนวน 52,265,250 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท 
โดยมีทุนจดทะเบียนชาํระเท่ากับ 454,252,500 บาท และ SAFE มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 
426,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจาํนวน 4,260,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 
บาท ชาํระเต็มมลูคา่แลว้ 

- 3 เมษายน ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 6/2560 ไดม้ีมติอนมุตัิการเขา้ลงทนุในโครงการ
โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ของ บรษัิท กรนี เอิรธ์ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ 
จาํกัด (“โครงการฯ” หรือ “GEP”) ซึ่งตัง้อยู่ที่เมืองมินบู รฐัมาเกวย ประเทศสาธารณรฐัแห่ง
สหภาพเมียนมาร ์(“ประเทศเมียนมาร”์) ขนาดกาํลงัการผลิตติดตัง้ 220 เมกะวตัต ์โดยให ้
บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จาํกัด (“ECF-Power”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้อยู่รอ้ยละ 
99.99 เป็นผูเ้ขา้ลงทนุซือ้หุน้ของโครงการในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ซึ่งต่อมาที่ประชุมวิสามญัผูถื้อ
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หุน้ ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 ไดม้ีมติอนมุตัิการเขา้ซือ้หุน้สามญัของ GEP 
เป็นท่ีเรยีบรอ้ย 

- 15 มิถนุายน  ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 8/2560 ไดม้ีมติที่สาํคญัสาํหรบัรายการไดม้า
ซึ่งสินทรพัยร์วม 2 โครงการ โดยพิจารณาและอนมุตัิการเขา้ลงทนุซือ้หุน้ในกิจการต่าง ๆ ผ่าน 
บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จาํกดั ในฐานะบรษัิทยอ่ย ท่ีบรษัิทถือหุน้รอ้ยละ 99.99 และ บรษัิท เซฟ 
เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จาํกดั (“SAFE”) ในฐานะบริษัทรว่ม ซึ่งบริษัทย่อยถือหุน้รอ้ยละ 33.37 ใน
มลูค่าการลงทนุรวม 50.62 ลา้นบาท ไดแ้ก่ การเขา้ลงทุนซือ้หุน้ของ บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส 
จาํกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 โดย SAFE ในฐานะบรษัิทรว่มเขา้เป็นผูล้งทนุ เพื่อดาํเนินธุรกิจโรง
สบัไม ้ตัง้อยู่ที่อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส โดยมีมูลค่าการเขา้ลงทุนจาํนวน 33.37 ลา้นบาท 
จากมลูคา่การลงทนุทัง้สิน้ 100 ลา้นบาท และการเขา้ลงทนุซือ้หุน้ของ บรษัิท บินา่ พรูี่ พาวเวอร ์
(ไทยแลนด)์ จาํกัด ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 โดย SAFE ในฐานะบริษัทร่วมเขา้เป็นผูล้งทุน เพื่อ
ดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานเทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซเชือ้เพลิงจากชีวมวล (Gasification) 
ขนาด 2 เมกะวตัต ์โดยแบ่งออกเป็น 2 โครงการ ๆ ละ 1 เมกะวตัต ์ตัง้อยู่ที่ อาํเภอลอง จงัหวดั
แพร ่และอาํเภอสงูเม่น จงัหวดัแพร่ โดยมีมลูค่าการเขา้ลงทนุเป็นจาํนวน 17.25 ลา้นบาท จาก
มลูคา่การลงทนุทัง้หมด 105.495 ลา้นบาท  

- 27 มิถนุายน โครงการโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวลของ บรษัิท ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจี์ จาํกดั 
(“โครงการฯ” หรอื “PWGE”) จงัหวดันราธิวาส ขนาดกาํลงัการผลติติดตัง้ 7.5 เมกะวตัต ์เริม่รบัรู ้
รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์โดยการเขา้ลงทนุใน PWGE เป็นการเขา้ลงทนุผ่าน 
บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จาํกดั ในฐานะบรษัิทยอ่ย ท่ีบรษัิทถือหุน้รอ้ยละ 99.99 และ บรษัิท เซฟ 
เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จาํกดั (“SAFE”) ในฐานะบรษัิทรว่ม ซึ่งบริษัทย่อยถือหุน้รอ้ยละ 33.37 โดย 
SAFE จะเริม่รบัรูส้ว่นแบง่กาํไรจากเงินลงทนุตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 เป็นตน้ไป 

-   27 ตลุาคม ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 13/2560 ไดม้ีมติอนมุตัิการจดทะเบียนจดัตัง้
บริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ บริษัท แพลนเนทบอรด์ จาํกัด โดยทุนจดทะเบียนเริ่มตน้ที่ 
50.00 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 10,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท 
โดยบริษัทจะเป็นผูเ้ขา้ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 โดยไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้บริษัทดงักลา่ว
เป็นที่เรียบรอ้ยเมื่อวนัที่ 19 ธันวาคม 2560 และปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชาํระเท่ากับ 12.50 
ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคใ์นการจัดตัง้เพื่อดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแผ่นไม ้(Wood-
Based Panel) ไดแ้ก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผ่นปารต์ิเกิล้ (Particleboard) ซึ่งยงั
อยูใ่นระหวา่งการศกึษาความเป็นไปได ้ 

- 18 ธันวาคม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 15/2560 มีมติอนมุตัิเขา้ทาํการศึกษาความ
เป็นไปไดใ้นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษัท ซีอาร ์โซลาร ์จาํกัด 
(“CRS”) ขนาด 1 เมกะวตัต ์ตัง้อยู่ที่ อาํเภอเถิน จังหวดัลาํปาง แทนการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟา้พลงังานชีวมวลของบรษัิท ทรู เอ็นเนอรย์ี่ เพาเวอร ์ลพบรุี จาํกดั (“TRUE-P”) ซึ่งบริษัทฯ 
ไดท้าํการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุแลว้แตไ่มส่ามารถทาํความตกลงในการเขา้ลงทนุได้ 
CRS ถือหุน้โดย บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) (“IFEC”) ที่
สดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ในขณะนีบ้ริษัทอยู่ระหว่างศึกษาและตรวจสอบมูลค่าโครงการ อตัรา
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ผลตอบแทน ความเสี่ยง และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัโครงการ และเรื่องอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กบัการเขา้ซือ้โครงการ ซึง่รวมถึงความสามารถของผูข้ายในการเขา้ทาํธรุกรรมขายโครงการ และ
การส่งมอบทรพัยส์ินที่ซือ้ขาย และการปฏิบตัิตามขอ้ตกลงอื่น ๆ ตามสญัญาซือ้ขายที่จะได้
จดัทาํขึน้ดว้ย  

ปี 2561 : - 27 มิถุนายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  7/2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริ ษัท  
แพลนเนทบอรด์ จาํกดั (“แพลนเนท”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยการเขา้ถือหุน้สามญั
ของ แพลนเนท จาํนวน 5,700,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 57.00 ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของแพลนเนทเขา้ทาํรายการลงทนุสรา้งโรงงานผลติและจาํหนา่ยแผน่ไฟเบอรบ์อรด์
ความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiber Board) หรือแผ่นไมเ้อ็มดีเอฟ (MDF 
Board) ที่จังหวัดนราธิวาส โดยคาดว่าแพลนเนทจะดาํเนินการลงนามในสญัญาต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งและชาํระราคาคา่สนิทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งทัง้หมดใหแ้ก่คู่สญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งภายใน
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 โดยแพลนเนทจะใช้เงินลงทุนในโครงการเบือ้งตน้จาํนวนทัง้สิน้ 
1,456.31 ลา้นบาท 

- 1 สิงหาคม โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จาํกัด 
โครงการท่ี 1 อาํเภอลอง (“โครงการฯ” หรอื “BINA 1”) จงัหวดัแพร ่ขนาดกาํลงัการผลิตติดตัง้ 1 
เมกะวัตต ์ไดเ้ริ่มการจาํหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์โดยการเขา้ลงทุนใน BINA1 เป็นการเขา้
ลงทนุผา่น บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จาํกดั (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุน้รอ้ยละ 
99.99 และ บริษัท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จาํกดั (“SAFE”) ในฐานะบริษัทรว่ม ซึ่ง ECF-P ถือ
หุน้ใน SAFE คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 33.37 โดย SAFE จะเริ่มรบัรูส้ว่นแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน
ตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคม 2561 

- 31 ธนัวาคม บรษัิท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จาํกดั ในฐานะบริษัทย่อย (“ECFH”) ที่บริษัทเขา้ถือหุน้ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 75 ซึ่งที่ผ่านมาทาง ECFH ไดเ้ขา้ลงนามสญัญาแฟรนไชส ์(The Area 
Franchise Agreement) กบั Can Do Company Limited (“Can Do”) ประเทศญ่ีปุ่ น เมื่อวนัที่ 
30 ตลุาคม 2558 เพื่อดาํเนินธุรกิจ รา้นคา้ปลีกที่จาํหน่ายสินคา้ราคาเดียวทัง้รา้นในราคา 60 
บาท ECFH ไดด้าํเนินการยกเลิกสญัญาแฟรนไชสก์บั Can Do Company Limited ประเทศ
ญ่ีปุ่ น โดยไดห้ยุดการดาํเนินธุรกิจรา้น Can Do ประเทศไทย ตัง้แต่วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
รวมถึงไดป้ฏิบตัิตามเง่ือนไขของสัญญาแฟรนไชส ์หวัขอ้ การยกเลิกสญัญาแฟรนไชส ์ตามที่
ระบใุน the Area Franchise Agreement กบัทาง Can Do ประเทศญ่ีปุ่ น เสร็จสมบรูณ ์เมื่อ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ที่ผา่นมาเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 

ปี 2562 : -  27 กันยายน โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์บริษัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ 
  จาํกดั (โครงการฯ” หรอื “GEP”) ซึง่ตัง้อยูท่ี่เมืองมินบ ูรฐัมาเกวย ประเทศสาธารณรฐัแหง่ 
  สหภาพเมียนมาร ์(“ประเทศเมียนมาร”์) ขนาดกาํลงัการผลติติดตัง้ 220 เมกะวตัต ์สามารถรบัรู ้
  รายไดใ้นเชิงพาณิชย ์สาํหรบัเฟสที่ 1 กาํลงัการผลติ 50 เมกะวตัต ์โดย บรษัิท อีซีเอฟ พาว 
  เวอร ์จาํกดั (“ECF-Power”) ในฐานะบรษัิทยอ่ยที่บรษัิทถือหุน้อยูร่อ้ยละ 99.99 เป็นผูเ้ขา้ลงทนุ
  ซือ้หุน้ของโครงการในสดัส่วนรอ้ยละ 20  โดย ECF-P จะเริ่มรบัรูส้่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน
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  ตัง้แตว่นัท่ี 27 กนัยายน 2562 หลงัจากนัน้ทางโครงการจะไดด้าํเนินการก่อสรา้งโรงไฟฟา้ 
  สาํหรบั Phase ที่ 2 3 และ 4 ใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ตอ่ไป 
- บริษัทไดด้าํเนินการปิดโชวรู์ม ELEGA ซึ่งไดด้าํเนินการครบทกุสาขาตัง้แต่ช่วงปลายปี 2652 

เพื่อรองรบัแผนการปรบักลยทุธช์่องทางการจดัจาํหนา่ยใหม่ 
ปี 2563 : - นับตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่  1  ปี  2563 บริษัทได้เข ้าสู่การเจรจาเ งื่อนไขและข้อตกลง

เพื่อพิจารณาหาแนวทางการจาํหน่ายไปซึ่งหุ ้นสามัญของบริษัท  เซฟ เอนเนอร ์จี  
โฮลดิ ้งส์ จาํกัด ( “SAFE”) ซึ่งบริษัท อีซี เอฟ พาวเวอร์ จาํกัด ในฐานะบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ( “ECF-Power”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.37 คิดเ ป็นจาํนวนหุ้นสามัญ
ทั้งหมดเท่ากับ  1 ,938 ,76  หุ ้น  มูลค่าที่ตราไว ้หุ ้นละ 100  บาท ซึ่งต่อมาที่ประชุม
คณะ กรรม กา รบริษัทฯ  ครั ้งที ่  1 2 /25 63  เมื ่อว ันที ่  2 2  ธันวาค ม 25 63  ได ้มีมติที่
สาํคัญคือ  อนุมัติการจาํหน่ายไปซึ่งหุ ้นสามัญของบริษัท  เซฟ เอนเนอร์จี  โฮลดิ ้งส์ 
จาํกัด ( “SAFE”) ในมูลค่าราคาขายที่  233.88 ล้านบาท ให้กับ บริษัท ไพร์ซ  ออฟ 
วู ้ด  โฮลดิ ้ง  จาํกัด ในฐานะผู้จะซื ้อ  ซึ่ง ไม่เข ้าข่ายเป็นบุคคลที่ เ กี่ยวโยงกับบริษัทแต่
อย่างใด โดยได้ปิดการซื ้อขายเป็นที่ เรียบร้อยเมื่อวันที่  24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านม า 
ด ัง นั ้นภา ย หล ัง จ า ก ว ันที ่ด ัง ก ล่า ว  จ ะ ไม่ปรา ก ฎ รา ย ก า ร เ ข ้า ลง ทุน ใ นบ ริษัท ร ่ว ม 
รวมถึงการส่งตัวแทนเข้า เ ป็นกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย SAFE บริษัท ไพร์ซ  ออฟ 
วู้ด กรีน เอนเนอร์จี  จาํกัด บริษัท เ ซฟ ไบโอแม็ส จาํกัด และบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี  
(แพร่)  จาํกัด  ภายหลังจากวันที่ดังกล่าว  

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

 
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
ธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์
บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั (มหาชน) (“ECF” หรือ “บริษัท”) กาํหนดเป้าหมายและกลยทุธใ์นการ

ดาํเนินธุรกิจดว้ยความมุ่งมั่นที่จะครองส่วนแบ่งทางการตลาดในการเป็นผูส้ง่ออกเฟอรน์ิเจอรอ์นัดบัตน้ ๆ ของประเทศ
ไทย ถึงแมว้่าในปี 2562 บริษัทจะไม่สามารถสรา้งอัตราการเติบโตในส่วนของการจัดจาํหน่ายเฟอรน์ิเจอรส์่งออก
ตา่งประเทศไดต้ามเปา้หมายที่วางไว ้ สาเหตหุลกัจากคา่เงินบาทท่ียงัคงแข็งคา่ขึน้ตัง้แตช่่วงปี 2561 ตอ่เนื่องถึงปี 2562 ซึง่
ตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 สถานการณก์ารสง่ออกเริ่มกลบัมาดีขึน้ เนื่องจากบริษัทไดร้บัคาํสั่งซือ้ลว่งหนา้จาก
ลกูคา้ตา่งประเทศยาวตอ่เนื่องถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้การสง่ออกที่ดีขึน้ และเป็นผลจากการที่
สามารถเจาะกลุม่ลกูคา้รายใหมไ่ดเ้พิ่มขึน้ 

แตอ่ยา่งไรก็ตาม เมื่อเขา้สูช่่วงปี 2563 สถานการณท์ั่วโลกตา่งประสบกบัปัญหาการแพรร่ะบาดของไวรสัโค
โรน่าสายพนัธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งบริษัทไดร้บัผลกระทบอย่างชดัเจนตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ส่งผลใหบ้ริษัทมี
รายไดจ้ากการสง่ออก และรายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ภายในประเทศลดลงคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20.73 และรอ้ยละ 
16.11 ตามลาํดบั โดยสาเหตเุกิดจากลกูคา้ในบางประเทศที่รฐับาลมีคาํสั่งล็อคดาวน ์อาทิ ประเทศอินเดีย สง่ผลใหบ้ริษัท 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 14 

 

 

ไมส่ามารถสง่ออกสนิคา้ได ้สาํหรบัภายในประเทศ เกิดจากกลุม่รา้นคา้ประเภท Hypermarket อาทิ เทสโก ้โลตสั บิก๊ซี โฮม โปร 
ฯลฯ ท่ีเป็นลกูคา้ของบรษัิทจาํเป็นจะตอ้งปิดการขายผา่นสาขาตามคาํสั่งของรฐับาล 

ซึ่งสถานการณ์คาํสั่งซือ้ไดเ้ริ่มกลบัมาฟ้ืนตัวตัง้แต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 2 บริษัทเริ่มกลบัมามีคาํสั่งซือ้
เฟอรน์ิเจอรจ์ากลกูคา้ในตา่งประเทศ เพิ่มขึน้อีกครัง้ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
มีการเพิ่มขึน้ของคาํสั่งซือ้จากลกูคา้ในกลุม่สหรฐัอเมรกิา อินเดีย และจีน  เติบโตอยา่งมีนยัสาํคญั สง่ผลชดเชยใหใ้นช่วงปี 
2563 บรษัิทมีรายไดร้วมเติบโตเพิ่มขึน้จากช่วงปี 2562 เทา่กบัรอ้ยละ 9.66 หรือคิดเป็นมลูค่ารายไดร้วมเท่ากบั 1,415.63 
ลา้นบาท จากมลูคา่ 1,290.94 ลา้นบาท   

โดยบริษัทมีการส่งออกสินคา้ไปจาํหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมริกา ตะวนัออก
กลาง จีน อินเดีย รวมถึงประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไดแ้ก่ มาเลเซีย ฟิลปิปินส ์ซึง่ในช่วงปี 2563 มี
บางประเทศที่อตัราการเจรญิเตบิโตของยอดขายมกีารปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยเฉพาะในกลุม่ลกูคา้จากประเทศ
จีน อินเดีย และสหรฐัอเมรกิา 

สาํหรบัตลาดภายในประเทศ หากพิจารณาจากช่องทางการจาํหน่ายอีกช่องทางหนึ่งที่สาํคัญสาํหรับ
กลุ่มลูกคา้ภายในประเทศ ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ประเภทรา้นคา้ปลีกสมยัใหม่ (Hypermarket) ท่ีเป็นการสั่งซือ้โดยใช้ตรา
สินคา้ของบริษัท ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา แมภ้ายใตส้ถานการณ์ COVID-19 จะยังคงส่งผลกระทบต่อรายไดจ้าก
การจาํหน่ายภายในประเทศที่ยงัไม่ฟ้ืนตัวเมื่อเทียบกับรายไดใ้นช่วงปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีการจาํหน่าย
สินคา้ใหก้ับรา้นคา้ปลีกสมัยใหม่ ประกอบดว้ยตราสินคา้ต่าง ๆ  ดงันี ้

1. การผลติสนิคา้เพื่อจาํหนา่ยใหก้บัโฮมโปร (Home Pro) ภายใตเ้ฮา้สแ์บรนด ์
2. การผลติสนิคา้เพื่อจาํหนา่ยใหก้บัเทสโก ้โลตสั (Tesco Lotus) ภายใตเ้ฮา้สแ์บรนด ์ 
3. การผลติสนิคา้เพื่อจาํหนา่ยใหก้บับิก๊ซี (BiG C) ภายใตเ้ฮา้สแ์บรนด ์
4. การผลติสนิคา้เพื่อจาํหนา่ยใหก้บัเมกาโฮม (Mega Home) ภายใตเ้ฮา้สแ์บรนด ์
5. การผลติสนิคา้เพื่อจาํหนา่ยใหก้บั ด ูโฮม (Do Home)  
6. การผลติสนิคา้เพื่อจาํหนา่ยใหก้บัแบรนดว์ินเนอร ์(Winner) 
7. การผลติสนิคา้เพื่อจาํหนา่ยใหก้บัโกลบอลเอา้ส ์(Global House) ภายใตเ้ฮา้สแ์บรนด ์
8. การผลิตสินเคา้ภายใตแ้บรนดฮ์าสตา้ (Hasta) ซึ่งเป็นตราสินคา้ของบริษัทใหก้บัมิสเตอร ์ดี ไอ วาย 

(Mr.DIY) 
อยา่งไรก็ตาม ตัง้แตช่่วงไตรมาสที่ 3 ที่ผา่นมา บรษัิทยงัสามารถขยายฐานลกูคา้ใหมไ่ดเ้พิ่มขึน้ ประกอบกบั

การพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑไ์มย้างพารา ซึ่งทางบริษัทมีความเช่ียวชาญในการผลิตเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา และไดม้ี
แนวคิดในการต่อยอดพฒันาเป็นผลิตภณัฑใ์นรูปแบบอื่น ๆ เพื่อใชเ้ป็นวสัดุอุปกรณใ์นการตกแต่งและก่อสรา้ง ซึ่งฐาน
ลกูคา้ใหมแ่ละผลติภณัฑใ์หมท่ี่เพิ่มขึน้เป็นปัจจยัสาํคญัที่จะช่วยสรา้งยอดขายใหเ้พิ่มขึน้ไดใ้นรอบปี 2564 ตอ่ไป 

ในสว่นของการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรใ์หก้บักลุ่มลกูคา้ประเภทรา้นคา้สง่ และรา้นคา้ปลีกราย
ย่อย บริษัทมีการปรบัปรุงระบบการขายและการตลาด ระบบการรบัชาํระเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจาํหน่ายผ่าน
ช่องทางนีใ้หด้ียิ่งขึน้ ดงันัน้เมื่อมีการพฒันาปรบัปรุงระบบเกิดขึน้ ประกอบกบัคาํสั่งซือ้จากลกูคา้ต่างประเทศที่เขา้มามาก 
จึงทาํใหย้อดขายของช่องทางการจดัจาํหนา่ยนีย้งัอยูใ่นระดบัท่ีไมเ่ติบโตเมื่อเทียบกบัช่วงปีที่ผา่นมา อยา่งไรก็ตามหากการ
ปรบัปรุงและพฒันาระบบการขายและการตลาด ระบบการรบัชาํระเงินสามารถใชง้านไดอ้ยา่งเต็มประสทิธิภาพแลว้ บรษัิท
คาดการณว์า่ ยอดขายของช่องทางการจาํหนา่ยนีจ้ะกลบัมาเติบโตไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัอีกครัง้ 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 15 

 

 

สาํหรบัช่องทางการจาํหนา่ยผา่นโชวรู์ม ภายหลงัจากที่บริษัทไดต้ดัสินใจปรบักลยทุธช์่องทางการจาํหน่าย
ใหม่ โดยการปิดการดาํเนินงานสาํหรบัโชวรู์ม ELEGA ทกุแห่ง นบัตัง้แต่ช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา เพื่อไม่ใหเ้กิดตน้ทนุ
และคา่ใชจ้่ายคงที่จากโชวรู์มในสาขาที่มีผลการดาํเนินงานไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายที่วางไว้ดงัเช่นที่เคยเกิดขึน้ในอดีต โดย
ไดห้าแนวทางการพฒันาและปรบัปรุงโชวรู์มในรูปแบบใหม่ใหเ้กิดขึน้ โดยการพฒันาโชวรู์มรวมที่มีพืน้ที่ขนาดใหญ่ขึน้
ภายใตช่ื้อ “ECF OUTLET” เพื่อเป็นโชวรู์มจาํหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์ทุกแบรนด ์ทุกรูปแบบ ภายใตก้ารผลิตและจาํหน่าย 
รวมทัง้สนิคา้นาํเขา้ของบรษัิท ซึง่ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการจดัจาํหนา่ยที่เขา้ถึงกลุม่ลกูคา้ในประเทศ โดย ECF OUTLET 
ตัง้อยู่ภายใน บริษัท แสงอุดม ไลท้ต์ิง้เซ็นเตอร ์จาํกัด ณ สาํนกังานใหญ่รงัสิต บริเวณถนนวิภาวดีรงัสิตขาเขา้ โดยไดเ้ริ่ม
พืน้ท่ีจดัแสดงสนิคา้เฟอรน์ิเจอร ์ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2562 ที่ผา่นมา ซึง่โชวรู์มแหง่นีจ้ะรวบรวมผลิตภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรท์ัง้
ในรูปแบบเฟอรน์ิเจอรเ์พื่อการส่งออกและเฟอรน์ิเจอรท์ี่จาํหน่ายภายในประเทศใหก้บัลกูคา้ที่มีความสนใจและตอ้งการ
สมัผสัชิน้งานเฟอรน์ิเจอรข์องจริง ซึ่งนอกจากจะใช้ประโยชนเ์พื่อการบริการดา้นการขายและการตลาดใหก้บักลุม่ลกูคา้
ตา่งประเทศ และกลุม่ลกูคา้รายใหญ่แลว้ ยงัจะไดป้ระโยชนจ์ากรายยอ่ยที่เขา้เยี่ยมชมเฟอรน์ิเจอรแ์ละซือ้ผลติภณัฑด์ว้ย   

นอกจากภาพรวมผลการดาํเนินงานในสว่นของรายไดจ้ากการขาย ซึ่งนอกจากการผลิตและจาํหน่าย
ผลิตภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรแ์ลว้ บริษัทยงัมีรายไดจ้ากการผลิตและจาํหน่ายกระดาษปิดผิว รวมถึงไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้ 
ซึ่งผลิตภณัฑเ์หล่านีใ้ชเ้ป็นวตัถดุิบในการผลิตเฟอรน์ิเจอร ์ 

ทัง้นีใ้นสว่นของการจาํหน่ายกระดาษปิดผิว เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2554 บริษัทไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้
บริษัท วีวี – เดคคอร ์จาํกดั (V V-Décor) ขึน้ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทมีสดัสว่นการถือหุน้รอ้ยละ 99.95 โดยมีทนุจด
ทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งลา้นบาทถว้น) แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 10,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาทโดย
เรียกชาํระเต็มมลูค่า โดยก่อตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจดา้นการตลาด (Trading) ใหก้บั ECF เพื่อเป็นผูจ้าํหน่ายกระดาษ
ปิดผิวใหก้บัลกูคา้บางรายของบริษัท 

 
นอกจากนีใ้นภาพรวมการประกอบธุรกิจของบรษัิท ในสว่นของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จ ากัด (“ECFH” 

หรือ “บริษัทยอ่ย”) ในฐานะบรษัิทยอ่ย ท่ีบรษัิทมีสดัสว่นการถือหุน้ในปัจจบุนั เทา่กบัรอ้ยละ 75  
ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท (สบิลา้นบาทถว้น) โดยแบง่ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 100,000 

หุน้ (หนึง่แสนหุน้) มีมลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท (หนึง่รอ้ยบาท) ชาํระเต็มมลูคา่ 
ภายหลงัจากที่ทางฝ่ายบรหิารไดพ้ิจารณาตดัสนิใจที่จะยตุิการดาํเนินธุรกิจ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

บริษัทไดห้ยดุการจาํหน่ายสินคา้ทกุรายการ และไดด้าํเนินการปิดสาขาของรา้น Can Do ทกุสาขา (Can Do คือ รา้นคา้
ปลีกในรูปแบบรา้นคา้ที่จ ําหน่ายสินค้าราคาเดียว หรือ 60 บาทต่อชิน้ ทั้งรา้น) เพื่อลดผลกระทบจากต้นทุนและ
คา่ใชจ้่ายคงที่ท่ีจะเกิดขึน้ เพื่อไมใ่หส้ง่ผลกระทบต่อภาพรวมผลการดาํเนินงานของบรษัิทแลว้ 

ปัจจุบนับริษัทไดด้าํเนินธุรกิจการเป็นผูจ้ัดจาํหน่ายสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรซ์ึ่งเป็นผลิตภณัฑ์
หลกัใหก้บับรษัิทสาํหรบับางสว่นของลกูคา้ในกลุม่รา้นคา้ปลกีและรา้นคา้สง่รายยอ่ยทั่วประเทศ 

 
ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน 
บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ เมื่อวนัที่ 16 มกราคม 2560 โดยบริษัท อีสตโ์คสท์

เฟอรน์ิเทค จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 จากทนุจดทะเบียนเริ่มตน้ที่ 1.00 ลา้นบาท ปัจจุบนัมีทนุ
จดทะเบียนจาํนวน 909,282,500 บาท แบ่งออกเป็นหุน้จาํนวน 90,928,250 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท ชาํระ
เต็มมลูคา่ 
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- โรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล 
นบัตัง้แต่ปี 2560 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีเริ่มตน้ที่บริษัทมีการขยายการลงทุนสูธุ่รกิจดา้นพลงังานทดแทน

อยา่งมีนยัสาํคญั โดsย ECF-P ไดเ้ขา้รว่มทนุในบริษัท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จาํกดั (“SAFE”) ในสดัสว่นรอ้ยละ 33.37 
โดย SAFE มีทนุจดทะเบียนจาํนวน 581,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 5,810,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 
100 บาท ชําระเต็มมูลค่าแลว้ โดย SAFE ไดจ้ดทะเบียนจัดตั้งเป็นที่เรียบรอ้ยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อเป็นผูเ้ขา้ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล  

ต่อมา SAFE ได้เข้าลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

1. บริษัท ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอรจี์ จาํกดั (“PWGE”) โดย SAFE เขา้ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 
99.99 ปัจจุบนัดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวตัต ์ที่ อ.แวง้ จ.นราธิวาส 
โดยเริม่มีรายไดจ้ากการจาํหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย ์เมื่อวนัท่ี 27 มิถนุายน 2560 เป็นตน้มา  
ปัจจุบนั PWGE มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 85,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจาํนวน 
8,500,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ชาํระเต็มมลูคา่แลว้ 

2. บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จาํกดั (“SAFE-B”) โดย SAFE เขา้ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ปัจจุบนั
ดาํเนินธุรกิจโรงสบัไม ้เพื่อปอ้นวตัถดุิบ ไดแ้ก่ ไมส้บั (Wood Chip) ใหก้บัโรงไฟฟ้า PWGE เพื่อใช้
เป็นวตัถดุิบในการผลติไฟฟา้ 
ปัจจุบนั SAFE-B มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 
10,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ชาํระเต็มมลูคา่แลว้ 

3. บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ (แพร)่ จาํกดั (“SAFE-P”) ( ช่ือเดิม บรษัิท บินา่ พรูี่ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ ซึ่ง 
SAFE เขา้ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 99   ปัจจุบนั  SAFE-P เป็นนิติบคุคลที่มีใบอนญุาตการจาํหน่าย
ไฟฟ้าใหก้ับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลแบบแก๊สซิฟิเคชั่น รวม  2   
โครงการ ซึ่งมีกาํลงัการผลิตติดตัง้โครงการละ 1   เมกะวตัต ์ตัง้อยู่ที่  อ.ลอง และ อ.สงูเม่น จ.แพร ่
สาํหรบัโครงการแรกที่ อ.ลอง จ.แพร่ ปัจจุบันไดเ้ริ่มจาํหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์ตัง้แต่วันที่ 1 
สงิหาคม 2561 ที่ผา่นมา ปัจจบุนั SAFE-P มีทนุจดทะเบียนจาํนวน 55,000,000 บาท แบ่งออกเป็น
หุน้สามญัจาํนวน 5,500,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ชาํระเต็มมลูคา่แลว้ 

 
นบัตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทไดเ้ขา้สู่การเจรจาเง่ือนไขและขอ้ตกลงเพื่อพิจารณาหาแนว

ทางการจาํหนา่ยไปซึง่หุน้สามญัของบรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จาํกดั (“SAFE”) ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จาํกดั ใน
ฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“ECF-Power”) ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 33.37 คิดเป็นจาํนวนหุน้สามญัทัง้หมดเท่ากับ 
1,938,76 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ซึ่งต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 22 
ธนัวาคม 2563 ไดม้ีมติที่สาํคญัคือ อนมุตัิการจาํหนา่ยไปซึง่หุน้สามญัของบรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จาํกดั (“SAFE”) 
ในมลูคา่ราคาขายที่ 233.88 ลา้นบาท ใหก้บั บรษัิท ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จาํกดั ในฐานะผูจ้ะซือ้ ซึง่ไมเ่ขา้ขา่ยเป็นบคุคลที่
เก่ียวโยงกบับริษัทแต่อย่างใด โดยไดปิ้ดการซือ้ขายเป็นที่เรียบรอ้ยเมื่อวนัที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ดงันัน้ภายหลงั
จากวนัที่ดงักล่าว จะไม่ปรากฎรายการเขา้ลงทุนในบริษัทร่วม รวมถึงการส่งตวัแทนเขา้เป็นกรรมการ ซึ่งประกอบดว้ย 
SAFE บริษัท ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอรจี์ จาํกดั บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จาํกดั และบริษัท เซฟ เอนเนอรจี์ (แพร)่ จาํกดั 
อีกตอ่ไป 
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- โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ 
นอกจากนี ้นบัตัง้แตช่่วงปี 2560 บรษัิทยงัไดข้ยายการเขา้ลงทนุดา้นธุรกิจพลงังานทดแทนสูธุ่รกิจโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้าติดตัง้รวม 220 MW และมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 170 MW ของ 
บริษัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (“โครงการฯ” หรือ “GEP”) มีสาํนกังาน ตัง้อยู่เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน ์ทาว
เวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ชัน้ที่ 36 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

ปัจจุบนั GEP มีทนุจดทะเบียนเท่ากบั 2,252,716,300 บาท โดยแบ่งออกเป็นจาํนวนหุน้ 22,527,163 หุน้ 
มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และมีทนุจดทะเบียนชาํระแลว้เทา่กบั 1,658,290,058.13 บาท (ประกอบดว้ย หุน้สามญัจาํนวน 
10,806,478 หุน้ ชาํระเต็มมลูคา่แลว้ หุน้สามญัจาํนวน 7,032,411 หุน้ ชาํระแลว้ 56.72 บาทต่อหุน้ และหุน้สามญั 4,688,274 
หุน้ ชาํระแลว้ 38.13 บาทตอ่หุน้) 

ซึ่ง GEP เป็นบรษัิทที่เขา้ลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย ์ ตัง้อยูท่ี่เมืองมินบ ู รฐัมาเกวย 
ประเทศสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมาร ์ (“ประเทศเมียนมาร”์) โดยบรษัิทให ้ บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์ จาํกดั (“ECF-P”) ใน
ฐานะบรษัิทยอ่ยที่บรษัิทถือหุน้อยูร่อ้ยละ 99.99 เป็นผูเ้ขา้ลงทนุซือ้หุน้ของ GEP ในสดัสว่นรอ้ยละ 20  

GEP มีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท จีอีพี (เมียนมาร)์ จาํกดั (“GEP-Myanmar”) ซึ่งเป็นการลงทนุใน 
GEP-Myanmar เพียงบรษัิทเดียว และไมไ่ดถื้อหุน้ในบรษัิทอื่นใด GEP-Myanmar จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เป็นบริษัทสญัชาติ
เมียนมาร ์โดยมีทนุจดทะเบียน 500 ลา้นเหรียญดอลลารส์หรฐั โดยแบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 500,000,000 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 1 เหรยีญดอลลารส์หรฐั โดยมีทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ที่ 28,737,951.43 เหรยีญดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 
863.43 ลา้นบาท ตามประกาศอตัราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ วนัที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่อตัรา
แลกเปลี่ยน 30.045 บาท ต่อ 1 เหรียญดอลลารส์หรฐั โดย GEP มีสดัสว่นการถือหุน้ใน GEP-Myanmar เท่ากบัรอ้ยละ 
100.00 ของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ทัง้หมดใน GEP-Myanmar และมีวตัถปุระสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจในการพฒันาและ
บริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ในประเทศเมียนมาร ์โดยมีขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้ าติดตัง้รวม 220 MW 
และมีกาํลงัการผลติไฟฟา้ตามสญัญา 170 MW 

GEP-Myanmar ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กับ 
Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) (ช่ือก่อนหนา้คือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่งเป็น
องคก์รที่อยู่ภายใต ้Ministry of Electricity and Energy ของประเทศเมียนมาร ์โดยสาระสาํคญัคือ เพื่อตกลงพฒันา 
ก่อสรา้ง จดัหาแหลง่เงินทนุ บริหารจดัการ บาํรุงรกัษา และโอนกิจการ และ EPGE จะรบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดกาํลงัการผลิตติดตัง้ประมาณ 220 MW หรือคิดเป็นอตัราการรบัซือ้ไฟฟ้าสงูสดุที่ 170 MW ซึ่ง
ตัง้อยู่ที่เมืองมินบู รฐัมาเกวย ประเทศเมียนมาร ์เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่วันที่เริ่มดาํเนินการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย ์(Commercial Operation Date หรอื “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทัง้หมด 4 เฟส ในอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าคงที่ที่ 
0.1275 เหรยีญดอลลารส์หรฐัตอ่หนว่ยไฟฟา้ ตลอดอายสุญัญาของ PPA รวมถึงการตอ่อาย ุPPA ที่อาจจะเกิดขึน้ดว้ย โดย
การผลติไฟฟา้จะแบง่ออกเป็น 4 เฟส ตามอตัราการผลติไฟฟา้สงูสดุที่จะเกิดขึน้ในแตล่ะเฟส ดงันี ้

เฟส 1 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 40 MW จากกาํลงัการผลติติดตัง้ 50 MW 
เฟส 2 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 80 MW จากกาํลงัการผลติติดตัง้ 100 MW 
เฟส 3 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 120 MW จากกาํลงัการผลติติดตัง้ 150 MW 
เฟส 4 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 170 MW จากกาํลงัการผลติติดตัง้ 220 MW 
โดยภายหลงัจากเริ่ม COD สาํหรบัเฟสที่ 1 แลว้สาํหรบัเฟสต่อ ๆ ไป จะมีกาํหนดระยะเวลาประมาณ 

360 วนั สาํหรบัการเริม่ตน้ COD ในเฟสตอ่ไป  
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โครงการโรงไฟฟ้าที่ GEP เขา้ลงทนุเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ท่ี
เมืองมินบ ูรฐัมาเกวย ประเทศเมียนมาร ์ทัง้นี ้GEP สามารถเริ่มการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) สาํหรบัเฟสที่ 1 ขนาด
กาํลงัการผลิต 50 เมกะวตัต ์ไดเ้มื่อวนัที่ 27 กนัยายน 2562 ในสว่นท่ีเหลืออยู่ระหว่างการวางแผนก่อสรา้ง และจะเริ่มทยอย
จาํหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชยเ์พิ่มขึน้ จนครบ 220 เมกะวตัต ์ภายในระยะเวลาไมเ่กินปี 2565 นี ้

สาํหรบัการเขา้ลงทนุในธุรกิจดา้นพลงังานทดแทนสาํหรบัโครงการอื่น ๆ เพิ่มเติมนัน้ ปัจจุบนับริษัทยงั
อยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการเขา้ลงทุนหากโครงการเหล่านัน้มีความเป็นไปได ้มีผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่เหมาะสม และมีความคุม้ค่าในการเขา้ลงทุนเมื่อพิจารณาประกอบกับความเสี่ยงในดา้นต่าง ๆ ซึ่งบริษัทจะ
พิจารณาดว้ยความรอบคอบ และระมดัระวงั ก่อนจะตดัสนิใจเขา้ลงทนุ 

 

การลงทุนธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel) 
เป็นธุรกิจที่ดาํเนินงานโดย บริษัท แพลนเนทบอรด์ จาํกดั ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้อยู่รอ้ยละ 57 

ในการลงทนุธุรกิจผลติและจาํหนา่ยแผน่ไม ้(Wood-Based Panel) 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 13/2560 เมื่อวนัที่ 27 ตลุาคม 2560 ไดม้ีมติอนุมตัิใหบ้ริษัท 

ดาํเนินการจดัตัง้บริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง โดยบริษัทเขา้ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 คือ  บริษัท แพลนเนทบอรด์ 
จาํกดั (Planet Board Company Limited) โดยมีทนุจดทะเบียนจาํนวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 
10,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท และมีทนุจดทะเบียนชาํระแลว้จาํนวน 12,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามญั 10,000,000 หุน้ มลูค่าที่เรียกชาํระหุน้ละ 1.25 บาท โดยวตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแผ่นไม ้
(Wood-Based Panel) ไดแ้ก่ แผน่เอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผน่ปารต์ิเกิล้ (Particleboard) โดยคาดว่าจะมีกาํลงัการ
ผลิตที่ 600 – 800 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั ทัง้นี ้บริษัท แพลนเนทบอรด์ จาํกดั ไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเสร็จ
เรยีบรอ้ยเมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2560  

ตอ่มาที่ประชมุคณะกรรมการของบรษัิท ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 23 มกราคม 2561 ไดม้ีมติอนมุตัิการเสนอ
ขายหุน้เดิมที่ บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั (มหาชน) เขา้ลงทนุในบริษัท แพลนเนทบอรด์ จาํกดั (“แพลนเนท”) ใน
ฐานะบรษัิทยอ่ย รวมรอ้ยละ 43 ของมลูคา่ทนุจดทะเบียนทัง้หมดของแพลนเนท ใหก้บัคณุคมวิทย ์บญุธาํรงกิจ ในสดัสว่น
รอ้ยละ 25 คณุกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ รอ้ยละ 3.75 คณุพิชพิมพ ์ปัทมสตัยาสนธิ รอ้ยละ 3.75 คณุเอกลกัษณ ์ปัทมสตั
ยาสนธิ รอ้ยละ 3.75 คณุเอกฤทธ์ิ ปัทมสตัยาสนธิ รอ้ยละ 3.75 และคณุวรษัธกฤต พรแจ่มใส รอ้ยละ 3 ทาํใหม้ีโครงสรา้ง
การถือหุน้เปลีย่นแปลงไป ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

1. บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั (มหาชน)   5,700,000 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 57 
2. คณุคมวิทย ์บญุธาํรงกิจ    2,500,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 25 
3. คณุกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ       375,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3.75 
4. คณุพิชพิมพ ์ปัทมสตัยาสนธิ       375,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3.75 
5. คณุเอกลกัษณ ์ปัทมสตัยาสนธิ      375,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3.75 
6. คณุเอกฤทธ์ิ ปัทมสตัยาสนธิ       375,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3.75 
7. คณุวรษัธกฤต พรแจ่มใส       375,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3 
ต่อมาในเดือนเมษายน 2561 แพลนเนทไดม้ีการจัดสรรการถือหุน้ในกลุ่มผูบ้ริหาร บริษัท อินเด็กซ ์ลิฟวิ่ง 

มอลล ์จาํกดั ในฐานะผูถื้อหุน้ของบรษัิท แพลนเนทบอรด์ จาํกดั จากจาํนวนผูถื้อหุน้ 4 ทา่น ถือหุน้รวมรอ้ยละ 15 เป็นจาํนวน 
5 ทา่น โดยเพิ่มเติมผูถื้อหุน้รายใหมค่ือ คณุขนัทอง อดุมมหนัติสขุ  โดยถือหุน้รวมรอ้ยละ 15 เท่าเดิม สง่ผลใหโ้ครงสรา้งการ



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 19 

 

 

ถือหุน้ใหมม่ีการเปลีย่นแปลงดงันี ้บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั (มหาชน) ในสดัสว่นรอ้ยละ 57 คณุคมวิทย ์บญุธาํรง
กิจ ในสดัสว่นรอ้ยละ 25 คณุขนัทอง อดุมมหนัติสขุ รอ้ยละ 3 คณุกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ รอ้ยละ 3  คณุพิชพิมพ ์ปัทมสตั
ยาสนธิ รอ้ยละ 3  คณุเอกลกัษณ ์ปัทมสตัยาสนธิ รอ้ยละ 3  คณุเอกฤทธ์ิ ปัทมสตัยาสนธิ รอ้ยละ 3  และคณุวรษัธกฤต พร
แจ่มใส รอ้ยละ 3 รวมทัง้ไดม้ีการอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทเพิ่มเติมอีก 400 ลา้นบาท รวมเป็น 450 ลา้นบาท แต่
ทัง้นี ้การเพิ่มทนุดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ โดยสรุปโครงสรา้งการถือหุน้ที่เปลีย่นแปลงไปในครัง้นี ้เป็นดงันี ้

1. บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั (มหาชน)   5,700,000 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 57 
2. คณุคมวิทย ์บญุธาํรงกิจ    2,500,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 25 
3. คณุขนัทอง อดุมมหนัติสขุ       300,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3 
4. คณุกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ       300,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3 
5. คณุพิชพิมพ ์ปัทมสตัยาสนธิ       300,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3 
6. คณุเอกลกัษณ ์ปัทมสตัยาสนธิ      300,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3 
7. คณุเอกฤทธ์ิ ปัทมสตัยาสนธิ       300,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3 
8. คณุวรษัธกฤต พรแจ่มใส       300,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3 
ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัที่ 27 มิถนุายน 2561 ไดม้ีมติอนมุตัิให ้บริษัทเขา้

ลงทนุใน บริษัท แพลนเนทบอรด์ จาํกดั โดยเขา้ถือหุน้รอ้ยละ 57 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จาํหนา่ยแผน่ไมเ้อ็มดีเอฟ โดยแพลนเนทจะใชเ้งินลงทนุในโครงการเบือ้งตน้จาํนวนทัง้สิน้ 1,456.31 ลา้นบาท 

สาํหรบัคณุคมวิทย ์บญุธาํรงกิจ ปัจจบุนัเป็นผูบ้รหิาร และผูถื้อหุน้ท่ีดาํเนินธุรกิจการเป็นผูผ้ลติและจาํหน่าย
ผลติภณัฑแ์ผน่ไม ้ CHALE’T (ชาเลต)์ ซึง่เป็นผลติภณัฑไ์มจ้รงิแปรรูปโดย บรษัิท ไพรซ์ ออฟ วูด้ อินดรสัทรีส ์จาํกดั ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือ SBP Timber group กลุม่ธุรกิจคา้ไมท้ี่เริ่มดาํเนินกิจการมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2524 (ค.ศ.1981) จากจุดเริ่มตน้
การนาํเขา้และจดัจาํหนา่ยไมแ้ปรรูปจากทั่วโลก ซึง่ไมไ่ดด้าํเนินธุรกิจที่มีลกัษณะการแขง่ขนักบับรษัิทแตอ่ยา่งใด 

สาํหรบัรายช่ือผูถื้อหุน้ของแพลนเนทในลาํดบัที่ 3 ถึงลาํดบัที่ 7 ปัจจุบนัคือกลุม่ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ของ
บริษัท อินเด็กซ ์ลิฟวิ่ง มอลล ์จาํกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจคา้ปลีก และเป็นบริษัทหนึ่งในเครือของกลุ่ม บริษัท อิน
เด็กซ ์อินเตอรเ์ฟิรน์ ที่เป็นผูน้าํในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอรร์ายใหญ่ที่สดุของประเทศไทย  อย่างไรก็ตามแมจ้ะเป็น
ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจเฟอรน์ิเจอร ์แตล่กัษณะการดาํเนินธุรกิจมีความแตกตา่งกนัเนื่องจากกลุม่อินเด็กซจ์ะเป็นการผลิต
เพื่อจาํหน่ายภายในรา้นอินเด็กซเ์พื่อจาํหน่ายต่อผูบ้ริโภคที่เป็นลูกคา้รายย่อยโดยตรง ในขณะที่บริษัทเป็นผูผ้ลิตและ
จาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรเ์พื่อการสง่ออกใหก้บัลกูคา้ต่างประเทศและจาํหน่ายภายในประเทศซึ่งสว่นใหญ่คือกลุ่ม
รา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ (Hypermarket) ในรูปแบบของการผลติตามคาํสั่งซือ้ (Made to order) เป็นหลกั ซึง่ไมม่ีไดล้กัษณะ
การแขง่ขนัโดยตรงแตอ่ยา่งใด  

ปัจจุบันแพลนเนทอยู่ระหว่างการชะลอการเขา้ลงทุนในโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ตน้ทุนไมม้ีการ
ปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้ ความตอ้งการปริมาณไมเ้พื่อใชใ้นการผลิตสาํหรบักลุม่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลในพืน้ที่ที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาจดัหาสาํหรบัการลงทุนในโครงการ จากเหตุการณเ์หล่านีส้่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อตวัเลข
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุที่เคยไดพ้ิจารณาไวก้่อนหนา้นี ้รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ ์COVID-19 ในขณะนี ้
ดงันัน้ทางผูบ้ริหารและทีมงาน แพลนเนท ยงัคงอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมสาํหรบัความเป็นไปไดใ้น
การดาํเนินธุรกิจของแพลนเนทตอ่ไป 

 
  



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 20 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สามารถสรุปโครงสรา้งกลุม่บรษัิทอีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค ไดด้งันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
บรษัิท แพลนเนทบอรด์ จาํกดั (“PNB”) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที่บรษัิทถือหุน้อยูร่อ้ยละ 57 มีสดัสว่นหุน้อีกรอ้ยละ 43 ประกอบดว้ย 

1. คณุคมวิทย ์  บญุธาํรง   ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 25  
2. คณุกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ  ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 3  
3. คณุพิชพิมพ ์  ปัทมสตัยาสนธิ  ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 3   
4. คณุเอกลกัษณ ์ ปัทมสตัยาสนธิ  ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 3 
5. คณุเอกฤทธ์ิ   ปัทมสตัยาสนธิ  ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 3 
6. คณุขนัทอง   อดุมมหนัติสขุ  ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 3 
7. คณุวรษัธกฤต   พรแจ่มใส  ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 3 

บรษัิท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จาํกดั (“ECF-H”) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที่บรษัิทถือหุน้อยูร่อ้ยละ 75 มีสดัสว่นหุน้อีกรอ้ยละ 25 คือ 
1. คณุศิรลิกัษณ ์ นกัเจรญิ   ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 15 
2. คณุนภาภรณ ์  ศภุวงศ ์  ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 10 

บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จาํกดั (“ECF-P”) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที่บรษัิทถือหุน้อยู ่ถือหุน้ในบรษัิท กรนี เอิรธ์ พาวเวอร ์(ไทย
แลนด)์ จาํกดั รอ้ยละ 20 มีสดัสว่นหุน้อีกรอ้ยละ 80 คือ 

1. บรษัิท สแกน อินเตอร ์จาํกดั (มหาชน)  ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 90 

2. บรษัิท โนเบิล เพลนเน็ต พีทีอี แอลทีดี จาํกดั  ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 28  
3. บรษัิท เมตะ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 12 

 
  

บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

75.00% 

บรษัิท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จาํกดั 
การเป็นผูจ้ดัจาํหนา่ย
ผลิตภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอร ์

 

บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จาํกดั 
เพ่ือเขา้ลงทนุในธุรกิจ 

ดา้นพลงังานทกุประเภท  

บรษัิท วีวี เดคคอร ์จาํกดั 
ประกอบธุรกิจจดัจาํหน่าย

กระดาษปิดผิว 

99.99% 99.95% 

บรษัิท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั 
เพ่ือเขา้ลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

20.00% 

บรษัิท แพลนเนทบอรด์ จาํกดั 

57.00% 

บรษัิท จีอีพี เมียนมาร ์จาํกดั 
โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์

ขนาด 220 MW ประเทศเมียนมาร ์

100.00% 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 21 

 

 

1.4 ความสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่  
บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

 
1. บรษัิท อีสตโ์คสท ์อตุสาหกรรม จาํกดั (ECI) 

จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2535 ในช่วงแรกเพื่อประกอบธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบ ไมย้างพาราแปรรูป และผลิตและ
จาํหนา่ยเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา ต่อมาไดเ้ปลี่ยนแปลงการดาํเนินธุรกิจเป็นการซือ้มา จาํหน่ายไปในกลุม่ผลิตภณัฑ์
เฟอรน์ิเจอรท์ี่ทางบรษัิทเป็นผูผ้ลติเองและเฟอรน์ิเจอรท์ี่นาํเขา้มาเพื่อจาํหนา่ย โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุที่ชาํระแลว้
เทา่กบั 20,000,000 บาท โดยบรษัิทดงักลา่ว มีรายช่ือกรรมการ และผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิท เขา้ไปเป็นกรรมการ และ
ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทไดจ้ดัการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อ
วนัท่ี 17 กนัยายน 2555 โดยมีมติจากที่ประชมุ ”พิจารณาและเห็นชอบใหม้ีการกาํหนดนโยบายการดาํเนินธุรกิจที่จะ
ไมแ่ขง่ขนักบั บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั” ทัง้นีเ้พื่อเป็นการปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้
ปัจจบุนัไมม่ีการดาํเนินธุรกิจและอยูร่ะหวา่งรอการชาํระบญัชีและปิดกิจการใหเ้รยีบรอ้ยตอ่ไป 

2. บรษัิท อีสตโ์คสท ์ดีไซน ์จาํกดั (ECD) 
จัดตั้งขึน้เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2539 เพื่อประกอบธุรกิจผู้ผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทั้งในประเทศและ
ตา่งประเทศ และประกอบกิจการนาํเขา้หรือสง่ออกเฟอรน์ิเจอรท์กุชนิดตลอดจนวสัดอุปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง  โดยมีทนุจด
ทะเบียนและทุนที่ชาํระแลว้เท่ากับ 14,000,000 บาท โดยบริษัทดงักล่าว มีรายช่ือกรรมการ และผูถื้อหุน้ใหญ่ของ
บริษัท เข้าไปเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้จัดการประชุม
คณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวนัที่ 13 กนัยายน 2555  โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบใหม้ี
การกาํหนดนโยบายการดาํเนินธุรกิจที่จะไม่แข่งขนักบั บริษัท อีสต์โคสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั” ทัง้นีเ้พื่อเป็นการป้องกัน
ความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ปัจจุบันไม่มีการดาํเนินธุรกิจและอยู่ระหว่างรอการชาํระบญัชีและปิด
กิจการใหเ้รยีบรอ้ยตอ่ไป  

3. บรษัิท วี – ชทั เดคคอร ์จาํกดั (VCD) 
จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2545 เพื่อประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายกระดาษปิดผิวไม ้และใหบ้ริการ
ตดัแผ่นปิดขอบไม ้(พีวีซี) เพื่อจาํหน่ายใหแ้ก่โรงงานผลิตเฟอรน์ิเจอรท์ั่วไป โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุที่ชาํระแลว้
เทา่กบั 27,000,000 บาท โดยบรษัิทดงักลา่ว มีรายช่ือกรรมการ และผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิท เขา้ไปเป็นกรรมการ และ
ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทไดจ้ดัการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อ
วนัท่ี 12 กนัยายน 2555  โดยมีมติจากที่ประชมุ ”พิจารณาและเห็นชอบใหม้ีการกาํหนดนโยบายการดาํเนินธุรกิจที่จะ
ไมแ่ขง่ขนักบั บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั” ทัง้นีเ้พื่อเป็นการปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้
ปัจจบุนัไมม่ีการดาํเนินธุรกิจและอยูร่ะหวา่งรอการชาํระบญัชีและปิดกิจการใหเ้รยีบรอ้ยตอ่ไป  

4. บรษัิท วี – ชทั อินดสัทร ีจาํกดั (VCI) 
จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 มิถนุายน 2545 เพื่อประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้โดยมี
ทนุจดทะเบียนและทนุที่ชาํระแลว้เท่ากบั 14,000,000 บาท โดยบริษัทดงักล่าว มีรายช่ือกรรมการ และผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการ และผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้จัดการประชุม
คณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวนัที่ 14 กนัยายน 2555  โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบใหม้ี
การกาํหนดนโยบายการดาํเนินธุรกิจที่จะไม่แข่งขนักบั บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั” ทัง้นีเ้พื่อเป็นการป้องกัน
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ความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ ปัจจุบันไม่มีการดาํเนินธุรกิจและอยู่ระหว่างรอการชาํระบญัชีและปิด
กิจการใหเ้รยีบรอ้ยตอ่ไป 

5. บรษัิท บี.วี.พาราวดู จาํกดั (BV) 
จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 25 ตลุาคม 2545 เพื่อประกอบธุรกิจจาํหนา่ยไมแ้ปรรูป โรงเลือ่ย โรงอบไม ้โดยมีทนุจดทะเบียนและ
ทนุท่ีชาํระแลว้เทา่กบั 2,000,000 บาท โดยบริษัทดงักลา่ว มีรายช่ือกรรมการ และผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท เขา้ไปเป็น
กรรมการ และผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิทดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม ทางบรษัิทไดจ้ดัการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1 
/ 2555 เมื่อวนัที่ 11 กนัยายน 2555  โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบใหม้ีการกาํหนดนโยบายการ
ดาํเนินธุรกิจที่จะไม่แข่งขันกับ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอรน์ิเทค จํากัด ” ทั้งนีเ้พื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ ปัจจุบนัไม่มีการดาํเนินธุรกิจและอยู่ระหว่างรอการชาํระบญัชีและปิดกิจการให้เรียบรอ้ย
ตอ่ไป  
 

ทัง้นีบ้รษัิทท่ีเก่ียวขอ้งในลาํดบัท่ี 1 ถึงลาํดบัท่ี 5 ดงักลา่ว ทางบรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั (มหาชน) ใน
ฐานะ “ผูร้บัสญัญา” ไดจ้ดัทาํสญัญาบนัทกึขอ้ตกลง เมื่อวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2555 กบั บรษัิท อีสตโ์คสท ์อตุสาหกรรม 
จาํกดั บรษัิท อีสตโ์คสท ์ดีไซน ์จาํกดั บรษัิท วี – ชทั เดคคอร ์จาํกดั บรษัิท วี – ชทั อินดสัทร ีจาํกดั และ บรษัิท บี.วี.
พาราวดู จาํกดั โดยแตล่ะบรษัิทในฐานะ “ผูใ้หส้ญัญา” โดยสรุปสาระสาํคญัของสญัญาบนัทกึขอ้ตกลง ไดด้งันี ้

1. ผูใ้หส้ญัญาตกลงวา่จะไม่ประกอบธุรกิจใด ๆ ไปในทางจ าหนา่ยทรพัยส์นิ โอน จ านอง จ าน า แลกเปลีย่นซ่ึง
เป็นประเภท รุ่น และชนดิเดยีวกนัในสนิคา้หรอืผลติภณัฑใ์ด ๆ กบัผูร้บัสญัญาทีผู่ร้บัสญัญาไดด้ าเนนิการ
ประกอบธุรกิจอยูก่่อนหนา้หรอืด าเนนิการประกอบธุรกจิอยู่ภายหลงัผูใ้หส้ญัญา 

2. ผูใ้หส้ญัญาตกลงวา่จะไม่ผลติไมแ้ปรรูป ไมอ้บแหง้ ไมว้เีนยีร ์และไมอ้ืน่ ๆ ตลอดจนท าเครือ่งเรอืน เครือ่งใช้
ทีท่  าจากไมป้ารต์เิคลิบอรด์ ไมย้างพารา และวสัดอุปุกรณอ์ืน่ ๆ ทกุชนดิ รวมถงึการจ าหนา่ยสนิคา้ทัง้ใน
ประเทศหรอืสง่ออกไปจ าหนา่ยตา่งประเทศ 

3. ผูใ้หส้ญัญาตกลงวา่จะไม่ผลติกระดาษปิดผวิ ปิดขอบ และพวีซีีปิดผวิ ปิดขอบ รวมถงึการจ าหนา่ยสนิคา้ทัง้
ในประเทศหรอืสง่ออกไปจ าหนา่ยต่างประเทศ 

4. ผูใ้หส้ญัญาตกลงวา่จะไม่ด าเนนิการน าเขา้หรอืสง่ออกไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้ ไมว้เีนยีร ์ ไมอ้ืน่ ๆ 
เฟอรน์เิจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ และเฟอรน์เิจอรไ์มย้างพารา กระดาษปิดผวิ ปิดขอบ และพวีซีีปิดผวิ ปิดขอบ
ทกุชนดิ ตลอดจนวสัดอุปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งทกุชนดิ 

5. ผูใ้หส้ญัญาตกลงวา่ จะไม่ประกอบธุรกิจใด ๆ ตามวตัถปุระสงคข์องบรษิัท อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์เิทค จ ากดั 
(มหาชน) ตลอดจนด าเนนิกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิทกุประเภทกบับรษิัท อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์เิทค จ ากดั 
(มหาชน) หรอืกระท าการอืน่ใดอนัเป็นการแข่งขนัทางการคา้ 

6. หากผูใ้หส้ญัญาไม่ไดป้ฏิบตัิตามสญัญาบนัทึกขอ้ตกลงที่ใหไ้วก้ับผูร้บัสญัญา ตามขอ้ 1 ถึง ขอ้ 5 ผูใ้ห้
สญัญายินยอมช าระค่าปรบัเป็นจ านวนเงิน 5 ลา้นบาทต่อบริษัท (ซ่ึงมูลค่า 5 ลา้นบาท ทางผูร้บัสญัญา
พิจารณาแลว้เห็นว่ามีความเหมาะสมและสามารถยอมรบัได ้เนื่องจากทัง้ 4 บริษัทดงักล่าวขณะนีไ้ม่มี
รายไดจ้ากการด าเนนิธุรกิจแลว้) พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัทีผู่ใ้หส้ญัญาผดิสญัญาไม่ได้
ปฏิบตัิตามบนัทึกขอ้ตกลงที่ไดท้ าไวใ้หแ้ก่ผูร้บัสญัญา และหากการใด ๆ ที่ผูใ้หส้ญัญาไม่ไดป้ฏิบตัิตาม
สญัญาบนัทึกขอ้ตกลงนัน้ หากเกิดความเสียหายใด ๆ แก่ผูร้บัสญัญา ผูใ้หส้ญัญายินยอมที่จะชดใชค้่า
สนิไหมทดแทนใหแ้ก่ผูร้บัสญัญา และยนิยอมใหผู้ร้บัสญัญาด าเนนิการตามกฎหมายไดท้กุกรณ ี
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6. บรษัิท เอ แอนด ์เอส อินเตอร ์จาํกดั 

จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัท่ี 8 กนัยายน 2554 เพื่อประกอบธุรกิจสง่ออก แรเ่หลก็ แรพ่ลวง สง่ออกขา้วเพื่อจาํหนา่ยตา่งประเทศ 
นาํเขา้ไมแ้ปรรูป โดยมีทนุจดทะเบียน 5,000,000 บาท และทนุท่ีชาํระแลว้เทา่กบั 1,250,000 บาท โดยบรษัิทดงักลา่ว 
มีรายช่ือกรรมการ และผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิท เขา้ไปเป็นกรรมการ และผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิทดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม 
ขณะนีท้างบรษัิทไดจ้ดทะเบียนเลกิบรษัิทแลว้เมื่อวนัท่ี 16 ตลุาคม 2555 และไดช้าํระบญัชีเรยีบรอ้ยแลว้ 

7. บรษัิท บีซีเอ แมค็ คอรป์ จาํกดั 

จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัท่ี 26 มิถนุายน 2549 เพื่อประกอบธุรกิจคา้แร ่ โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุท่ีชาํระแลว้เทา่กบั 
5,000,000 บาท โดยบรษัิทดงักลา่ว มีรายช่ือกรรมการ และผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิท เขา้ไปเป็นกรรมการ และผูถื้อหุน้
ใหญ่ของบรษัิทดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม ขณะนีท้างบรษัิทไดจ้ดทะเบียนเลกิบรษัิทแลว้เมื่อวนัท่ี 10 ตลุาคม 2555 และ
ไดช้าํระบญัชีเรยีบรอ้ยแลว้ 

8. บรษัิท อินเด็กซ ์ลฟิวิ่ง มอลล ์จาํกดั (มหาชน) 
จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2537 เพื่อประกอบธุรกิจผลติและจาํหนา่ยเฟอรน์เิจอร ์โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุท่ี
ชาํระแลว้เทา่กบั 2,525,000,000 บาท โดยบรษัิทดงักลา่วมีนางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ เป็นกรรมการและผูถื้อ
หุน้ใหญ่ในบรษัิทดงักลา่ว ซึง่นางสาวกฤษชนกฯ เป็นคูส่มรสของนายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ ซึง่ดาํรงตาํแหนง่เป็นผูถื้อหุน้ 
กรรมการ กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม และผูบ้รหิารของบรษัิท 

9. บรษัิท อินเด็กซ ์อินเตอรเ์ฟิรน์ จาํกดั ซึง่เป็นบรษัิทในกลุม่ของ บรษัิท อินเด็กซ ์ลฟิวิ่ง มอลล ์จาํกดั 
จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุที่
ชาํระแลว้เทา่กบั 960,000,000 บาท โดยบรษัิทดงักลา่วมีนางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้
ใหญ่ในบริษัทดงักล่าว ซึ่งนางสาวกฤษชนกฯ เป็นคู่สมรสของนายอารกัษ์ สขุสวสัดิ์ ซึ่งดาํรงตาํแหน่งเป็นผูถื้อหุน้ 
กรรมการ กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม และผูบ้รหิารของบรษัิท 

 
ทัง้นี ้เนื่องจากเพื่อเป็นการปอ้งกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ไดใ้นกรณีที่นายอารกัษ์ สขุ

สวสัดิ์ และคู่สมรสคือ นางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ ซึ่งแต่ละท่าน มีสว่นรว่มในการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อ
หุน้ใหญ่ในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั ดงันัน้ นายอารกัษ์ สขุสวัสดิ ์ในฐานะ ผูใ้หส้ญัญา ไดจ้ดัทาํสญัญาขึน้ตอ่ บรษัิท 
อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั (มหาชน) ในฐานะ บรษัิท โดยมีสาระสาํคญัของสญัญา ดงันี ้

1. ผูใ้หส้ญัญาตกลงว่า ในระหว่างที่ผูใ้หส้ญัญาด ารงต าแหน่งกรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม กรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจ้ดัการของบริษัท และ/หรือยงัเป็นพนกังานของบริษัท ผูใ้หส้ญัญาจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยความซื่อสตัย์
สจุรติ และรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท  

2. ผูใ้หส้ญัญาตกลงเพิ่มเตมิว่า ในระหว่างทีผู่ใ้หส้ญัญาด ารงต าแหนง่ตามขอ้ 1 และ/หรือยงัเป็นพนกังานของ
บริษัท ผูใ้หส้ญัญาจะไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท
หรอืเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิัทหรอืเป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญั หรอืเป็นหุน้สว่นไม่จ ากดัความรบัผดิใน
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกสาร หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่าง
เดียวกนั และ/หรือเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพือ่ประโยชนต์นเองหรือประโยชนผู์อ้ื่น 
ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิัท พระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ผูใ้ห้



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 24 

 

 

สญัญาเป็นกรรมการของบรษิัท หรอืโดยไดร้บัความยนิยอมจากคณะกรรมการของบรษิัท หรือทีป่ระชุมผูถ้ือ
หุน้ของบรษิัท แลว้แต่กรณ ีตามระเบยีบขอ้บงัคบั และ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในกรณทีี ่ผูใ้หส้ญัญาไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขขา้งตน้ บรษิัทมีสทิธิทีจ่ะเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย
ในการทีบ่รษิัทไดร้บัความเสยีหายจากการกระท าของผูใ้หส้ญัญาก็ได ้ทัง้นี ้ตอ้งฟอ้งภายใน 1 ปี นบัแต่วนัที่
บรษิัทหรอืผูถ้อืหุน้ตามทีก่ล่าวในวรรคต่อไปทราบถงึการฝ่าฝืน และไม่เกิน 2 ปี นบัแต่วนัฝ่าฝืน 

ในกรณทีี ่บรษิัทไม่ใชส้ทิธิเรยีกรอ้งค่าเสยีหายขา้งตน้ ผูใ้หส้ญัญายินยอมใหผู้ถ้ือหุน้คนหนึ่งคนใดหรือ
หลายคน ซ่ึงถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะแจง้เป็นหนงัสือใหบ้ริษัท
ด าเนนิการเรยีกรอ้งก็ได ้ถา้หากบรษิัทไม่ด าเนนิการตามทีผู่ถ้อืหุน้แจง้ภายใน 1 เดอืน นบัจากวนัทีแ่จง้ หรือ
อายคุวามตามวรรคสอง เหลอืนอ้ยกว่า 1 เดอืน ผูถ้อืหุน้ดงักล่าวจะใชส้ทิธิเรยีกรอ้งแทนบรษิัทนัน้ก็ได ้ 

3. หากในอนาคต ผูใ้หส้ญัญาไดร้บัขอ้มูล หรอืมีผูเ้สนอขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัธุรกิจการผลติและจ าหน่ายเฟอร์นเิจอร์
ทีม่ีศกัยภาพและมีความน่าสนใจในการลงทนุ ผูใ้หส้ญัญาตกลงทีจ่ะน าเสนอใหค้ณะกรรมการของบริษัท
เป็นผูพ้จิารณาทัง้หมดเพยีงผูเ้ดียว และแมว้่าคณะกรรมการของบริษัท จะไม่พจิารณาด าเนนิการลงทนุใน
ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ดงักล่าวก็ตาม ผูใ้หส้ญัญาก็จะไม่ด าเนินการลงทุนกบับุคคลหนึ่ง
บคุคลใด ร่วมลงทนุ หรอืถอืหุน้ใด ๆ เอง ไม่ว่าเงือ่นไขในการลงทนุจะมีเงือ่นไขทีด่อ้ยกว่าก็ตาม 

 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 25 

 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
ธุรกิจที่ด าเนินงานโดย บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) บริษัท วีวี เดคคอร ์จ ากัด และ

บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส ์จ ากัด ในฐานะบริษัทย่อยซ่ึงบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.95 และร้อยละ 75 
ตามล าดับ  

 
- ธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์ 

 
บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั (มหาชน) (ECF) ดาํเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายเฟอรน์ิเจอรจ์าก

ไมป้ารต์ิเคิลบอรด์และไมย้างพารา กระดาษปิดผิว ไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้ เพื่อใชเ้ป็นวตัถดุิบในการผลิตเฟอรน์ิเจอร ์
การจดัจาํหนา่ยเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราที่บรษัิทเป็นผูผ้ลติ และเฟอรน์ิเจอรไ์มจ้รงิที่สั่งซือ้จากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
และใหบ้รกิารตดัแผน่ปิดขอบไม ้(พีวีซี) เพื่อใชเ้ป็นวตัถดุิบในการผลติเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ 

บรษัิทมีบรษัิทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท วีวี – เดคคอร ์จาํกดั (V V Décor) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 99.95 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งลา้นบาทถว้น) ชาํระเต็มมลูค่า ก่อตัง้ขึน้เพื่อประกอบ
ธุรกิจดา้นการตลาด (Trading) เพื่อเป็นผูจ้าํหนา่ยกระดาษปิดผิวใหก้บัลกูคา้บางรายของบรษัิท 

และ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จาํกดั (ECFH) ซึ่งบริษัทถือหุน้เริ่มตน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 51.00 ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2558 และต่อมาเมื่อเดือนมกราคม 2559 บริษัทไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 75.00 โดยบริษัทย่อย
ดงักลา่ว ไดถ้กูจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2558 ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding 
Company) เริ่มแรกบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งลา้นบาทถว้น) โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 
10,000 หุน้ (หนึง่หมื่นหุน้) มีมลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท (หนึง่รอ้ยบาท) โดยตอ่มาไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนชาํระแลว้จาก
เดิม 1,000,000 บาท เป็น 10,000,000 บาท คิดเป็นจาํนวนหุน้สามญั 100,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดย
มีรายละเอียดของรายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้

 

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุน้) 

สัดส่วนการถอืหุน้ 

(ร้อยละ) 

1 บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั (มหาชน)  75,000  75.00 

2 นางศิรลิกัษณ ์ นกัเจรญิ  15,000  15.00 

3 นางสาวนภาภรณ ์ ศภุวงศ ์ 10,000  10.00 

  รวมทั้งหมด  100,000  100.00 

 
ปัจจบุนับรษัิทไดด้าํเนินธุรกิจการเป็นผูจ้ดัจาํหนา่ยสนิคา้ในกลุม่ผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรซ์ึง่เป็นผลติภณัฑห์ลกัใหก้บั

บรษัิทสาํหรบับางสว่นของลกูคา้ในกลุม่รา้นคา้ปลกีและรา้นคา้สง่รายยอ่ยทั่วประเทศ 
 
ผลติภณัฑข์องบรษัิทและบรษัิทยอ่ย สามารถแบ่งกลุ่มสินค้าหลักได้ 5 ประเภท ซึ่ง เ ป็นกลุ่มธุรกิจ

ที่เก่ียวขอ้งกบัเฟอรน์ิเจอรค์ือ 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 26 

 

 

1. เฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา 
2. เฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ 
3. เฟอรน์ิเจอรท์ี่จาํหนา่ยผา่นโชวรู์ม รา้นคา้สง่และรา้นคา้ปลกีรายยอ่ย 
4. กระดาษปิดผิว  
5. ไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้ 

บรษัิทมีรายไดโ้ดยสว่นใหญ่มาจากการผลติและจาํหนา่ยตามคาํสั่งซือ้ (Made to order) ใหก้บัลกูคา้ตา่งประเทศ 
การผลิตและจาํหน่ายโดยใชต้ราสินคา้ของบริษัท ไดแ้ก่ เฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ และไมย้างพารา ใหก้ับลกูคา้ใน
ประเทศ โดยกลุม่ลกูคา้ในประเทศ ประกอบดว้ยกลุม่รา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ไดแ้ก่ โฮมโปร (Home Pro) 
เทสโก ้โลตสั (Tesco Lotus) บิก๊ซี (Big C) เมกา โฮม (Mega Home) ดโูฮม (Do Home) โกลบอลเอา้ส ์(Global House) 
วินเนอร ์(Winner) และมิสเตอร ์ดี ไอ วาย (Mr.DIY)  

สาํหรบัลกูคา้ต่างประเทศจะเป็นการผลิตและจาํหน่ายตามคาํสั่งซือ้ใหก้ับบริษัทผูจ้าํหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์และ
รา้นคา้ปลีกรายใหญ่ (Hypermarket) หลายรายในประเทศญ่ีปุ่ น โดยหากพิจารณาจากโครงสรา้งรายไดจ้ากการขาย
ทัง้หมดของบรษัิท ในปัจจบุนับรษัิทมีสดัสว่นการขายใหก้บัลกูคา้ในประเทศญ่ีปุ่ นในสดัสว่นเกินกว่ารอ้ยละ 30 ของรายได้
จากการขายทัง้หมด อย่างไรก็ตามบริษัทตระหนกัดีถึงสดัส่วนการพึ่งพิงลกูคา้ในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทไดเ้นน้
การขยายฐานลกูคา้ต่างประเทศไปยงักลุม่ประเทศอื่น ซึ่งเริ่มเห็นผลขึน้ตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ที่ผ่านมา โดยเริ่ม
รบัคาํสั่งซือ้จากลกูคา้กลุม่ใหมใ่นประเทศอินเดีย ตะวนัออกกลาง และจีนไดเ้พิ่มขึน้  

 
ภาพแสดงกลุ่มประเทศลกูค้าของบริษัท 

 

สดัส่วนรายไดท้ี่รองลงมาคือ รายไดจ้ากการผลิตและจาํหน่ายสินคา้ภายในประเทศ โดยตราสินคา้ที่ทาง
บริษัทเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายใหก้ับกลุ่มรา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) โดยส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตภายใต้
เฮา้สแ์บรนดใ์หก้ับลกูคา้แต่ละรายของบริษัท อาทิ การผลิตเพื่อจาํหน่ายสินคา้ใหก้ับ โฮมโปร (Home Pro) เทสโก ้
โลตสั (Tesco Lotus) บิ๊กซี (Big C) โกลบอลเฮา้ส ์(Global House) ดู โฮม (Do Home) เมกา โฮม (Mega Home) 
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และวินเนอร ์(Winner) จะเป็นการผลิตโดยใชต้ราสินคา้ตามที่ลกูคา้จะกาํหนด นอกจากนีย้งัผลิตใหก้ับ มิสเตอร ์ดี ไอ 
วาย (Mr.DIY) ภายใตต้ราสินคา้ของบริษัทคือ ฮาสตา้ (HASTA) ดว้ย 

สาํหรบัตราสนิคา้ “ELEGA” จะเป็นตราสนิคา้ที่บรษัิทใชส้าํหรบัการจาํหนา่ยเฟอรน์ิเจอรท์ี่สว่นใหญ่ผลติจากไมจ้ริง 
อาทิ เฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราที่ทางบริษัทเป็นผูผ้ลิตเอง และเฟอรน์ิเจอรท์ัง้สว่นท่ีสั่งซือ้จากภายในประเทศและสว่นท่ีนาํเขา้
จากต่างประเทศที่ส่วนใหญ่ผลิตจากไมจ้ริง ซึ่งในปัจจุบันบริษัทจะจาํหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์  www.elegathai.com  
เป็นหลกั นอกจากนีย้งัมีการจาํหนา่ยผา่นโชวรู์มรวมบนพืน้ที่ขนาดใหญ่ภายใตช่ื้อ “ECF OUTLET” ซึ่งเป็นโชวรู์มที่จาํหน่าย
เฟอรน์ิเจอร ์ทกุแบรนด ์ทกุรูปแบบ ภายใตก้ารผลิตและจาํหน่าย รวมทั้งสินคา้นาํเขา้ของบริษัท โดย ECF OUTLET ตัง้อยู่
ภายใน บรษัิท แสงอดุม ไลท้ต์ิง้เซ็นเตอร ์จาํกดั ณ สาํนกังานใหญ่รงัสติ บรเิวณถนนวิภาวดีรงัสติขาเขา้  

นอกจากช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ตามที่กล่าวมาขา้งตน้แลว้ บริษัทยงัมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายเฟอรน์ิเจอร์
ใหก้ับกลุ่มรา้นคา้ส่ง และรา้นคา้ปลีกรายย่อย (Dealer) ที่เป็นผูจ้ัดจาํหน่ายเฟอรน์ิเจอรท์ั่วประเทศรวมถึงช่องทางการ
จาํหนา่ยผา่นออนไลนแ์พลตฟอรม์ตา่ง ๆ อาทิ Lazada Shopee เป็นตน้  

 

ตราสินค้าของบริษัท 
 

ตราสินค้า รูปแบบ ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ELEGA  
(เอลลีก้า) 

 

ใชส้าํหรบัการจาํหนา่ยเฟอรน์ิเจอรไ์มจ้รงิทัง้สว่นท่ี
บรษัิทเป็นผูผ้ลติเองและสว่นท่ีนาํเขา้จากตา่งประเทศ 

และสั่งซือ้จากในประเทศ โดยจาํหนา่ยผา่น ECF 
OUTLET และช่องทางออนไลน ์www.elegathai.com 

Hasta 
(ฮาสต้า) 

 

ใชส้าํหรบัการจาํหนา่ย 
เฟอรน์ิเจอรท์ี่ผลติใหก้บั มิสเตอร ์ดี ไอ วาย (Mr.DIY) 

 

 
ECF OUTLET แสงอุดมไลทต์ิง้  

 
เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2562 บรษัิทไดร้ว่มมือกบั บรษัิท แสงอดุม ไลทต์ิง้เซ็นเตอร ์ จาํกดั ผูน้าํดา้นการออกแบบ 

การผลติ และจดัจาํหนา่ย ผลติภณัฑส์อ่งสวา่ง โคมไฟ ซึง่มศีนูยจ์ดัจาํหนา่ยสนิคา้และศนูยก์ระจายสนิคา้กวา่ 30 สาขา ทั่ว
ประเทศ โดย ECF OUTLET ไดเ้ปิดเป็นแหง่แรก ณ แสงอดุมไลทต์ิง้ สาํนกังานใหญ่รงัสติ ถนนวิภาวดีรงัสติขาเขา้ ภายใน
รา้นเป็นพืน้ท่ีจดัจาํหนา่ยผลติภณัฑข์องบรษัิท ซึง่เป็นผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรข์องบรษัิททัง้ประเภทไมป้ารต์ิเคิลบอรด์และไม้
ยางพารา รวมถึงโชวรู์มแหง่นีจ้ะรวบรวมผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรท์ัง้ในรูปแบบเฟอรน์เิจอรเ์พื่อการสง่ออกและเฟอรน์ิเจอรท์ี่
จาํหนา่ยภายในประเทศใหก้บัลกูคา้ที่มคีวามสนใจและตอ้งการสมัผสัชิน้งานเฟอรน์ิเจอรข์องจรงิ ซึง่นอกจากจะใชเ้พื่อการ
บรกิารดา้นการขายและการตลาดใหก้บักลุม่ลกูคา้ตา่งประเทศ และกลุม่ลกูคา้รายใหญ่แลว้ ยงัจะไดป้ระโยชนจ์ากรายยอ่ย
ที่เขา้เยี่ยมชมเฟอรน์ิเจอรแ์ละซือ้ผลติภณัฑด์ว้ย 

 

  

http://www.elegathai.com/
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ภาพภายในโชวรู์ม ECF OUTLET 
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ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าออนไลนผ่์าน www.elegathai.com  
ปัจจบุนับรษัิทไดเ้นน้ช่องทางการจาํหนา่ยสนิคา้ออนไลนม์ากขึน้  เนื่องจากแนวโนม้พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่เปลีย่นแปลงไป รวมถงึภายใตส้ถานการณ ์COVID-19 เพื่อบรหิารจดัการใหเ้กิด
ช่องทางการจดัจาํหนา่ยที่มีประสทิธิภาพขึน้ ทัง้ยงัช่วยลดตน้ทนุในสว่นของคา่เช่าพืน้ท่ี รวมถึงตน้ทนุการขายคงที่อื่น ๆ เมื่อเทยีบกบัช่องทางการจาํหนา่ยสนิคา้ผา่นโชวรู์ม  
 

 
 

 

http://www.elegathai.com/
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ธุรกิจทีด่ าเนินงานโดย บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ ากัด ในฐานะบริษัทย่อยทีบ่ริษัทถอืหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

- ธุรกิจพลังงานทดแทน 
 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล (Biomass Power Plant) 

บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จาํกดั (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อย ไดเ้ขา้ลงทุนใน บริษัท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮล
ดิง้ส ์จํากัด (“SAFE”) ซึ่ง SAFE ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 
1,000,000 บาท เพื่อเขา้ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล โดยที่ผา่นมา ECF-P มีสดัสว่นการถือหุน้ใน SAFE เทา่กบั
รอ้ยละ 33.37 และ SAFE มีทนุจดทะเบียนปัจจุบนัเท่ากบั 581,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 5,810,000 
หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ชาํระเต็มมลูคา่แลว้ และมีโครงสรา้งการถือหุน้ ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

1. บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จาํกดั (ECF-P)  1,938,760 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 33.37 
2. บรษัิท ฟอรจ์นู พารท์ อินดสัตรี ้จาํกดั (มหาชน) (FPI)  1,938,760 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 33.37 
3. บรษัิท ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จาํกดั  1,932,480 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 33.26 
 
ต่อมา SAFE ไดเ้ขา้ลงทนุในบริษัทต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล โดยมีรายละเอียด 

ดงันี ้
1. บรษิัท ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจี์ จ ากดั (“PWGE”)  

บริษัท ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอรจี์ จาํกัด (“PWGE”) จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทขึน้เมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม 2555 โดยต่อมา SAFE ไดเ้ขา้ลงทนุคิดเป็นมลูค่าเงินลงทนุทัง้โครงการไม่เกิน 425,000,000  บาท โดยวิธีการ
ชาํระราคาซือ้ขายหุน้ใน PWGE มีรายละเอียดดงันี ้

ก. หุ้นสามัญใน PWGE จํานวนไม่เ กิน 5,666,100 หุ้น ชําระราคาเป็นเงินสด จํานวนไม่เ กิน 
283,305,000 บาท และ 

ข. หุน้สามญัใน PWGE จาํนวนไม่เกิน 2,833,900 หุน้ มีมลูค่ารวมไม่เกิน 141,695,000 บาท ชาํระ
ราคาโดยวิธีการแลกหุน้ (Share Swap) โดย SAFE ไดอ้อกหุน้สามญัใหม่ของ SAFE จาํนวนไม่เกิน 
1,416,950 หุน้ มลูคา่ที่ตราไว ้หุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงินไมเ่กิน 141,695,000 บาท ใหก้บัผูถื้อหุน้
เดิมของ PWGE เพื่อแลกหุน้ PWGE ที่ผูถื้อหุน้เดิมถืออยู่ หรือมีอตัราสว่นการแลกหุน้ที่ จาํนวนหุน้
ของ PWGE 2 หุน้ ตอ่หุน้ของ SAFE 1 หุน้ 

SAFE ไดเ้ขา้ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนทุนจดทะเบียนทัง้หมดใน PWGE ปัจจุบนั 
PWGE มีทนุจดทะเบียนจาํนวน 85,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 8,500,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท ชาํระเต็มมลูคา่แลว้ 

PWGE ดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ขนาดกาํลงัการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวตัต ์ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 
43, 44 หมูท่ี่ 9 ตาํบลกายคูละ อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส โดยมีเชือ้เพลิงที่ใชใ้นการผลิตคือ ไมส้บั (woodchip) ปริมาณ 
283 ตนัตอ่วนั โครงการโรงไฟฟา้ PWGE เริม่มีรายไดจ้ากการขายไฟฟา้นบัตัง้แตว่นัท่ี 27 มิถนุายน 2560 ที่ผา่นมา  
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โดยสามารถสรุปสาระสาํคญัของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (Power Purchase Agreement) ไดด้งันี ้
 

ชื่อสัญญา  วันที่ท าสัญญา สาระส าคัญของสัญญา 
สญัญาซือ้ขายไฟฟา้
เดิม เลขท่ีสญัญา 
VSPP-PEA 098/2665  
 
 
 
 
ตอ่มาไดม้ีการจดัทาํ
ขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติม
สญัญาซือ้ขายไฟฟา้
การรบัซือ้ไฟฟา้จาก
ผูผ้ลติไฟฟา้ขนาดเลก็
มาก (สาํหรบัการผลติ
ไฟฟา้จากพลงังาน
หมนุเวยีน) เลขท่ี
สญัญา VSPP-PEA 
048/2556 
ครัง้ที่ 1 

24 ธนัวาคม 2556 
 
 
 
 
 

28 กรกฏาคม 2558 

- ระหวา่ง บรษัิท ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจี์ จาํกดั กบั การ
ไฟฟา้สว่นภมูิภาค 

- การไฟฟา้ตกลงซือ้และผูผ้ลติไฟฟา้ตกลงขายพลงัไฟฟา้ในปรมิาณ
พลงัไฟฟา้สงูสดุ 7 เมกะวตัต ์

- จดุรบัซือ้ไฟฟา้อยูท่ี่จดุติดตัง้ที่ ตาํบลกายคูละ อาํเภอแวง้ จงัหวดั
นราธิวาส 

 
- ระหวา่ง บรษัิท ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจี์ จาํกดั กบั การ

ไฟฟา้สว่นภมูิภาค 
- เปลีย่นจาก แบบ Adder เป็นแบบ Feed-in tariff (FiT) 
- ขยายระยะเวลาการจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบเชิงพาณิชยเ์ป็น วนัท่ี 18 

มกราคม 2560 (SCOD) (ในภายหลงั PWGE ไดท้าํเรือ่งขอขยาย
ระยะเวลาออกไปเป็นวนัท่ี 10 เมษายน 2560 ซึง่ไดผ้า่นการอนมุตัิ
เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้) 

- ระยะเวลาขายไฟตามสญัญา 20 ปี นบัจากวนัท่ีจา่ยไฟฟา้เขา้
ระบบ 

- อตัรารบัซือ้ไฟฟา้อยูท่ี่ 4.24 บาท ตอ่หนว่ยไฟฟา้ ตลอดอายุ
สญัญา 20 ปี โดยไดร้บัสว่น FiT Premium ที่ 0.3 บาทตอ่หนว่ย
ไฟฟา้ และ 0.50 บาทตอ่หนว่ยไฟฟา้ เป็นระยะเวลา 8 ปี และ 20 
ปี ตามลาํดบั 

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

บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จาํกดั (“SAFE-B”) จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทขึน้เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559 โดย
ต่อมา SAFE ไดเ้ขา้ลงทนุในมลูค่า  100 ลา้นบาท สาํหรบัมลูค่าที่ดินประมาณ 5 ไร ่อาคารและสิ่งปลกูสรา้งรวม 8,700 
ตารางเมตร เครือ่งจกัรที่ใชใ้นการผลติทัง้หมด รวมถึงใบอนญุาตในการดาํเนินธุรกิจที่เก่ียวขอ้งทัง้หมด และไดเ้ขา้ถือหุน้ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนทุนจดทะเบียนทัง้หมดใน SAFE-B ปัจจุบัน SAFE-B มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 
100,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 10,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ชาํระเต็มมลูคา่แลว้ 

SAFE-B ดาํเนินธุรกิจโรงสบัไม้เพื่อใหไ้ดไ้ม้สบั (woodchip) ส่งเขา้เป็นวัตถุดิบในการผลิตใหก้ับ
โรงไฟฟ้า PWGE ซึ่ง SAFE-B ไดเ้ช่าที่ดิน น.ส.3ก. เลขที่ 5393 เลขที่ดิน 35 เลม่ที่ 54 ข หนา้ที่ 43 หรือประมาณ 4 ไร ่20 
ตารางวา บนที่ตัง้เลขที่ 43, 44 ภายในโรงไฟฟ้า PWGE หมู่ 9 ตาํบลกายคูละ อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส พรอ้มสิ่งปลกู
สรา้งเป็นอาคารโรงสบัไม ้และเก็บเชือ้เพลิง (woodchip) จาํนวน 1 หลงั เพื่อใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ โดยมีสญัญาเช่าเป็น
ระยะเวลา 3 ปี ในอตัราคา่เช่าเดือนละ 60,000 บาท ซึง่ในการตอ่อายกุ่อนครบกาํหนดระยะเวลาการเช่า ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่า 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 32 

 

 

ตกลงรว่มกนัว่า จะต่อสญัญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลกูสรา้งนี ้ทกุ ๆ 3 ปี และผูเ้ช่ายินยอมให ้ผูใ้หเ้ช่าคิดค่าเช่าที่ดิน และสิ่ง
ปลกูสรา้ง เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 ทกุ ๆ 3 ปี ของทกุรอบการตอ่สญัญาเช่า  

ทัง้นีโ้รงสบัไมข้อง SAFE-B มีกาํลงัการผลติติดตัง้เพื่อผลติไมส้บัเทา่กบั 60 ตนัตอ่ชั่วโมง ปัจจุบนัใชเ้ป็น
กาํลงัการผลติสาํหรบัรองรบัการผลติเชือ้เพลงิใหก้บัโรงไฟฟา้ PWGE เทา่กบั 12.12 ตนัตอ่ชั่วโมง ทัง้นีใ้นสว่นของกาํลงัการ
ผลติติดตัง้สว่นท่ีเหลอื จะถกูนาํไปใชเ้พื่อการผลติไมส้บัสาํหรบัรองรบัโครงการโรงไฟฟา้อื่น ๆ ท่ีอาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคต 
รวมถึงการดาํเนินธุรกิจผลติสบัไมใ้หก้บับรษัิทภายนอก ท่ีมีความตอ้งการในบรเิวณพืน้ท่ีใกลเ้คียงกบัโรงสบัไมต้อ่ไป 

 
3.  บรษิัท เซฟ เอนเนอรจี์ (แพร่) จ ากดั  

บริษัท เซฟ เอนเนอรจี์ (แพร่) จาํกัด (“SAFE-P”)  SAFE-P จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทขึน้เมื่อวนัที่ 11 
ธนัวาคม 2555 โดยตอ่มา SAFE ไดเ้ขา้ลงทนุในมลูคา่รวม 51.69 ลา้นบาท เพื่อใหไ้ดม้าซึง่หุน้ของ SAFE-P ในสดัสว่นรอ้ย
ละ 49 แบง่ออกไดด้งันี ้

1. โครงการอาํเภอลอง จงัหวดัแพร ่ มลูคา่การลงทนุทัง้โครงการ 45.495 ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 
100) สาํหรบัมลูคา่ที่ดินประมาณ 5 ไร ่ อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง เครือ่งจกัรที่ใชใ้นการผลติทัง้หมด 
สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ รวมถึงใบอนญุาตในการดาํเนินธุรกิจทีเ่ก่ียวขอ้งทัง้หมด 

2. โครงการอาํเภอสงูเมน่ จงัหวดัแพร ่ มลูคา่การลงทนุ 60 ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 100) สาํหรบั
มลูคา่ที่ดินประมาณ 5 ไร ่ อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง เครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมด สญัญาซือ้
ขายไฟฟา้ รวมถึงใบอนญุาตในการดาํเนินธุรกิจทีเ่ก่ียวขอ้งทัง้หมด 

โดย SAFE เขา้ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 ของจาํนวนทนุจดทะเบยีนทัง้หมดใน SAFE-P ปัจจบุนั 
SAFE-P มีทนุจดทะเบยีนจาํนวน 55,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 5,500,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท ชาํระเต็มมลูคา่แลว้ 

SAFE-P ดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานเทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซเชือ้เพลิงจากชีวมวล (Gasification) 
ขนาด 2 เมกะวตัต ์โดยแบ่งออกเป็น 2 โครงการ ๆ ละ 1 เมกะวตัต ์ตัง้อยู่ที่ อาํเภอลอง จงัหวดัแพร ่และอาํเภอสงูเม่น 
จงัหวดัแพร่ ปัจจุบนัโครงการที่อาํเภอลอง จงัหวดัแพรเ่ริ่มมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์ตัง้แต่เดือน
สิงหาคม 2561 แลว้ และสาํหรบัโครงการที่สอง ที่ อ.สงูเม่น จงัหวดัแพร ่ขณะนีย้งัอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเริ่มการ
ก่อสรา้งโครงการ  

โดยสามารถสรุปสาระสาํคญัของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (Power Purchase Agreement) ไดด้งันี ้
- คูส่ญัญาระหวา่ง บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ (แพร)่ จาํกดั (เดิมช่ือ บรษัิท บินา่ พรูี ่พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ 

จาํกดั) กบั การไฟฟา้สว่นภมูิภาค 
- การไฟฟา้ตกลงซือ้และผูผ้ลติไฟฟา้ตกลงขายพลงัไฟฟา้ในปริมาณพลงัไฟฟา้สงูสดุ 0.92 เมกะวตัต ์

ตอ่โครงการ 
- ระยะเวลาขายไฟตามสญัญา 20 ปี นบัจากวนัท่ีจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบ\ 
- อตัรารบัซือ้ไฟฟา้อยูท่ี่ 5.84 บาท ตอ่หนว่ยไฟฟา้ สาํหรบั 8 ปีแรก หลงัจากนัน้ปรบัเป็น 5.34 บาท 

ตอ่หนว่ยไฟฟา้ จนถึงครบกาํหนดอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟา้ แบบ Feed-in tariff (FiT) 
 

อย่างไรก็ตาม นับตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทไดเ้ขา้สู่การเจรจาเง่ือนไขและขอ้ตกลงเพื่อ
พิจารณาหาแนวทางการจาํหน่ายไปซึ่งหุน้สามญัของบริษัท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จาํกดั ( “SAFE”) ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 33 

 

 

พาวเวอร ์จาํกดั ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“ECF-Power”) ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 33.37 คิดเป็นจาํนวนหุน้สามญั
ทัง้หมดเทา่กบั 1,938,76 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ซึง่ตอ่มาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 12/2563 เมื่อ
วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 ไดม้ีมติที่สาํคญัคือ อนมุตัิการจาํหน่ายไปซึ่งหุน้สามญัของบริษัท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จาํกดั 
(“SAFE”) ในมลูคา่ราคาขายที่ 233.88 ลา้นบาท ใหก้บั บรษัิท ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จาํกดั ในฐานะผูจ้ะซือ้ ซึ่งไม่เขา้ข่าย
เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบับรษัิทแตอ่ยา่งใด โดยไดปิ้ดการซือ้ขายเป็นท่ีเรยีบรอ้ยเมื่อวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563 ที่ผา่นมา ดงันัน้
ภายหลังจากวันที่ดังกล่าว จะไม่ปรากฎรายการเข้าลงทุนในบริษัทร่วม รวมถึงการส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการ ซึ่ง
ประกอบดว้ย SAFE บรษัิท ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอรจี์ จาํกดั บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จาํกดั และบริษัท เซฟ เอนเนอรจี์ 
(แพร)่ จาํกดั อีกตอ่ไป 
 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Power Plant) 
ในช่วงปี 2558 บรษัิทไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บรษัิทยอ่ยทางออ้มในประเทศญ่ีปุ่ นคือ ECF Tornado 

Energy Godo Kaisha (“ECF Tornado”) เพื่อรองรบัการขยายการลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ น สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ โดย ขณะนั้นโรงไฟฟ้าดังกล่าว มีขนาดกาํลงัการผลิตติดตัง้ประมาณ 1.5 เมกะวตัต ์โดยมี
ที่ตัง้โครงการตัง้อยู่ที่ 1737 Kaminoyama, Kamiya, Tokotomi-Cho, Himeiji City, Hyogo, Japan โดย บริษัท อีซีเอฟ 
โฮลดิง้ส ์จาํกดั ในฐานะบริษัทย่อย เป็นผูเ้ขา้ถือหุน้ใน ECF Tornado Energy Godo Kaisha ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 คิด
เ ป็นมูลค่า เงินที่ ใช้ลงทุน ในโครงการ ประมาณ 106,617,000 เยน หรือประมาณ 29.52 ลา้นบาท เพื่อช่วยสรา้งการ
เจรญิเติบโตใหก้บับรษัิท และกระจายความเสี่ยงในการดาํเนินธุรกิจ  โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ห่งนี ้ได้
เริม่ดาํเนินการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) นบัตัง้แต่วนัที่ 21 ธันวาคม 2558  

ต่อมาในเดือนกันยายน ปี 2559 บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จาํกัด ไดต้ดัสินใจขายทรพัยส์ินที่เขา้ลงทุนใน ECF 
Tornado ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 ใหแ้ก่ Capital Inc. โดย Capital Inc. เป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ ตัง้แต่ปี 2526 
เพื่อดาํเนินธุรกิจดา้นอสงัหาริมทรพัย ์ธุรกิจดา้นพลงังานแสงอาทิตย ์และพลงังานดา้นอื่น ๆ ในประเทศญ่ีปุ่ น โดยได้
ดาํเนินการจดัทาํทาํสญัญาซือ้ขายทรพัยส์นิ ซึง่ทรพัยส์ินที่จาํหน่ายไปมีราคาขายสทุธิจากภาษีที่เก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 82.19 ลา้นบาท ซึง่เป็นราคาขาย และเง่ือนไขที่ดีที่สดุ เมื่อเปรยีบเทียบกบัผูเ้สนอขายรายอื่น ๆ รวมทัง้สิน้ 5 ราย 
คิดเป็นกาํไรเมื่อเทียบกบัตน้ทนุเงินลงทนุ ประมาณรอ้ยละ 43.94 สาํหรบัสาเหตทุี่ตดัสินใจขายทรพัยส์ินดงักลา่ว เนื่องจาก
พิจารณาจากผลกาํไรท่ีจะไดร้บั เมื่อเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนจากการดาํเนินโครงการท่ีประมาณรอ้ยละ 8 ต่อปี 
สาํหรบัระยะเวลาดาํเนินโครงการ 20 ปี โดยภายหลงัการคืนเงินลงทนุและกาํไรจากการขายทรัพย์สินให้กับผู้ถือหุ้นเ ป็น
ที่ เรียบร้อยในวนัท่ี 29  กันยายน 2559  ปัจจุบัน ECF Tornado ได้เสร็จสิ ้นขั้นตอนการจดทะเบียนเลกิบรษัิทเป็น
ที่เรยีบรอ้ยแลว้ ตัง้แตว่นัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2560 ที่ผา่นมา 

ทัง้นีภ้ายหลงัจากการจดัโครงสรา้งการดาํเนินธุรกิจผ่านการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จาํกดั 
ขึน้เพื่อเป็นผูเ้ขา้ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จาํกดั จึงสิน้สดุบทบาทการเป็นบริษัทย่อยที่เขา้
ลงทนุในดา้นธุรกิจพลงังาน และไดป้รบัรูปแบบการดาํเนินธุรกิจเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ในกลุม่ผลิตภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรซ์ึ่ง
เป็นผลิตภณัฑห์ลกัใหก้บับริษัทสาํหรบับางสว่นของลกูคา้ในกลุม่รา้นคา้ปลีกและรา้นคา้สง่รายย่อยทั่วประเทศ  

ซึ่งในช่วงปี 2560 บริษัทไดข้ยายการเขา้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้า
ติดตัง้รวม 220 MW และมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 170 MW ของ บริษัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั 
(“โครงการโรงไฟฟ้ามินบู” หรือ “GEP”) ซึ่ง GEP เป็นบริษัทที่เขา้ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัานแสงอาทิตย์ซึ่งตัง้อยู่ที่
เมืองมินบ ูรฐัมาเกวย ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์ (“ประเทศเมียนมาร”์) โดยให ้บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร ์
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จาํกดั (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุน้อยู่รอ้ยละ 99.99 เป็นผูเ้ขา้ลงทุนซือ้หุน้ของโครงการในสดัสว่นรอ้ยละ 
20 ซึ่งบริษัทไดเ้ขา้ทาํการซือ้หุน้สามญัเดิมของ GEP จาํนวน 51,512 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 20 ของหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของ GEP ในขณะนัน้ ตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 
2560 โดยมีมลูค่าเท่ากบั 9 ลา้นเหรียญสหรฐั ทัง้นีโ้ครงการโรงไฟฟ้ามินบูมีมลูค่ารวมของโครงการอยู่ที่ 250 ลา้นเหรียญ
สหรฐั โดยสว่นหนึ่งจะเป็นการขอรบัการสนบัสนนุเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และสว่นของผูถ้ือหุน้ ซึ่งจะ ทาํให ้ECF-P 
มีภาระที่จะตอ้งเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ที่รอ้ยละ 20 จาํนวนประมาณ 14 ลา้นเหรียญสหรฐั ต่อไป 

ปัจจุบนั GEP มีทนุจดทะเบียนเท่ากบั 2,252,716,300 บาท โดยแบ่งออกเป็นจาํนวนหุน้ 22,527,163 หุน้ มลู
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และมีทนุจดทะเบียนชาํระแลว้เท่ากบั 1,658,290,058.13 บาท (ประกอบดว้ย หุน้สามญั
จาํนวน 10,806,478 หุน้ ชาํระเต็มมลูค่าแลว้ หุน้สามญัจาํนวน 7,032,411 หุน้ ชาํระแลว้ 56.72 บาทต่อหุน้ และหุน้
สามญั 4,688,274 หุน้ ชาํระแลว้ 38.13 บาทต่อหุน้) 

GEP มีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท จีอีพี (เมียนมาร)์ จาํกดั (“GEP-Myanmar”) ซึ่งเป็นการลงทนุใน GEP-
Myanmar เพียงบริษัทเดียว และไม่ไดถ้ือหุน้ในบริษัทอื่นใด GEP-Myanmar จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เป็นบริษัทสญัชาติ
เมียนมาร ์โดยมีทนุจดทะเบียน 500 ลา้นเหรียญดอลลารส์หรฐั โดยแบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 500,000,000 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญดอลลารส์หรฐั โดยมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ที่ 28,737,951.43 เหรียญดอลลารส์หรฐั หรือ
ประมาณ 863.43 ลา้นบาท ตามประกาศอตัราแลกเปลีย่นของธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ณ วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563 
ที่อตัราแลกเปลีย่น 30.045 บาท ตอ่ 1 เหรยีญดอลลารส์หรฐั โดย GEP มีสดัสว่นการถือหุน้ใน GEP-Myanmar เทา่กบัรอ้ย
ละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ทัง้หมดใน GEP-Myanmar และมีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจในการพฒันา
และบรหิารโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์ในประเทศเมียนมาร ์โดยมีขนาดกาํลงัการผลติไฟฟา้ติดตัง้รวม 220 MW 
และมีกาํลงัการผลติไฟฟา้ตามสญัญา 170 MWปัจจุบนัไดเ้ริ่มจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) เฟสที่ 1 ขนาดกาํลงัการ
ผลิต 50 เมกะวตัต ์จากขนาดกาํลงัการผลิตทัง้หมด 220 เมกะวตัต ์ไดเ้ป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ โดยจะแบ่งการก่อสรา้ง
ออกเป็น 4 เฟส และขณะนีอ้ยู่ระหว่างการวางแผนการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เฟสที่ 2 ขนาดกาํลงัการ
ผลิต 50 เมกะวตัต ์ และเฟสที่ 3 และ 4 จะมีขนาดกาํลงัการผลิตขนาด 50 และ 70 เมกะวตัต ์ตามลาํดบั ใหแ้ลว้เสร็จ
ครบทัง้สี่เฟสภายในไม่เกินปี 2565 ต่อไป  

GEP-Myanmar ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กบั Electric 
Power Generation Enterprise (“EPGE”) (ช่ือก่อนหนา้คือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่งเป็นองคก์รที่อยู่
ภายใต ้Ministry of Electricity and Energy ของประเทศเมียนมาร ์โดยสาระสาํคญัคือ เพื่อตกลงพฒันา ก่อสรา้ง จดัหา
แหลง่เงินทนุ บริหารจดัการ บาํรุงรกัษา และโอนกิจการ และ EPGE จะรบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์ขนาดกาํลงัการผลิตติดตัง้ประมาณ 220 MW หรือคิดเป็นอตัราการรบัซือ้ไฟฟ้าสงูสดุที่ 170 MW ซึ่งตัง้อยู่ที่
เมืองมินบ ูรฐัมาเกวย ประเทศเมียนมาร ์เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่เริ่มดาํเนินการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
(Commercial Operation Date หรือ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทัง้หมด 4 เฟส ในอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าคงที่ที่ 0.1275 
เหรียญดอลลารส์หรฐัต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายสุญัญาของ PPA รวมถึงการต่ออาย ุPPA ที่อาจจะเกิดขึน้ดว้ย โดยการ
ผลิตไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 4 เฟส ตามอตัราการผลิตไฟฟ้าสงูสดุที่จะเกิดขึน้ในแต่ละเฟส ดงันี ้ 

เฟส 1 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 40 MW (กระแสสลบั) จากกาํลงัการผลิตติดตัง้ 50 MW 
เฟส 2 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 80 MW (กระแสสลบั) จากกาํลงัการผลิตติดตัง้ 100 MW 
เฟส 3 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 120 MW (กระแสสลบั) จากกาํลงัการผลิตติดตัง้ 150 MW 
เฟส 4 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 170 MW (กระแสสลบั) จากกาํลงัการผลิตติดตัง้ 220 MW 
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โดยโครงการโรงไฟฟ้ามินบเูป็นโครงการที่ไดร้บัการอนมุตัิขอ้เสนอดา้นการลงทนุและออกใบอนญุาตการลงทนุ 
หรือที่เรียกว่า “MIC Permit” จากคณะกรรมาธิการลงทนุเมียนมาร ์(Myanmar Investment Commission : “MIC”) จาก
ที่ประชุมครัง้ที่ 5/2017 เมื่อวนัที่ 13 มีนาคม 2560 โดยใบอนญุาตดงักลา่ว ลงวนัที่ไดร้บัอนญุาต เมื่อวนัที่ 12 เมษายน 
2560 โดยนกัลงทนุต่างชาติที่ประสงคจ์ะลงทนุโดยตรงในประเทศเมียนมารจ์ะตอ้งไดร้บั MIC Permit โดยสิทธิประโยชน์
ที่สาํคญัที่จะไดร้บั สรุปไดด้งันี  ้

 ไดร้บัสิทธิประโยชนใ์นการเช่าที่ดินในระยะยาว โดยมีระยะเวลาการเช่าสงูสดุ 50 ปี ขึน้อยู่กบัประเภท
และขนาดของการลงทนุ และสามารถต่อสญัญาไดค้รัง้ละ 10 ปี จาํนวน 2 ครัง้ รวมระยะเวลาเช่าซือ้
ที่ดินไดน้านที่สดุถึง 70 ปี (หมายเหต ุ: นกัลงทนุต่างชาติไม่มีสิทธิในการถือครองที่ดิน แต่สามารถเช่า
ที่ดินจากรฐับาลและเอกชนชาวเมียนมารใ์นระยะยาวได)้  

 ไดร้บัสิทธิประโยชนใ์นการยกเวน้ภาษีเงินได ้โดยจะไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดต้ิดต่อกนัเป็นเวลา 5 ปี 
นบัจากปีที่เริ่มดาํเนินกิจการ 

 ไดร้บัสิทธิประโยชนใ์นการว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญหรือช่างเทคนิคจากต่างประเทศได้ 
 รฐับาลเมียนมารร์บัประกนัว่า จะไม่ระงบัการทาํธุรกิจที่ไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการสง่เสริมการ

ลงทนุ (MIC) ก่อนครบกาํหนดตามระยะเวลาที่ไดร้บัอนญุาต โดยปราศจากเหตผุลที่เพียงพอ  
 รฐับาลเมียนมารร์บัประกนัว่า จะไม่ดาํเนินการแปลงสินทรพัยข์องเอกชนมาเป็นกรรมสิทธ์ิของรฐับาล 

(No Nationalization) ตลอดระยะเวลาการลงทนุ 
โดยสามารถสรุปสาระสาํคญัของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (Power Purchase Agreement) ไดด้งันี ้

วนัที่ทาํสญัญา 20 มีนาคม 2559 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัวนัที่ 9 มกราคม 2560 และฉบบั
แกไ้ขเพิ่มเติมวนัที่ 19 ธันวาคม 2561 

คู่สญัญา ผูซ้ือ้ : Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) 
ผูข้าย : GEP (Myanmar) Company Limited (“GEP-Myanmar”) ในฐานะ
บริษัทย่อยของ GEP 

อตัรารบัซือ้ไฟฟ้า อตัรารบัซือ้ไฟฟ้าที่ 0.1275 เหรียญสหรฐัต่อกิโลวตัต-์ชั่วโมง 
ปริมาณในการรบัซือ้ไฟฟ้า  EPGE จะรบัซือ้พลงังานไฟฟ้าสทุธิในปริมาณที่ GEP-Myanmar ผลิตและ

สง่เขา้ระบบไดจ้ริง ซึ ่งผลิตพลงังานสงูสดุถึงรอ้ยละ 105 ของปริมาณ
พลงังานสทุธิที่คาดว่าจะผลิตไดต้ามสญัญา 

 หาก ณ ขณะใดขณะหนึง่โรงไฟฟ้ามินบผูลิตพลงังานสทุธิไดเ้กินรอ้ยละ 105 
ของปริมาณพลงังานสทุธิที ่คาดว่าจะผลิตไดต้ามสญัญา EPGE จะรบั
พลงังานสทุธิสว่นเกินดงักลา่วเขา้ระบบทัง้หมด โดยมิตอ้งจ่ายชาํระค่า
ไฟฟ้าสว่นเกินดงักลา่ว  

ระยะเวลารบัซือ้ 30 ปี นบัจากวนัเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยข์องโครงการโรงไฟฟ้ามินบ ูเฟส 1 
เริ่มจาํหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย  ์ 27 กนัยายน 2562 เฟสที่ 1 กาํลงัการผลิต 50 เมกะวตัต ์
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การยกเลิกสญัญา หาก GEP-Myanmar ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาขอ้ใด ภายในระยะเวลา 90 วนั 
(ยกเวน้กรณีไม่ปฏิบตัิตามสญัญาในเรื่องวนัที่เริ ่มดาํเนินการเชิงพาณิชยน์ัน้ 
ระยะเวลาดงักลา่วจะขยายเป็น 240 วนั) EPGE สามารถทาํหนงัสือแจง้ให ้
GEP-Myanmar ดาํเนินการแกไ้ขได ้หากไม่แกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จEPGE มีสิทธิบอก
เลิกสญัญาได ้

 

ธุรกิจทีด่ าเนินงานโดย บริษัท แพลนเนทบอรด์ จ ากัด ในฐานะบริษัทย่อยทีบ่ริษัทถอื
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 57 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 13/2560 เมื่อวนัที่ 27 ตุลาคม 2560 ไดม้ีมติอนุมตัิใหบ้ริษัท 

ดาํเนินการจดัตัง้บริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง โดยบริษัทเขา้ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 คือ บริษัท แพลนเนทบอรด์ 
จาํกดั (Planet Board Company Limited) โดยมีทนุจดทะเบียนจาํนวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 
10,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท และมีทนุจดทะเบียนชาํระแลว้จาํนวน 12,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามญั 10,000,000 หุน้ มลูค่าที่เรียกชาํระหุน้ละ 1.25 บาท โดยวตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแผ่นไม ้
(Wood-Based Panel) ไดแ้ก่ แผน่เอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผน่ปารต์ิเกิล้ (Particleboard) โดยคาดว่าจะมีกาํลงัการ
ผลติที่ 600 – 800 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั ทัง้นี ้บริษัท แพลนเนทบอรด์ จาํกดั ไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเสร็จสิน้
ไปเมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2560  

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2561 ไดม้ีมติอนมุตัิการเสนอขาย
หุน้เดิมที่ บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั (มหาชน) เขา้ลงทนุในบรษัิท แพลนเนทบอรด์ จาํกดั (“แพลนเนท”) ในฐานะ
บรษัิทยอ่ย รวมรอ้ยละ 43 ของมลูคา่ทนุจดทะเบียนทัง้หมดของแพลนเนท ใหก้บัคณุคมวิทย ์บญุธาํรงกิจ ในสดัสว่นรอ้ยละ 
25 คณุกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ รอ้ยละ 3.75 คณุพิชพิมพ ์ปัทมสตัยาสนธิ รอ้ยละ 3.75 คณุเอกลกัษณ ์ปัทมสตัยาสนธิ 
รอ้ยละ 3.75 คุณเอกฤทธ์ิ ปัทมสัตยาสนธิ รอ้ยละ 3.75 และคุณวรษัธกฤต พรแจ่มใส รอ้ยละ 3 รวมถึงอนุมัติแก้ไข
โครงสรา้งการถือหุน้ และมอบอาํนาจใหคุ้ณชาลี สุขสวสัดิ์ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็นผูม้ี
อาํนาจการดาํเนินการแทนบริษัท ในการเจรจาต่อรองเง่ือนไข ทาํความตกลง และลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ รวมทัง้
สญัญาอื่นและเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ทาํใหม้ีโครงสรา้งการถือหุน้เปลีย่นแปลงไป ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

1. บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั (มหาชน)   5,700,000 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 57 
2. คณุคมวิทย ์ บญุธาํรงกิจ   2,500,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 25 
3. คณุกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ   375,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3.75 
4. คณุพิชพิมพ ์ ปัทมสตัยาสนธิ   375,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3.75 
5. คณุเอกลกัษณ ์ ปัทมสตัยาสนธิ      375,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3.75 
6. คณุเอกฤทธ์ิ  ปัทมสตัยาสนธิ      375,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3.75 
7. คณุวรษัธกฤต  พรแจ่มใส      375,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3 
ต่อมาในเดือนเมษายน 2561 แพลนเนทไดม้ีการจดัสรรการถือหุน้ในกลุม่ผูบ้ริหาร บริษัท อินเด็กซ ์ลิฟวิ่ง 

มอลล ์จาํกัด ในฐานะผูถื้อหุน้ของบริษัท แพลนเนทบอรด์ จาํกัด จากจาํนวนผูถื้อหุน้ 4 ท่าน ถือหุน้รวมรอ้ยละ 15 เป็น
จาํนวน 5 ท่าน โดยเพิ่มเติมผูถื้อหุน้รายใหม่คือ คุณขนัทอง อุดมมหนัติสขุ  โดยถือหุน้รวมรอ้ยละ 15 เท่าเดิม ส่งผลให้



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 37 

 

 

โครงสรา้งการถือหุน้ใหมม่ีการเปลีย่นแปลงดงันี ้บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั (มหาชน) ในสดัสว่นรอ้ยละ 57 คณุคม
วิทย ์บญุธาํรงกิจ ในสดัสว่นรอ้ยละ 25 คณุขนัทอง อดุมมหนัติสขุ รอ้ยละ 3 คณุกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ รอ้ยละ 3  คณุ
พิชพิมพ ์ปัทมสตัยาสนธิ รอ้ยละ 3  คณุเอกลกัษณ ์ปัทมสตัยาสนธิ รอ้ยละ 3  คณุเอกฤทธ์ิ ปัทมสตัยาสนธิ รอ้ยละ 3  และ
คณุวรษัธกฤต พรแจ่มใส รอ้ยละ 3 รวมทัง้ไดม้ีการอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทเพิ่มเติมอีก 400 ลา้นบาท รวมเป็น 
450 ลา้นบาท แตท่ัง้นี ้การเพิ่มทนุดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ โดยสรุปโครงสรา้งการถือหุน้ที่เปลี่ยนแปลงไปในครัง้
นี ้เป็นดงันี ้

1. บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั (มหาชน)   5,700,000 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 57 
2. คณุคมวิทย ์ บญุธาํรงกิจ   2,500,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 25 
3. คณุขนัทอง  อดุมมหนัติสขุ   300,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3 
4. คณุกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ   300,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3 
5. คณุพิชพิมพ ์ ปัทมสตัยาสนธิ   300,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3 
6. คณุเอกลกัษณ ์  ปัทมสตัยาสนธิ      300,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3 
7. คณุเอกฤทธ์ิ  ปัทมสตัยาสนธิ      300,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3 
8. คณุวรษัธกฤต  พรแจ่มใส      300,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3 
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัที่ 27 มิถนุายน 2561 ไดม้ีมติอนมุตัิให ้บริษัทเขา้

ลงทนุใน บริษัท แพลนเนทบอรด์ จาํกดั โดยเขา้ถือหุน้รอ้ยละ 57 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จาํหนา่ยแผน่ไมเ้อ็มดีเอฟ โดยแพลนเนทจะใชเ้งินลงทนุในโครงการเบือ้งตน้จาํนวนทัง้สิน้ 1,456.31 ลา้นบาท 

ปัจจุบันแพลนเนทอยู่ระหว่างการชะลอการเขา้ลงทุนในโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ตน้ทุนไมม้ีการ
ปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้ ความตอ้งการปริมาณไมเ้พื่อใชใ้นการผลิตสาํหรบักลุม่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลในพืน้ที่ที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาจดัหาสาํหรบัการลงทุนในโครงการ จากเหตุการณเ์หล่านีส้่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อตวัเลข
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุที่เคยไดพ้ิจารณาไวก้่อนหนา้นี ้รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ ์COVID-19 ในขณะนี ้
ดงันัน้ทางผูบ้ริหารและทีมงาน แพลนเนท ยงัคงอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมสาํหรบัความเป็นไปไดใ้น
การดาํเนินธุรกิจของแพลนเนทตอ่ไป 

 
  



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 38 

 

 

บรษัิทมีโครงสรา้งรายได ้ดงันี ้
 

1. โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภณัฑ ์
 

กลุ่มผลิตภณัฑ ์
ปี 2561 ปี 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. เฟอรน์ิเจอร ์ 1,297.19 89.87 1,195.30 92.59 1,330.70 94.00 
2. กระดาษปิดผิว  54.53 3.78 47.87 3.71 50.48 3.57 
3. ไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้ 30.70 2.13 8.68 0.67 3.31 0.23 
4. รา้นคา้ปลกี 10.60 0.73 2.33 0.18 - - 
รายได้จากการขาย - สุทธิ 1,393.11 96.52 1,254.18 97.16 1,384.49 97.80 
รายไดอ้ื่น ๆ1/ 50.22 3.48 36.72 2.84 31.14 2.20 
รายได้รวม 1,443.33 100.00 1,290.90 100.00 1,415.63 100.00 

หมายเหตุ : 1/ รายไดอ่ื้นๆ  ไดแ้ก่ กาํไร (ขาดทนุ) จากการขายสินทรพัยถ์าวร รายไดค้า่เช่าและค่าบรกิาร ดอกเบีย้รบั กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน
รายไดอ่ื้น (ไดแ้ก่ คา่บริการตดัแผ่นปิดขอบไม ้(พีวีซี) รายไดข้ายเศษวสัด ุ/ รายไดจ้ากการชดเชยการส่งออก / สว่นลดรบั / อ่ืน ๆ   

  2/ บรษัิทไดปิ้ดสาขาการดาํเนินธุรกิจในส่วนของรา้นคา้ปลีก Can Do เสรจ็สมบรูณเ์ม่ือวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นตน้มา 
  3/ ในรอบปี 2562 บรษัิทไดจ้ดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 15 รายไดจ้ากสญัญาที่ทาํกับลกูคา้ ดงันัน้ขอ้มลูใน

งบการเงินปี 2561 จงึมีการปรบัปรุงเพื่อประโยชนใ์นการเปรยีบเทียบ 
 

2. โครงสร้างรายได้แยกตามการจ าหน่ายภายในประเทศและตา่งประเทศ 
 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. จาํหนา่ยภายในประเทศ  641.01 52.57 548.28 43.72 515.19 37.21 

2. จาํหนา่ยตา่งประเทศ 752.09 47.43 705.90 56.28 869.30 62.79 

รายได้จากการขาย - สุทธิ 1,393.11 100.00 1,254.18 100.00 1,384.49 100.00 

 
 

 
 
 
 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 39 

 

 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ ์
 

ธุรกิจเฟอรนิ์เจอร ์
 
บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ดาํเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่าย

เฟอรน์ิเจอรจ์ากไมป้ารติ์เคิลบอรด์และไมย้างพารา กระดาษปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เ ป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตเฟอรน์ิเจอร ์การจัดจาํหน่ายเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราที่บริษัทเป็นผูผ้ลิต และเฟอรน์ิเจอรท์ี่สั่งซือ้จากทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ และให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี )  เพื่อใช้เ ป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิ เจอร์
ไม้ปารต์ิเคิลบอรด์ 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ 5 ประเภทหลัก โดยจะเรียงลาํดับตามการเริ่ มต้น
การดาํเนินธุรกิจของบริษัท โดยเริ่มแรกบริษัทไดเ้ปิดการดาํเนินธุรกิจในสว่นของโรงเลื่อย โรงอบไมย้างพารา ซึ่งในสว่น
กระบวนการผลิตจะเป็นการนาํท่อนไมย้างพาราเพื่อนาํมาอบแหง้และแปรรูปเป็นไมย้างพาราแผ่นพรอ้มใชเ้ป็นวตัถดุิบ
ในการผลิตเฟอรน์ิเจอร ์โดยไมย้างพาราแผ่นจะถูกสง่ต่อเขา้สูก่ระบวนการผลิตเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราของบริษัท และใน
บางส่วนจะเป็นการจาํหน่ายใหก้ับโรงงานผลิตเฟอรน์ิเจอรแ์ละบุคคลภายนอกทั่วไป ในส่วนเฟอรน์ิเจอร์ ไมป้ารต์ิเคิล
บอรด์ ซึ่งเป็นสว่นที่สามารถสรา้งรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจเป็นรายไดห้ลกัใหแ้ก่บริษัทนัน้  วตัถดุิบที่ใชใ้นการผลิตคือ 
ไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ จะเป็นการสั่งซือ้จากบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันทั้งหมด  โดยไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ที่
สั่งซือ้เขา้มา จะถกูนาํมาปิดผิวดว้ยกระดาษปิดผิว ซึ่งกระดาษปิดผิวที่ใชใ้นกระบวนการผลิตทัง้หมด ทางบริษัทจะเป็น
ผูผ้ลิตขึน้เองซึ่งสว่นใหญ่จะถกูนาํมาใชใ้นการผลิตภายในบริษัท และมีบางสว่นที่จาํหน่ายใหก้บับุคคลภายนอก เมื่อ
ได ้ไม ้ปาร ์ติ เคิลบอร ์ด ปิดผิวพร ้อมใช้งานแล้วจะถูกส่งต่อ เข ้าสู่กระบวนการผลิต เฟอร ์นิ เ จอร ์ ไมป้ารต์ิเคิล
บอรด์ตอ่ไป ในสว่นของการประกอบธุรกิจนอกจากบริษัทจะมีเฟอรน์ิเจอรท์ี่ผลิตเองแลว้ ยงัมีบางสว่นท่ีจา้งผลิตจากโรงงาน
ภายนอกเพื่อใชใ้นการจาํหนา่ยผา่นช่องทางการจาํหนา่ยประเภทรา้นคา้สง่และรา้นคา้ปลกีรายยอ่ยทั่วประเทศดว้ย  

รายละเอียดของแต่ละผลติภณัฑ ์มีดงันี ้
 

1. ไม้ยางพาราแปรรูปและอบแห้ง 
ไมย้างพาราเป็นไมท้ี่มีคณุภาพทางกายภาพหลายประการใกลเ้คียงกบัไมส้กั มีลวดลายที่สวยงาม สามารถ

นาํมายอ้มสีได ้เนือ้ไมง้่ายต่อการตกแต่ง นํา้หนกัเบา ทัง้มีราคาย่อมเยากว่า เมื่อเปรียบเทียบกบัไมท้ี่ใชผ้ลิตเฟอรน์ิเจอร์
ชนิดอื่น ดว้ยองคป์ระกอบดา้นคุณสมบัติอันโดดเด่นหลายประการเช่นนี ้ไมย้างพาราจึงเป็นที่รูจ้ัก และนิยมใช้ อย่าง
แพรห่ลาย ทั่วโลก ในเวลาอนัรวดเรว็ ในช่ือของ “ไมส้กัขาว (White Teak )” โดยไมย้างพาราที่นาํมาใชใ้นอตุสาหกรรมไมใ้น
ปัจจบุนันี ้สว่นมากมาจากสวนยางพาราในลกัษณะของไมป้ลกูขึน้มาใหม่ไม่ไดเ้ป็นลกัษณะของไมท้ี่ขึน้เองตามธรรมชาติ 
โดยไมท้ี่จะถูกนาํมาใช้งานโดยส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่มีอายุมาก ให้ผลผลิตนํา้ยางตํ่า ไม่คุ ้มค่าทางเศรษฐกิจ  ใน
การกรีดเอานํา้ยางอีกต่อไป จึงจาํเป็นตอ้งโค่นออก แลว้ปลกูทดแทนใหม่ ตามวงจรธรรมชาติในการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรทาํสวนยางพารา ตามระเบียบของสาํนกังานกองทนุสงเคราะหก์ารทาํสวนยาง เกษตรกรเจา้ของสวนยางจะตอ้ง
ยื่นขออนญุาตตดัโคน่และไดร้บัการอนญุาตจากกองทนุสวนยาง หรอือาจใชไ้มย้ืนตน้ประเภทอื่นซึง่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ
ปลกูนานเช่นกนั ก่อนจะตดัและนาํมาเขา้กระบวนการแปรรูป โดยกระบวนการนาํไมท้อ่นซุงยางพาราเขา้โรงเลือ่ยเพื่อเลือ่ย
ใหเ้ป็นชิน้ตามขนาดที่ต ้องการแล้วนาํไปอัดนํา้ยาถนอมเนื ้อไม้ที่ใช้ในลักษณะของสารละลายนํา้  ทาํใหม้ีนํา้ใน
เนือ้ไมม้าก จึงจาํเป็นตอ้งปรบัความชื ้นในเนือ้ไมใ้หอ้ยู่ในระดับสมดุลกับสภาวะอากาศ ดว้ยการอบเพื่อใหไ้มค้งรูป  
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ไมเ่กิดปัญหาการยืดหรอืหดตวัของไม ้จนก่อใหเ้กิดปัญหาการแตกที่ผิวและภายในเนือ้ไม ้(Cracking) การแตกตามหวัไม ้
(Splitting) การบิดงอ (Warping) ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ การลดความชื ้นในเนือ้ไม้ ยงัช่วยลด
โอกาสในการเจริญเติบโตของเชือ้รา ด ังนัน้ไมย้างพาราแปรรูปจะตอ้งมีระด ับความชืน้ที่เหมาะสมอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานจึงจะสามารถนาํไปผลติเป็นเฟอรน์ิเจอรไ์ด ้

ไมย้างพาราแปรรูปเป็นวตัถุดิบสาํคญัที่ใชใ้นการผลิตเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา ซึ่งทางบริษัทมีกระบวนการ
ผลติในการแปรรูปไมอ้ยา่งครบวงจร ก่อนจะปอ้นเขา้สูก่ระบวนการผลติเป็นเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราตอ่ไป 

เริ่มตน้จากการรบัซือ้ไมย้างพาราท่อน เพื่อนาํมาแปรรูปโดยการเลื่อยก่อนนาํไปอบแหง้ โดยบริษัทจะวาง
แผนการรบัซือ้ไมย้างพาราในแต่ละช่วงเวลา เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนไมย้างพาราที่อาจจะเกิดขึน้ได ้ซึ่งปัญหา
ดงักลา่วจะสง่ผลตอ่ปัญหาการติดขดัในกระบวนการผลติเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราเป็นลาํดบัตอ่ไป 

ในกระบวนการผลิตไมย้างพาราแปรรูปนัน้ มีกระบวนการซบัซอ้นซึ่งตอ้งอาศยัประสบการณ ์และทกัษะใน
การผลติเป็นอยา่งดี โดยบรษัิทมีกระบวนการครบวงจร ตัง้แตก่ระบวนการเลือ่ยเพื่อแปรรูปไมซุ้ง กระบวนการอดันํา้ยาเพื่อ
ปอ้งกนัมอดและปลวก ดว้ยถงัอดันํา้ยาความดนัสงู (High Pressure) จนถึงกระบวนการอบ นอกเหนือจากนัน้แลว้ ยงัตอ้ง
อาศยัความชาํนาญของแรงงานในกระบวนการแปรรูปไมย้างพาราดงักลา่ว ตัง้แต่กระบวนการเลื่อยซอยไมท้ี่แตกต่าง
จากการเลือ่ยไมท้อ่นตรงทั่วไป เนื่องจากทอ่นไมย้างพารามีรูปรา่งไมแ่นน่อน มกัมีความโคง้ ไม่ตรงตลอดท่อน รวมถึงมีตา
และตาํหนิบนทอ่นไมม้าก จึงยงัไมส่ามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีการตดัซอยไมโ้ดยอตัโนมตัิได้ในปัจจบุนั  

ไมย้างพาราแปรรูปที่ไดจ้ากกระบวนการผลิตโดยสว่นใหญ่ คิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 95 จะถูกนาํส่ง
เขา้สูก่ระบวนการผลติเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราของบริษัท และบางสว่นจะถกูสง่ขายใหก้บับคุคลทั่วไป รวมถึงลกูคา้ที่เป็น
กลุม่โรงงานขนาดเลก็ที่เป็นผูผ้ลติเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราตอ่ไป 

 
ภาพท่อนไม้ยางพารา และไม้ยางพาราแปรรูป 

 

 
 

2. เฟอรนิ์เจอรไ์ม้ยางพารา 
เฟอรน์ิเจอรไ์ม้ยางพาราเป็นเฟอรน์ิเจอรไ์ม้ที่มีความคงทนแข็งแรง เนื่องจากผลิตจากไม้ยางพาราซึ่ง

เ ป็นไม ้จริง  โดยมีว ัตถ ุด ิบหล ักที ่ใช ้ในการผลิตคือ  ไม ้ยางพาราและไม ้ประกอบอื ่น  ๆ คิด เ ป็นส่วนประกอบ
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ประมาณรอ้ยละ 35 ของโครงสรา้งต้นทุนการผลิตเฟอรน์ิเจอรไ์ม้ยางพารา โดยสัดส่วนดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามราคาไม้ยางพารา ในท้องตลาดด้วย  

ดว้ยความคงทน แข็งแรง มีลวดลายที่สวยงาม สามารถยอ้มสี และตกแต่งไดง้่าย คณุสมบตัิเหมาะกบัการใช้
งานท่ีตอ้งการความทนทานต่อสิ่งแวดลอ้มหรือการใชง้านภายนอกอาคาร เฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราจึงเป็นที่นิยมในผูท้ี่ช่ืน
ชอบเฟอรน์ิเจอรท์ี่มีความคงทน แข็งแรง หรอืกลุม่ผูท้ี่มีที่อยู่อาศยัในสภาพอากาศที่แปรปรวนอาจก่อใหเ้กิดความรอ้นหรือ
ความชืน้สงู และเมื่อเทียบกบัเฟอรน์ิเจอรท์ี่ผลติจากไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ เฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราจะมีราคาสงูกว่า เนื่องจาก
ราคาวตัถดุิบ ความนิยมในการใชเ้ฟอรน์ิเจอรจ์ากไมจ้ริง ดงันัน้กระแสความนิยมใชเ้ฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราจึงกระจุกตวั
เฉพาะกลุม่ผูน้ิยม ไม่ไดเ้ป็นที่แพรห่ลายในกลุม่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ซึ่งกลุ่มผูน้ิยมใชด้งักลา่วคาํนึงถึงความเหมาะสมของ
คณุสมบตัิการใชง้านเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา ความสวยงาม และยงัไม่มีผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ ที่มีคณุสมบตัิการใชง้านทดแทน
กนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราของบรษัิทจะแบง่ออกเป็นสนิคา้ทัง้หมด 3 หมวด ดงันี ้
 

หมวดสินค้าที ่ ประเภทผลิตภณัฑ ์

1 ชดุโต๊ะรบัประทานอาหาร (Dining Table) 

2 ชดุโต๊ะรบัแขกและโซฟา (Living Room) 

3 ชดุหอ้งนอน (Bedroom) 

 
ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑเ์ฟอรนิ์เจอรไ์ม้ยางพารา  

 
ตัวอย่างผลติภัณฑ์ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร (Dining Set) 
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ตัวอย่างผลติภัณฑ์ชุดโต๊ะรับแขกและโซฟา (Living Room) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑชุ์ดห้องนอน (Bedroom) 
 

 
 
 
 
 
 
 

สนิคา้ในกลุม่เฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา ทางบรษัิทจะผลติและจาํหนา่ยใหก้บัลกูคา้โดยแบง่ออกไดด้งันี ้
1. การผลติและจาํหนา่ยตามคาํสั่งซือ้ (Made to order) ใหก้บัลกูคา้ตา่งประเทศ โดยลกูคา้หลกัคือ ผูจ้าํหนา่ย

เฟอรน์ิเจอร ์และรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ (Hypermarket) ในประเทศญ่ีปุ่ น 
2. การจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ www.elegathai.com และ ECF OUTLET ณ แสงอุดมไลท์ติง้ 

สาํนกังานใหญ่รงัสติ 
 

3. เฟอรนิ์เจอรไ์ม้ปารต์ิเคิลบอรด์ 
เฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์เป็นเฟอรน์ิเจอรส์มยัใหม่ โดยมีวตัถุดิบหลกัที่ใชใ้นการผลิตคือ ไมป้ารต์ิเคิล

บอรด์ คิดเป็นสว่นประกอบประมาณรอ้ยละ 50 ของโครงสรา้งตน้ทนุการผลิตเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ รองลงมาคือ 
กระดาษปิดผิว (ฟอยล)์ ประมาณรอ้ยละ 10 

ไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ เป็นผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้ากไมย้างพาราเป็นหลกั โดยจะนาํไมย้างพารา และไมป้ระเภทอื่น ๆ 
มาบดให้เป็นชิน้ขนาดเล็ก แลว้นาํมาอัดติดกันโดยใช้สารยึดเกาะ (Urea Formaldehyde Resin) เพื่อเป็นตัวเช่ือม
โครงสรา้งของแผน่ปารต์ิเคิล ชัน้บนและชัน้ลา่งจะเป็นชิน้ไมล้ะเอียด สว่นชัน้กลางจะเป็นชิน้ไมห้ยาบ ทาํใหแ้ผ่นปารต์ิเคิล
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ไม่เหมาะกับการยึดติดดว้ยตะปู และไม่สามารถตกแต่งขอบหรือทาํลิน้ร่องบนผิวได ้โดยทั่วไปแผ่นปารต์ิเคิลจะมีความ
กวา้งยาว 4 x 8 ฟตุ และมีความหนาตัง้แต ่6 ถึง 35 มิลลเิมตร  

 
ภาพไม้ปารต์เิคิลบอรด์ 

 

 
 
ปารต์ิเคิลบอรด์นัน้จดัเป็นไมท้ี่มีนํา้หนกัเบาที่สดุในบรรดาไฟเบอรบ์อรด์ ซึง่ความแข็งแรงจะนอ้ยกว่าไมเ้อ็มดีเอฟ 

และไมเ้นือ้แข็งทั่วไป นอกจากนีต้วัเนือ้ไมจ้ะมีการขยายตวัไดง้่ายเมื่อโดนความชืน้ อย่างไรก็ตามปารต์ิเคิลบอรด์นิยม
นาํมาใช้ในงานไม้ที่ใช้ภายในตัวอาคาร แทนที่งานภายนอกอาคารที่มีความชืน้สูง และปัจจุบันนิยมนาํมาผลิตเป็น
เฟอรน์ิเจอร ์เนื่องจากมีนํา้หนกัเบา สามารถประกอบและเคลือ่นยา้ยไดง้่าย ราคายอ่มเยา และที่สาํคญัอีกประการหนึ่งคือ 
ปารต์ิเคิลบอรด์ถกูนาํมาทดแทนการผลติเฟอรน์ิเจอรด์ว้ยไมเ้นือ้แข็งจากธรรมชาติซึ่งถกูตดัโค่นจากไมใ้นป่าซึ่งไม่เป็นการ
ส่งเสริมด้านการอนุร ักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้นวัตถุดิบประเภทไม้เนือ้แข็งในปัจจุบัน  จึง เ ป็นวัตถุดิบที่หา ได้ยาก
มากขึ ้นในปัจจบุนั  

เฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์มีกระบวนการผลิตที่ง่ายกว่า  เนื่องจากกระบวนการผลิตโดยสว่นใหญ่จะผ่าน
การทาํงานของเครื่องจกัร ประกอบกบัไมป้ารต์ิเคิลบอรด์มีนํา้หนกัเบา จึงมีระยะเวลาในกระบวนการผลิตที่สัน้ ใชช้ั่วโมง
แรงงานนอ้ยกวา่ เมื่อเทียบกบัการผลติเฟอรน์ิเจอรจ์ากไมเ้นือ้แข็ง ซึง่ทัง้หมดที่กลา่วมาสง่ผลใหก้ารผลติเฟอรน์ิเจอรจ์ากไม้
ปารต์ิเคิลบอรด์มีตน้ทนุการผลติที่ต ํ่ากวา่ ซึง่เป็นขอ้ไดเ้ปรยีบทางดา้นตน้ทนุท่ีสาํคญั  

โดยหากจะเปรียบเทียบกันในส่วนกระบวนการผลิตเฟอรน์ิเจอรไ์มเ้นือ้แข็งหรือเฟอรน์ิเจอรไ์มจ้ริง จะตอ้งผ่าน
กระบวนการ เลื่อย อดันํา้ยา อบ ตดั ประกอบ ขดั ลงสี และเคลือบไม้ ซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องใช้แรงงานในการผลิตเป็น
จาํนวนมาก เพื่อใหไ้ดง้านที่มีความปราณีตและตอ้งใชร้ะยะเวลามากในแต่ละขัน้ตอนการผลิต บริษัทจึงเนน้เพิ่มกาํลงัการ
ผลิตเฟอรน์ิเจอรไ์ม้ปารต์ิเคิลบอรด์ โดยการเพิ่มเครื่องจักรที่มีความทันสมัยในรูปแบบเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ (Semi - 
Automatic Machine) ในการผลติเพื่อลดภาระค่าใชจ้่ายดา้นแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตใหม้ากขึน้
กวา่เดิม  

ผลิตภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ของบริษัทจะแบ่งออกเป็นสินคา้ทัง้หมด 7 หมวด โดยในแตล่ะหมวด 
จะมีรุน่ของสนิคา้แบง่ออกได ้ดงันี ้
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หมวดสินค้าที ่ ประเภทผลิตภณัฑ ์
1. ชัน้วางของเอนกประสงค ์
2. ตูเ้อนกประสงค ์/ ตูโ้ชว ์
3. ตูเ้สือ้ผา้ 
4. โต๊ะคอมพิวเตอร ์/ โต๊ะทาํงาน 
5. ชัน้วางทีวี 
6. ตูส้าํหรบัใสร่องเทา้ 
7 โต๊ะเครือ่งแปง้ เตียง 

 
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
สนิคา้ในกลุม่เฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ ทางบรษัิทจะผลติและจาํหนา่ยใหก้บัลกูคา้โดยแบง่ออกไดด้งันี  ้

1. การผลติและจาํหนา่ยตามคาํสั่งซือ้ (Made to order) ใหก้บัลกูคา้ตา่งประเทศ โดยลกูคา้หลกัคือ ผูจ้าํหนา่ย
เฟอรน์ิเจอร ์และรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ (Hypermarket) ในประเทศญ่ีปุ่ น 

2. การผลิตและจาํหน่ายใหก้บัลกูคา้ในประเทศ โดยใชต้ราสินคา้ของลกูคา้ (House Brand) เพื่อวางจาํหน่าย
ภายในโฮมโปร (Home Pro) เทสโก ้โลตสั (Tesco Lotus) บิก๊ซี (Big C) โกลบอลเอา้ส ์(Global House) เมกา 
โฮม (Mega Home) ด ูโฮม  (Do Home) และวินเนอร ์(Winner) นอกจากนีบ้ริษัทไดใ้ชต้ราสินคา้ของบริษัท
คือ “Hasta”  สาํหรบัการผลติเฟอรน์ิเจอรเ์พื่อวางจาํหนา่ยผา่น มิสเตอร ์ดี ไอ วาย (Mr.DIY)  ดว้ย 
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ตัวอย่างผลติภัณฑ์เฟอรนิ์เจอร์ไม้ยางพาราและไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 
ทีจ่ าหน่ายผ่าน ECF OUTLET 
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ตัวอย่างผลติภัณฑ์เฟอรนิ์เจอร์ไม้ยางพาราและไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 
ทีจ่ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ (www.elegathai.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  กระดาษปิดผิว  
บรษัิทเป็นผูผ้ลติและจาํหนา่ยกระดาษปิดผิว สาํหรบัใชใ้นการปิดผิวไมป้ารต์ิเคิลบอรด์เพื่อเพิ่มความสวยงาม

และพรอ้มสาํหรบัใชใ้นการผลิตเฟอรน์ิเจอรต์่อไป วสัดปิุดผิวประเภทกระดาษ 
มีขอ้ดีที่ความสวยงาม สามารถดีไซนล์วดลายไดต้ามตอ้งการ เช่น การดีไซนใ์ห้
มีลวดลายเหมือนไมจ้รงิซึง่สามารถทาํไดส้วยงามและเสมือนจริง และลวดลาย
การต์นู ลายกราฟฟิก ตามแบบที่สามารถกาํหนดได ้ซึง่กระดาษปิดผิวลวดลาย
เหมือนไมจ้ริงเหมาะกับการผลิตไมใ้นกลุ่มไฟเบอรบ์อรด์ ซึ่งถึงแมจ้ะมีขอ้เสียในการทนทานต่อความชืน้ไดน้อ้ย แต่
เนื่องดว้ยคุณสมบัติการใช้งานบางประเภทที่ไมต่อ้งการความคงทนเป็นหลกั ทาํใหก้ระดาษปิดผิวไดร้บัความนิยม ดว้ย
กระบวนการผลติที่ง่าย ไมซ่บัซอ้น และมีตน้ทนุการผลติที่ต ํ่า ส่งผลให้เฟอร์นิเจอร ์ไม้ปาร ์ติเคิลบอร์ดสามารถกาํหนด
ราคาขายที่ได ้เปรียบกว่าเมื่อเทียบกับเฟอร ์นิเจอร ์ ไมจ้ริงทั่วไป ไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ที่บริษัทสั่งซือ้จากผูผ้ลิตทัง้หมด 
จะตอ้งนาํมาผ่านกระบวนการปิดผิวภายในโรงงานของบริษัททัง้นีเ้พื่อช่วยลดตน้ทุนในการผลิต เมื่อเทียบกับการสั่งซือ้
กระดาษปิดผิวจากภายนอก ซึง่นอกจากการใชง้านภายในกระบวนการผลิตของบริษัทแลว้ บริษัทยงัมีการจาํหน่ายใหก้บั
บคุคลภายนอกเองโดยตรง และบางสว่นเป็นการจาํหน่ายผ่านทางบริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท วีวี – เดคคอร ์จาํกัด ( VV – 
Décor) ที่บรษัิทถือหุน้อยูใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 99.95 ของทนุจดทะเบียนในบรษัิทดงักลา่ว โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจของ 
VV – Décor คือ การเป็นผูจ้าํหน่ายกระดาษปิดผิว (Trading) ใหก้ับลกูคา้บางรายของบริษัท โดยสดัสว่นการจาํหน่าย
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กระดาษปิดผิวใหก้ับบุคคลภายนอก ปัจจุบนัคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 40 ของปริมาณกระดาษปิดผิวที่ผลิตได้
ทัง้หมด 

 

ตัวอย่างกระดาษปิดผิวทีบ่ริษัทเป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย 

 
 

ทัง้นี ้ลกัษณะของผลิตภณัฑต์ามที่ไดก้ล่าวมาทัง้หมด จะเป็นการดาํเนินการโดยบริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค 
จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิท” หรอื “ECF”) บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จาํกดั และบริษัท วีวี เดคคอร ์จาํกดั ในฐานะบริษัทย่อยที่
บรษัิทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 75.00 และรอ้ยละ 99.95 ตามลาํดบั ซึง่ทัง้สามบรษัิทดงักลา่ว มีลกัษณะการดาํเนินธุรกิจใน
ปัจจบุนัที่เก่ียวขอ้งกบัเฟอรน์ิเจอรท์ัง้หมด 

 

ธุรกิจพลังงานทดแทน 
 

 โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant) 
บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จาํกดั (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อย ไดเ้ขา้ลงทุนใน บริษัท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮล

ดิง้ส ์จาํกดั (“SAFE”) ซึง่ ECF-P ไดเ้ขา้ลงทนุใน SAFE คิดเป็นสดัสว่นการถือหุน้รอ้ยละ 33.37 
 
ต่อมา SAFE ไดเ้ขา้ลงทนุในบริษัทต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล โดยมีรายละเอียด 

ดงันี ้
1.  บรษิัท ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจี์ จ ากดั (“PWGE”)  

SAFE มีสดัสว่นการถือหุน้ใน PWGE รอ้ยละ 99.99 โดย PWGE ดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
ขนาด 7.5 เมกะวตัต ์ตัง้อยูท่ี่ ตาํบลกายคูละ อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส โดยใชชี้วมวลจากตน้ยางพารา เป็นเชือ้เพลิงใน
การผลติ โดยจะผลติและจาํหนา่ยไฟฟา้ใหแ้ก่ภาครฐั ตามนโยบายการสนบัสนนุการผลติและใชไ้ฟฟา้จากพลงังานทดแทน 
ของสาํนกังานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน โดยไดร้บัการสนบัสนุนจากภาครฐัในรูปแบบการรบัซือ้ไฟฟ้าใน
ระบบ Feed in Tariff (FiT) รวมถึงการไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) โดย
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โรงไฟฟ้า PWGE ไดเ้ริ่มจาํหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date : COD) ตัง้แต่วนัที่ 27 มิถนุายน 
2560 เป็นตน้มา  

 
ภาพโรงไฟฟ้าพลังงานชวีมวล PWGE 

 

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

SAFE มีสดัสว่นการถือหุน้ใน SAFE-B รอ้ยละ 99.99 โดย SAFE-B ดาํเนินธุรกิจโรงสบัไมเ้พื่อใหไ้ดไ้ม้
สบั (Woodchips) สง่เขา้เป็นวตัถดุิบในการผลิตใหก้บัโรงไฟฟ้า PWGE ซึ่ง SAFE-B ไดเ้ช่าที่ดิน ภายในโรงไฟฟ้า PWGE 
เพื่อใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ ภายใตพ้ืน้ที่ภายในอาคารโรงสบัไมแ้ละเก็บเชือ้เพลิง (Woodchips) รวมเครื่องสบัไม ้และ
สายพานลาํเลยีง บนขนาดเนือ้ที่รวม 6,480 ตารางเมตร  

ทัง้นีโ้รงสบัไมข้อง SAFE-B มีกาํลงัการผลิตติดตัง้เพื่อผลิตไมส้บัเท่ากบั 60 ตนัต่อชั่วโมง โดยมีจาํนวน
วนัที่ใชใ้นการผลิตไมส้บัเท่ากับ 8 ชั่วโมงต่อวัน  ปัจจุบันใช้เป็นกาํลงัการผลิตสาํหรบัรองรบัการผลิตเชือ้เพลิงใหก้ับ
โรงไฟฟา้ PWGE เทา่กบั 12.12 ตนัต่อชั่วโมง ทัง้นีใ้นสว่นของกาํลงัการผลิตติดตัง้สว่นที่เหลือ จะถกูนาํไปใชเ้พื่อการผลิต
ไมส้บัสาํหรบัรองรบัโครงการโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ที่อาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงการดาํเนินธุรกิจผลิตสบัไมใ้หก้บับริษัท
ภายนอก ท่ีมีความตอ้งการในบรเิวณพืน้ท่ีใกลเ้คียงกบัโรงสบัไมต้อ่ไป  

ปัจจบุนั SAFE-B เริ่มเปิดดาํเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย ์ตัง้แต่วนัที่ 27 มิถนุายน 2560 เป็นตน้มา ซึ่งเป็น
วนัเดียวกบัวนัท่ีเริม่จาํหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล PWGE  
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ภาพภายในโรงสับไมข้อง SAFE-B 

 
3.  บรษิัท เซฟ เอนเนอรจี์ (แพร่) จ ากดั (“SAFE-P”)   

บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ (แพร)่ จากดั (“SAFE P”) จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทขึน้เมื่อวนัที่ 11 ธันวาคม 2555 โดย
ตอ่มา SAFE ไดเ้ขา้ลงทนุใน SAFE-P เมื่อวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561 ที่ผา่นมา มลูคา่รวม 51.69 ลา้นบาท เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งหุน้
ของ SAFE P ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 

ปัจจุบัน SAFE มีสัดส่วนการถือหุ้นใน SAFE-P รอ้ยละ 49.00 โดย SAFE-P ดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจาก
เชือ้เพลงิชีวมวลดว้ยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) ซึ่งปัจจุบนั SAFE-P มีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาครวม 2 ฉบบั แบง่ออกเป็น 2 โครงการ คือ โครงการท่ี อาํเภอลอง จงัหวดัแพร ่ขนาด 1 เมกะวตัต ์และอาํเภอสงูเม่น 
จงัหวดัแพร ่ขนาด 1 เมกะวตัต ์

ปัจจุบนัโครงการที่อาํเภอลอง จงัหวดัแพร ่ไดเ้ริม่จาํหนา่ยไฟฟา้ในเชิงพาณิชย ์สาํหรบักาํลงัการผลิตที่ 1 เม
กะวตัต ์ตัง้แต่วนัที่ 1 สงิหาคม 2561 ที่ผ่านมา และขณะนี ้ โครงการที่อาํเภอสงูเม่น จงัหวดัแพร ่ อยู่ระหวา่งการวางแผน
ก่อสรา้งโรงไฟฟ้า  

 
ภาพโครงการโรงไฟฟ้า อ าเภอลอง จังหวดัแพร่  
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อย่างไรก็ตาม นับตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทไดเ้ขา้สู่การเจรจาเง่ือนไขและขอ้ตกลงเพื่อ
พิจารณาหาแนวทางการจาํหน่ายไปซึ่งหุน้สามญัของบริษัท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จาํกดั ( “SAFE”) ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ 
พาวเวอร ์จาํกดั ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“ECF-Power”) ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 33.37 คิดเป็นจาํนวนหุน้สามญั
ทัง้หมดเทา่กบั 1,938,76 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ซึง่ตอ่มาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 12/2563 เมื่อ
วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 ไดม้ีมติที่สาํคญัคือ อนมุตัิการจาํหน่ายไปซึ่งหุน้สามญัของบริษัท เซฟ เอนเนอรจี์  โฮลดิง้ส ์จาํกดั 
(“SAFE”) ในมลูคา่ราคาขายที่ 233.88 ลา้นบาท ใหก้บั บรษัิท ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จาํกดั ในฐานะผูจ้ะซือ้ ซึ่งไม่เขา้ข่าย
เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบับรษัิทแตอ่ยา่งใด โดยไดปิ้ดการซือ้ขายเป็นท่ีเรยีบรอ้ยเมื่อวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563 ที่ผา่นมา ดงันัน้
ภายหลังจากวันที่ดังกล่าว จะไม่ปรากฎรายการเข้าลงทุนในบริษัทร่วม รวมถึงการส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการ ซึ่ง
ประกอบดว้ย SAFE บรษัิท ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอรจี์ จาํกดั บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จาํกดั และบริษัท เซฟ เอนเนอรจี์ 
(แพร)่ จาํกดั ภายหลงัจากวนัท่ีดงักลา่ว 
 

 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์(Solar Power Plant) 
 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวัตต ์ประเทศเมียนมาร ์
ในช่วงปี 2560 บริษัทไดเ้ขา้ลงทนุเพื่อดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้า

ติดตัง้รวม 220 MW และมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 170 MW ของ บริษัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั 
(“โครงการโรงไฟฟ้ามินบู” หรือ “GEP”) ซึ่งตัง้อยู่ที่เมืองมินบ ูรฐัมาเกวย ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์
(“ประเทศเมียนมาร”์) โดยให ้บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จาํกดั (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้อยู่รอ้ยละ 
99.99 เป็นผูเ้ขา้ลงทนุซือ้หุน้ของโครงการในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ซึ่งบริษัทไดเ้ขา้ทาํการซือ้หุน้สามญัเดิมของ GEP จาํนวน 
51,512 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 20 ของหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ GEP ในขณะนัน้ ตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุม
วิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีมลูค่าเท่ากบั 9 ลา้นเหรียญสหรฐั ทัง้นีโ้ครงการ
โรงไฟฟ้ามินบูมีมลูค่ารวมของโครงการอยู่ที่ประมาณ 250 ลา้นเหรียญสหรฐั โดยคาดว่า จะมีอตัราหนีส้ินต่อทนุเท่ากบั 
70 : 30 จึงทาํให ้ECF-P มีภาระที่จะตอ้งเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ที่รอ้ยละ  20 จาํนวนประมาณ 14 ลา้นเหรียญ
สหรฐั ต่อไป โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
หน่วย : MilUSD เฟสที่ 1 เฟสที่ 2 เฟสที่ 3 เฟสที่ 4 รวมทั้งสิน้ 

เงินกูย้ืม 48.00 39.07 37.95 52.70 177.72 
สว่นของผูถื้อหุน้ 29.04 13.02 12.65 17.57 72.28 
ม ลู ค ่า ล ง ท นุ ใ น โ ค ร ง ก า ร
ทัง้หมด 

77.04 52.10 50.59 70.27 250.00 

รอ้ยละ 20 ของสว่นของผูถ้ือ
หุน้ : สดัสว่นของ ECF  

5.81 2.60 2.53 3.51 14.46 

สถานะการเพิ่มทนุลา่สดุ ครบถว้น ครบถว้น ครบถว้น เพิ่มทนุแลว้ 0.37 
คงเหลือ 3.14 

 

โดยคาดว่า การเพิ่มทนุสว่นที่เหลือจาํนวน 3.14 ลา้นเหรียญสหรฐั หรือคิดเป็นเงินบาทประมาณ 102 ลา้นบาท 
ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรฐัในขณะนัน้ ๆ จะเกิดขึน้ภายในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ต่อไป  



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 
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สาํหรบัผลการพิจารณาอนมุตัิวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินขณะนีอ้ยู่ระหว่างการนาํเสนอเรื่องต่อที่ประชุม
คณะกรรมการธนาคาร โดยคาดว่า จะดาํเนินการพิจารณาแลว้เสร็จ และสามารถเบิกถอนวงเงินกูย้ืมไดภ้ายในไม่เกิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 นีเ้ช่นกนั 

ทัง้นี ้โครงการโรงไฟฟ้าดงักลา่วสามารถจาํหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์(COD) เฟสที่ 1 ขนาดกาํลงัการผลิต
จาํนวน 50 เมกะวตัต ์เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน 2562 และปัจจุบนัอยู่ระหว่างการก่อสรา้งเฟสที่ 2 และจะเริ่มทยอยจาํหน่าย
ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์(COD) สาํหรบัเฟสที่เหลือคือ เฟสที่ 3 และเฟสที่ 4 ซึ่งเป็นเฟสสดุทา้ย โดยคาดว่าจะดาํเนินการ
ก่อสรา้งครบถว้นทัง้สี่เฟสภายในไม่เกินปี 2565 นี ้ 

GEP มีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท จีอีพี (เมียนมาร)์ จาํกดั (“GEP-Myanmar”) ซึ่งเป็นการลงทนุใน GEP-
Myanmar เพียงบริษัทเดียว และไม่ไดถ้ือหุน้ในบริษัทอื่นใด GEP-Myanmar มีวตัถปุระสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจในการ
พฒันาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้ามินบ ู

GEP-Myanmar ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กบั Electric 
Power Generation Enterprise (“EPGE”) (ช่ือก่อนหนา้คือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่งเป็นองคก์รที่อยู่
ภายใต ้Ministry of Electricity and Energy ของประเทศเมียนมาร ์โดยสาระสาํคญัคือ เพื่อตกลงพฒันา ก่อสรา้ง จดัหา
แหลง่เงินทนุ บริหารจดัการ บาํรุงรกัษา และโอนกิจการ และ EPGE จะรบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์ขนาดกาํลงัการผลิตติดตัง้ประมาณ 220 MW หรือคิดเป็นอตัราการรบัซือ้ไฟฟ้าสงูสดุที่ 170 MW ซึ่งตัง้อยู่ที่
เมืองมินบ ูรฐัมาเกวย ประเทศเมียนมาร ์เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่เริ่มดาํเนินการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
(Commercial Operation Date หรือ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทัง้หมด 4 เฟส ในอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าคงที่ที่ 0.1275 
เหรียญดอลลารส์หรฐัต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายสุญัญาของ PPA รวมถึงการต่ออาย ุPPA ที่อาจจะเกิดขึน้ดว้ย โดยการ
ผลิตไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 4 เฟส ตามอตัราการผลิตไฟฟ้าสงูสดุที่จะเกิดขึน้ในแต่ละเฟส ดงันี ้

เฟส 1 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 40 MW (กระแสสลบั) จากกาํลงัการผลิตติดตัง้ 50 MW 
เฟส 2 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 80 MW (กระแสสลบั) จากกาํลงัการผลิตติดตัง้ 100 MW 
เฟส 3 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 120 MW (กระแสสลบั) จากกาํลงัการผลิตติดตัง้ 150 MW 
เฟส 4 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 170 MW (กระแสสลบั) จากกาํลงัการผลิตติดตัง้ 220 MW 

 
โครงการโรงไฟฟา้มินบ ูตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือห่างจากเมืองหลวงเนปิดอว ์(Nay Pyi Taw) ประมาณ 

150 กิโลเมตร หรือ ใชเ้วลาเดินทางดว้ยรถยนตป์ระมาณ 199 กิโลเมตร ดว้ยเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง โดยพืน้ที่โครงการ
จะตัง้อยู่บนพืน้ที่สิทธิการเช่าเนือ้ที่ประมาณ 836 เอเคอร ์ (หรอืเทียบเทา่กบั 2,114.48 ไร)่ ซึง่เพียงพอตอ่การก่อสรา้ง
โครงการโรงไฟฟา้มินบทูัง้ 4 เฟส โดยสิทธิการเช่าของพืน้ที่จะมีระยะเวลาเท่ากบัหรือมากกวา่ระยะเวลาของสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้า โดยสิทธิการเช่าพืน้ที่เนือ้ที่เช่า 700 เอเคอร ์ จะอยู่ภายใต ้ บรษัิท AVA Capital Trading Limited (“AVA 
Capital”) และพืน้ที่ดงักลา่วอยูภ่ายใตก้ารดแูลของ The Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation (MOALI) 
โดย GEP-Myanmar จะดาํเนินการเช่าต่อจาก AVA Capital สว่นสิทธิการเช่าพืน้ที่เช่าเนือ้ที่ 136 เอเคอร ์ จะอยู่ภายใต ้
GEP-Myanmar โดยพืน้ที่ดงักลา่วอยู่ภายใตก้ารดแูลของ The Ministry of Natural Resources and Environment and 
Conservative (MONREC)  
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เทคโนโลยีที่ใชใ้นการผลติไฟฟา้ 
โครงการโรงไฟฟา้มินบเูป็นโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยท์ี่ใชเ้ทคโนโลยีกระบวนการผลติไฟฟ้าดว้ย

เซลลแ์สงอาทิตย ์ หรอืวิธีโฟโตโวลตาอิคส ์ (Photovoltaics) ซึ่งเป็นการแปลงพลงังานแสงอาทิตยใ์หเ้ป็นพลงังานไฟฟา้
โดยตรง โดยใชเ้ซลลแ์สงอาทิตย ์ (Solar Cell หรือ Photovoltaic cell (PV) โดยอาศยัอปุกรณท์ี่สาํคญัในกระบวนการ
ผลิต คือ 

1. แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar Panel) 
2. เครื่องแปลงกระแสไฟฟา้ (Inverter) 
3. หมอ้แปลงไฟฟา้ (Transformer) 
4. ระบบอปุกรณส์าํหรบัสถานีย่อยของโครงการขนาด 230kV (230 kV Substation Equipment) 
เมื่อแสงอาทิตยต์กกระทบแผงเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะสรา้งพาหะนาํไฟฟ้า ทาํใหเ้กิดพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง (DC 

Power) จากนัน้ พลงังานแสงอาทิตยใ์นรูปไฟฟา้กระแสตรงจะถกูสง่ไปยงัเครือ่งแปลงไฟฟา้ ( Inverter) ซึ่งจะแปลงไฟฟา้
กระแสตรงเป็นกระแสสลบั (AC Power) โดยไฟฟา้กระแสสลบัดงักลา่วจะถกูสง่ผา่นไปยงัหมอ้แปลงไฟฟา้ 
(Transformer) เพื่อเพิ่มแรงดนัไฟฟ้าใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสมสาํหรบัโรงไฟฟ้าที่จะจ่ายไฟเขา้ระบบสายสง่ของ national 
grid line ซึง่ในโครงการโรงไฟฟ้ามินบนูี ้ ไฟฟ้ากระแสสลบัจากเครื่องแปลงกระแสไฟฟา้จะถกูรวบรวมโดยหมอ้แปลง
ไฟฟ้าขนาด 33 kV อปุกรณต์ดัตอนไฟฟา้ (switchgear) และอปุกรณส์ง่ไฟฟา้ (distribution systems) ทัง้นี ้
กระแสไฟฟา้ดงักลา่วจะถกูเพิ่มแรงดนัใหส้งูขึน้เป็น 230 kV โดยหมอ้แปลงแรงเคลื่อนไฟฟา้ (step-up transformer) 
ขนาด 230 – 33 kV จาํนวน 4 เครื่อง เพื่อจะจ่ายไฟเขา้ระบบสายสง่ของ national grid line ทัง้นี ้สายสง่หลกัระยะทาง
ประมาณ 1.3 ไมล ์ (หรือประมาณ 2.1 กิโลเมตร) ไดด้าํเนินการสรา้งเสร็จเป็นที่เรยีบรอ้ยพรอ้มเช่ือมต่อเขา้กบั national 
grid line  

 
ภาพโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์  
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ภาพโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร ์(ต่อ) 

 
 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel)  

บริษัทไดจ้ดทะเบียนก่อตัง้ บริษัท แพลนเนทบอรด์ จาํกดั (“แพลนเนท”) ขึน้โดยมีวตัถปุระสงคใ์นการ
จดัตัง้เพื่อประกอบธุรกิจผลติและจาํหนา่ยแผน่ไม ้(Wood-Based Panel) ไดแ้ก่ แผน่เอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผน่ปาร์
ติเคิล (Particleboard) โดยคาดว่าจะมีกาํลงัการผลิตที่ 600 – 800 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั ทัง้นี ้บริษัท แพลนเนทบอรด์ 
จาํกดั ไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บรษัิทเสรจ็สิน้ไปเมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้
ที่ 7/2561 เมื่อวนัที่ 27 มิถนุายน 2561 ได้มีมติอนมุตัิให ้บริษัทเขา้ลงทนุใน บริษัท แพลนเนทบอรด์ จาํกดั โดยเขา้ถือหุน้
รอ้ยละ 57 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแผ่นไมเ้อ็มดีเอฟ โดยปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียน
จาํนวน 450 ลา้นบาท โดยแพลนเนทจะใชเ้งินลงทนุในโครงการเบือ้งตน้จาํนวนทัง้สิน้ 1,456.31 ลา้นบาท 

ปัจจุบนัแพลนเนทอยู่ระหว่างการชะลอการเขา้ลงทุนในโครงการ เนื่องจากสถานการณต์น้ทุนไมม้ีการ
ปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้ ความตอ้งการปริมาณไมเ้พื่อใชใ้นการผลิตสาํหรบักลุ่มโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลในพืน้ที่ที่อยู่
ระหวา่งการพิจารณาจดัหาสาํหรบัการลงทนุในโครงการ จากเหตกุารณเ์หลา่นีส้ง่ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อตวัเลขอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทนุที่เคยไดพ้ิจารณาไวก้่อนหนา้นี ้รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ ์COVID-19 ในขณะนี ้ดงันัน้ทาง
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ผูบ้ริหารและทีมงาน แพลนเนท ยงัคงอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมสาํหรบัความเป็นไปไดใ้นการดาํเนิน
ธุรกิจของแพลนเนทตอ่ไป 

 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
 

2.2.1 การตลาด 
 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 
สาํหรบัปี 2563 บริษัทยงัคงนโยบายการพัฒนาผลิตภณัฑใ์หม้ีรูปแบบใหม่ที่จะสามารถสนองตอบต่อความ

ตอ้งการของลกูคา้ทัง้ในตา่งประเทศรวมถึงในกลุม่รา้นคา้ปลีกสมยัใหม่ (Hypermarket) ในประเทศใหเ้พิ่มขึน้จากเดิม ซึ่ง
นบัตัง้แต่ปี 2560 เป็นปีแรกที่บริษัทมีแนวคิดจะขยายตลาดผลิตภณัฑเ์ตียงนอนใหเ้พิ่มขึน้ รวมถึงการวางแผนขยาย
สายการผลติเพื่อรองรบักลุม่ผลติภณัฑน์ีโ้ดยเฉพาะ ทัง้นีก้ารพฒันาผลิตภณัฑด์งักลา่วจะเป็นช่องทางที่บริษัทจะสามารถ
สรา้งมลูค่าเพิ่ม รวมถึงการลดตน้ทนุการผลิตของสินคา้ไดด้ว้ย รวมถึงการพฒันาแนวคิดนาํวสัดอุื่น ๆ มาผสมกบัไมป้าติ
เคิลบอรด์ เพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑรู์ปแบบใหม ่และยงัสามารถช่วยลดตน้ทนุการผลติใหก้บับรษัิทได  ้

ในการเริ่มตน้ผลิตเฟอรน์ิเจอรใ์นแต่ละครัง้ของบริษัท การเริ่มตน้กระบวนการผลิตจะมาจาก 2 รูปแบบ โดย
รูปแบบแรกคือ ลกูคา้จะเป็นผู้สง่ภาพผลิตภณัฑท์ี่ตอ้งการจะสั่งผลิต (Drawing) มาใหก้บัทางบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะ
สามารถผลิตสินคา้ไดห้รือไม่ การกาํหนดราคาขายจะเป็นอย่างไร สามารถตัง้กาํไรขัน้ตน้จากการผลิตและจาํหน่ายได้
ตามที่ตอ้งการภายหลงัการเจรจากับลกูคา้ไดห้รือไม่ และรูปแบบที่สองคือ บริษัทจะมีทีมออกแบบผลิตภณัฑ ์ซึ่งจะทาํ
หนา้ที่ในการเป็นผูอ้อกแบบสินคา้ เพื่อนาํเสนอต่อลกูคา้ ลกูคา้สว่นใหญ่ที่ตอ้งการใหท้างบริษัทออกแบบให ้จะเป็นกลุ่ม
ลกูคา้ประเภทรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ (Hypermarket) ไดแ้ก่ เทสโก ้โลตสั บิก๊ซี โฮมโปร เมกา โฮม ดโูฮม โกลบอลเฮา้ส ์วิน
เนอร ์และมิสเตอร ์ดี ไอ วาย บริษัทจะนาํเสนอรูปแบบเฟอรน์ิเจอรแ์บบใหม่ ๆ ใหพ้ิจารณาเพื่อตัดสินใจสั่งผลิตและ
จาํหน่ายต่อไป ทีมออกแบบจะรว่มกบัทีมวางแผนการผลิตซึ่งจะเป็นทีมที่ดาํเนินการดา้นวิเคราะหว์่า แบบชิน้งานที่เขียน
ขึน้มานัน้ จะตอ้งใชว้สัดปุระเภทใดในการผลิต ความยากง่ายในการผลิต และรายละเอียดของตน้ทนุรวมถึงการกาํหนด
ราคาขายวา่จะสามารถกาํหนดราคาขายไดต้ามอตัรากาํไรขัน้ตน้ที่ตัง้ไวไ้ดห้รือไม่ เมื่อไดร้าคาขายแลว้จะประสานงานกบั
ฝ่ายการตลาดเพื่อนาํเสนอราคาตอ่ลกูคา้เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุป จนถึงการรบัใบคาํสั่งซือ้สินคา้จากลกูคา้ต่อไป ปัจจุบนับริษัทมี
สดัส่วนระหว่างการรบัแบบผลิตภัณฑท์ี่จะสั่งผลิตโดยตรงจากลูกคา้และแบบผลิตภัณฑท์ี่ออกแบบ  โดยทีมออกแบบ
ผลติภณัฑข์องบรษัิทเอง คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 80 และ รอ้ยละ 20 ตามลาํดบั ทัง้นีบ้รษัิทมีเปา้หมายการขยายสดัสว่นของ
รูปแบบเฟอรน์ิเจอรท์ี่ทางบรษัิทเป็นผูอ้อกแบบขึน้เองและนาํไปสูก่ารผลิตขึน้จริงใหม้ากขึน้จากเดิม รวมถึงมีเป้าหมายการ
สรา้งมลูค่าเพิ่ม (Value Added) ใหก้บัสินคา้ที่ทางบริษัทเป็นผูอ้อกแบบและผลิต นอกจากนีบ้ริษัทยงัใหค้วามสาํคญัต่อ
การพฒันารูปแบบสนิคา้ใหม่ ๆ ใหส้อดคลอ้งตามการเปลีย่นแปลงของกระแสความนิยมในช่วงเวลานัน้ ๆ   

ในภายหลัง เมื่อ ได้แบบผลิตภัณฑ์  (Model )   ที่พร ้อมสาํหรับการผลิต เ ป็นสินค้าแล้ว  บริษัทจะส่ง
สินค้าตัวอย่างที่ขึน้รูปตาม Model ที่กาํหนดไว ้โดยสนิคา้ตวัอย่างจะถกูสง่ไปทาํการทดสอบที่กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 
สว่นพฒันาอตุสาหกรรมเครือ่งเรือน  เพื่อทดสอบความคงทนแข็งแรง คณุภาพในการใชง้าน การทดสอบการรบันํา้หนกัได้
ตามมาตรฐานที่กาํหนดไวท้ัง้ในแนวตัง้และแนวนอน การทดสอบความแข็งแรงของขาตัง้ การทดสอบการรบันํา้หนกัของ
เบาะ ฯลฯ โดยผลิตภณัฑท์กุ Model ที่จะผลิตเพื่อส่งออกจะตอ้งผ่านการทดสอบดงักลา่วทัง้หมด แต่ในกรณีของลกูคา้
ญ่ีปุ่ น ปัจจบุนัหากมีการผลติใน Model รูปแบบใหม ่ทางลกูคา้ญ่ีปุ่ นจะเป็นผูท้ดสอบสนิคา้ตวัอยา่งเองโดยตรง 
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ในการผลติเฟอรน์ิเจอรแ์ตล่ะชิน้ บรษัิทจะใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมากตัง้แตก่ารเริม่ตน้กระบวนการผลิตโดยเลือก
สั่งซือ้วตัถดุิบที่มีคณุภาพ จนถึงการควบคมุคณุภาพการผลติตัง้แตข่ัน้ตอนแรกจนถึงขัน้ตอนสดุทา้ยโดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

 เฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา เริม่จากการรบัซือ้ไมท้อ่นจากผูจ้ดัจาํหนา่ย ซึง่เป็นนายหนา้ทาํหนา้ที่เป็นผูร้วบรวมไม้
จากสวนยางพาราเพื่อจัดส่งให้กับโรงงาน โดยไม้จะต้องมีขนาดและคุณภาพตามที่กาํหนดไว้  
เมื่อได้ไม้ยางพาราท่อนตามคุณภาพและขนาดที่กาํหนดแลว้ จะนาํมาผ่านกระบวนการของโรงเลื่อย
และโรงอบ ซึ่งบริษัทเป็นผูม้ีประสบการณ์ในส่วนกระบวนการผลิตนีม้าตัง้แต่ช่วงปี 2535 และถือเป็น
จุดเริ่มต้นการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งต ลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทสามารถสั่งสมความรู้และ
ประสบการณ ์ทาํใหไ้ดไ้มย้างพาราแปรรูปที่มีคณุภาพพรอ้มใชส้าํหรบัเขา้สูก่ระบวนการผลิตเฟอรน์ิเจอรไ์ม้
ยางพาราต่อไป และในกระบวนการผลิตเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา บริษัทไดใ้หค้วามสาํคญักบัเทคโนโลยีที่ใช้
ในการผลติโดยไดล้งทนุซือ้เครื่องจกัรในรูปแบบกึ่งอตัโนมตัิ (Semi-Automatic) ไดแ้ก่ เครื่องจกัรสาํหรบังาน
ตดั กลึง เจาะ ควบคุมดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ความแม่นยาํสงู (CNC) เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ควบคมุคณุภาพการผลิตชิน้งาน และช่วยลดปัญหาการพึ่งพาทักษะของแรงงานในการผลิต  ทัง้นีใ้น
ทกุขัน้ตอนการผลิตจะตอ้งผ่านการตรวจสอบคณุภาพของผลิตภณัฑ ์ก่อนนาํส่งสู่การผลิตในขัน้ตอนต่อไป
เพื่อใหไ้ดส้นิคา้ที่มีคณุภาพมาตรฐานตรงตามที่กาํหนดไว ้ 

 เฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ เริม่จากการคดัเลอืกผูจ้าํหนา่ยไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ที่ไดค้ณุภาพ โดยจะตอ้งเป็น
ไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ที่ผลิตจากเศษไมย้างพาราเป็นหลกัซึ่งเป็นไมท้ี่มีคณุภาพดีที่สดุเมื่อเทียบกบัการผลิตไม้
ปารต์ิเคิลบอรด์ที่ใชเ้ศษไมป้ระเภทอื่น ๆ  ประกอบกบัเนือ้ไมย้างพาราที่มีสขีาว จะสามารถปิดดว้ยกระดาษปิด
ผิวสอีอ่นได ้โดยไมต่อ้งกงัวลวา่ สเีนือ้ไมจ้ะขดักบัสขีองกระดาษปิดผิว นอกจากนีก้าวที่ใชใ้นการปิดกระดาษ
ปิดผิวทางบริษัทไดเ้ลือกใชก้าวที่มีคณุภาพสงู และราคาแพงกว่ากาวจากผูผ้ลิตทั่วไป นอกจากนีบ้ริษัทยงัมี
จดุเดน่ดา้นงานเพาะโครง ซึ่งเป็นงานที่บริษัทเป็นผูผ้ลิตสาํหรบัการสง่ออกประเทศญ่ีปุ่ นทัง้หมด มีโรงงานที่
สามารถผลติงานเพาะโครงไดม้ีเพียงไมก่ี่แหง่ในประเทศไทย เนื่องจากตอ้งมีประสบการณแ์ละความชาํนาญ 
ขอ้ดีของงานเพาะโครงคือ การใชไ้มป้ารต์ิเคิลและไมเ้อ็มดีเอฟขึน้รูปโครงเพื่อใชใ้นการผลติเฟอรน์ิเจอร ์สินค้า
ที่ไดจ้ะมีขอ้ดีคือ นํา้หนกัเบา และง่ายต่อการประกอบ และในสว่นของเทคโนโลยีที่ใชใ้นการผลิตที่ผ่านมาได้
ลงทุนซือ้เครื่องจักรในรูปแบบกึ่งอตัโนมตัิ (Semi-Automatic) ไดแ้ก่ เครื่องจักรสาํหรบังานตดั กลึง เจาะ 
ควบคมุดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ความแม่นยาํสงู (CNC) เพื่อใชส้าํหรบัโรงงานผลิตเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิ
เคิลบอรด์แยกตา่งหากจากเครือ่งจกัรที่ใชใ้นการผลิตเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา เฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์
ของบรษัิทมีความไดเ้ปรยีบเพิ่มเติมในดา้นตน้ทนุการผลิต เนื่องจากบริษัทเป็นผูผ้ลิตกระดาษปิดผิวไมป้ารต์ิ
เคิลบอรด์เอง ซึ่งจะช่วยลดตน้ทุนในส่วนกระดาษปิดผิวลงไดเ้มื่อเทียบกับการสั่งซือ้กระดาษปิดผิวจาก
ภายนอกประมาณรอ้ยละ 40 

สาํหรบัรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ภายใตส้ถานการณค์าํสั่งซือ้สินคา้ที่เพิ่มเขา้มามากโดยเฉพาะจาก
กลุม่ลกูคา้ในประเทศจีน และอินเดีย ทาํใหก้ารผลติเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์บางสว่นตอ้งขยายไปสูก่าร
วา่จา้งผลติจากโรงงานภายนอกเพื่อใหท้นัตอ่คาํสั่งซือ้และการสง่มอบสินคา้ใหก้บัลกูคา้ต่อไป อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีนโยบายใหค้วามสาํคัญและเนน้การควบคุมคุณภาพจากผูผ้ลิตคนนอกเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานและ
คณุภาพเทียบเทา่กบัการผลติสนิคา้จากโรงงานของบรษัิท โดยสนิคา้ที่ผลติจากโรงงานภายนอกโดยสว่นใหญ่
จะเป็นการผลิตเพื่อจาํหน่ายผ่านช่องทางกลุม่ลกูคา้ประเภทรา้นคา้สง่และรา้นคา้ปลีกเฟอรน์ิเจอรร์ายย่อย 
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(Dealer) ทั่วประเทศเป็นหลกั โดยเหตผุลของการผลติจากโรงงานของบรษัิทจะเนน้ที่คาํสั่งซือ้ในปริมาณมาก 
ๆ หรือเป็นสินคา้ในแบบ หรือรุน่เดียวกนั ที่มีคาํสั่งซือ้มาก ๆ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพดา้นการบริหารจดัการ
ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายดา้นการผลติภายในโรงงานเป็นสาํคญั 

 เฟอรน์ิเจอรท์ี่จาํหนา่ยผา่น ECF Outlet และ www.elegathai.com 
บริษัทจะทําการคัดเลือกสินค้าที่จะนํามาจัดแสดงและจําหน่ายภายใน  ECF Outlet และ 

www.elegathai.com โดยคดัเลอืกจากสนิคา้เฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ เฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราที่บริษัทเป็นผูผ้ลิตเอง 
และสินคา้ที่บริษัทคดัเลือกจากการสาํรวจตามงานแสดงสินคา้ในต่างประเทศที่บริษัทเขา้รว่มงานเป็นประจาํทุกปี (ตาม
ลกัษณะการทาํงานปกติก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ – COVID-19) รวมถึงสินคา้ที่บริษัท
เลือกซื ้อจากผู้ผลิตรายอื่นในประเทศ ซึ่งจุดเด่นของสินค้าที่น ํามาจัดจําหน่ายภายใน  ECF Outlet และ 
www.elegathai.com โดยสว่นใหญ่จะเป็นสนิคา้ที่ผลติจากไมจ้รงิทัง้หมด และคดัเลอืกมาเฉพาะสนิคา้ที่มีรูปแบบสวยงาม 
และเป็นท่ีนิยมในขณะนัน้ นอกจากนีบ้รษัิทยงัใหค้วามสาํคญัตอ่การพฒันารูปแบบผลติภณัฑใ์หม ่ใหต้รงกบัความตอ้งการ
ของลกูคา้ดว้ย 

 กระดาษปิดผิว เริ่มจากการคดัเลือกผูจ้าํหน่ายกระดาษที่จะนาํมาใชใ้นการผลิต ซึ่งกระดาษทัง้หมดบริษัท
จะตอ้งวางแผนการสั่งซือ้ล่วงหนา้ จะมีระยะเวลาการสั่งซือ้ทุก ๆ 6 เดือน จากผูผ้ลิตกระดาษรายใหญ่ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น หากผูผ้ลติกระดาษรายใหญ่ดงักลา่ว ไมข่ายกระดาษเพื่อใชเ้ป็นวตัถดุิบในการผลติกระดาษปิด
ผิวใหก้ับบริษัท บริษัทยังสามารถสั่งซือ้กระดาษเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไดจ้ากทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ แตจ่ะมีขอ้เสยีคือราคาสั่งซือ้จะแพงวา่ผูผ้ลติกระดาษรายใหญ่ดงักลา่ว นอกจากนีย้งัมีขอ้จาํกดัที่
ความหลากหลายของส ีและวสัดเุคลอืบผิวที่ใชใ้นกระบวนการผลติ ตามที่กลา่วมาทัง้หมดสรุปไดว้า่ บรษัิทให้
ความสาํคญักบัการใชว้ตัถดุิบที่มีคณุภาพ เครือ่งจกัรที่ทนัสมยัในการผลิต ตลอดจนเอาใจใสใ่นทกุๆ ขัน้ตอน
การผลิต เนน้การควบคุมและทดสอบคุณภาพของสินคา้ทกุ ๆ ชิน้ และบริษัทจะตอ้งผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบคณุภาพของสนิคา้จากตวัแทนลกูคา้ในขัน้ตอนสดุทา้ยเพื่อใหไ้ดใ้บรบัรองคณุภาพอีกครัง้ บริษัทจึง
จะสามารถกาํหนดวนัและประสานงานการจัดส่งกับทางบริษัทขนส่งได ้ทัง้นีจ้ะเห็นไดว้่าในทุก ๆ ขัน้ตอน
จะตอ้งผ่านการพิจารณาตรวจสอบและควบคมุคุณภาพมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า 
ผลิตภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรท์ี่บริษัทผลิตและจาํหน่ายนัน้ นอกจากจะมีรูปแบบที่สวยงามแลว้ ยงัมีความทนทาน 
แข็งแรง เหมาะแก่การใช้งาน จึงจัดได้ว่าบริษัทผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับ  
ซึง่ที่ผา่นมาสนิคา้ของบรษัิทไดร้บัความสนใจและการตอบรบัท่ีดีจากลกูคา้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

2. ดา้นการกาํหนดราคา (Price) 
บริษัทมีนโยบายกาํหนดราคาสินคา้แบบบวกกาํไรส่วนเพิ่ม (Cost-plused Margin) โดยสว่นประกอบการคาํนวณ

ราคา ไดแ้ก่ “ตน้ทนุวตัถดุิบ + คา่ใชจ้่ายในการผลติ (Overhead Cost) + คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร + กาํไรสว่นเพิ่ม 
(Margin)“ ทัง้นีอ้าจจะมีสินคา้บางประเภทที่ทางบริษัทสามารถกาํหนดกาํไรส่วนเพิ่ม (Margin) ไดน้อ้ยกว่าที่ตอ้งการ 
เนือ่งจากสนิคา้ประเภทดงักลา่วอาจมีการแข่งขนัสงูในทอ้งตลาด ดงันัน้ ทางบริษัทจึงจาํเป็นตอ้งปรบัอตัรากาํไรสว่นเพิ่ม
ลดลงเพื่อใหส้ามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได ้และอีกสว่นหนึ่งอาจจะเกิดจากปริมาณในการสั่งซือ้ (Volume) อาทิ หากลกูคา้มี
ปริมาณในการสั่งซือ้มาก อาจจะมีการเสนอราคาขายเพื่อใหส้ามารถเทียบไดใ้นระดบัใกลเ้คียงกบัคู่แข่งขนั เป็นตน้ หรือ
อาจจะเกิดจากปัจจยัอื่น ๆ แลว้แตส่ภาวการณ ์ 
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3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหนา่ย (Place) 
เนื่องจากรายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากการผลิตและจาํหน่ายตามคาํสั่งซือ้ (Made to 

order) โดยเกือบทัง้หมดเป็นการรบัคาํสั่งซือ้จากลกูคา้ต่างประเทศ ปัจจุบนับริษัทมีสดัส่วนการจาํหน่ายใหก้ับลกูคา้
ต่างประเทศ และลูกค้าในประเทศประมาณร้อยละ 66 และร ้อยละ 34 ตามลาํดับ โดยบริษัทตัง้เป้าหมายการ
จาํหนา่ยใหก้บัลกูคา้ตา่งประเทศ และลกูคา้ในประเทศที่สดัสว่นรอ้ยละ 50 โดยใกลเ้คียงกนั เพื่อลดการเกิดความเสีย่งจาก
การพึง่พิงกลุม่ลกูคา้กลุม่ใดกลุม่หนึง่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุม่ลกูคา้ที่สง่คาํสั่งจา้งผลิตสินคา้ใหก้บับริษัท คิดเป็นกลุม่ลกูคา้ในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่ง
ทัง้หมดคือ กลุ่มผูจ้าํหน่ายเฟอรน์ิเจอรร์ายใหญ่ และรา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ในประเทศญ่ีปุ่ น คิดเป็น
สดัสว่นทีป่ระมาณรอ้ยละ 50 ของรายไดจ้ากการขายทัง้หมด อย่างไรก็ตามไม่มีลกูคา้ในประเทศญ่ีปุ่ นรายใดรายหนึ่งที่มี
ยอดสั่งซือ้สินคา้จากบริษัทเกินกว่ารอ้ยละ 30 ของรายไดจ้ากการขายทัง้หมด บริษัทเนน้การสง่ออกสินคา้ไปจาํหน่ายยงั
ตา่งประเทศ โดยประเทศที่บรษัิทผลติสนิคา้สง่ออกไปมากที่สดุ คือ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่กลุม่ลกูคา้ที่สง่คาํสั่งผลิตสินคา้ใหก้บั
บรษัิทใหก้ารยอมรบัในผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรข์องประเทศไทย และมีการติดต่อซือ้ขายกบับริษัทมาเป็นระยะเวลานานนบั
สบิปี  

สาํหรบัการผลิตและจาํหน่ายสินคา้ในประเทศใหก้ับกลุ่มรา้นคา้ปลีกรายใหญ่ (Hypermarket) คิดเป็นสดัส่วน
ประมาณรอ้ยละ 30 ของรายไดจ้ากการขายทัง้หมด 

โดยรายไดจ้ากการขายเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์และไมย้างพาราภายในประเทศ แบง่ออกเป็น 
1. รายไดจ้ากการผลิตและจาํหน่ายสินคา้ใหก้ับรา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ภายใตต้ราสินคา้ของ

บริษัท คือ “HASTA” เพื่อวางจาํหน่ายภายใน มิสเตอรด์ี ไอ วาย (Mr.DIY) นอกจากนัน้จะเป็นการผลิตโดยใช้
ตราสนิคา้ตามที่ลกูคา้จะกาํหนด ไดแ้ก่ การผลติเพื่อจาํหนา่ยใหก้บั โฮม โปร (Home Pro) เทสโก ้โลตสั (Tesco 
Lotus) เมกา โฮม (Mega Home) ด ูโฮม (Do Home) โกลบอลเฮา้ส ์(Global House) และวินเนอร ์(Winner) 
เป็นตน้ 

2. รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ผา่นทาง ECF Outlet และ www.elegathai.com  
3. รายไดจ้ากการจาํหนา่ยสนิคา้ผา่นทางรา้นคา้สง่และรา้นคา้ปลกีรายยอ่ย (Dealer)  
4. รายไดจ้ากการจาํหนา่ยผา่นออนไลนแ์พลตฟอรม์ตา่ง ๆ อาทิ Lazada Shopee เป็นตน้ 
ในการผลติและจาํหนา่ยใหก้บัลกูคา้ในแตล่ะราย ทัง้ในรูปแบบของการผลติตามคาํสั่งซือ้ (Made to order) และใน

รูปแบบของการผลิตและจาํหน่ายโดยใช้ตราสินค้าของบริษัท ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจัดทาํสัญญาซือ้ขาย กับ
ลกูคา้แตอ่ยา่งใด 
4. นโยบายดา้นการสง่เสรมิการขายและการประชาสมัพนัธ์ (Promotion) 

- บริ ษั ทมี ก า รทํา ประ ช า สัม พันธ์ผ่ า นทา ง เ ว็บ ไซ ต์ข อ ง บริ ษั ท  www.eastcoast.co.th แ ละ 
www.elegathai.com  เพื่อเป็นช่องทางช่วยใหล้กูคา้สามารถหาขอ้มลู ทาํความรูจ้กัสินคา้ และช่วยอาํนวย
ความสะดวกในการเลือกชมสินคา้ไดม้ากขึน้ ทัง้ยงัเป็นช่องทางใหล้กูคา้ต่างประเทศสามารถเขา้ถึงและ
ติดตอ่บรษัิทไดง้่ายขึน้ 

- บรษัิทมีการทาํประชาสมัพนัธผ์่านทางแผ่นพบัและโบวช์วัร ์โดยแจกใหก้บัลกูคา้ และกลุม่ลกูคา้เป้าหมาย 
เป็นประจาํในแตล่ะปี 

- บริษัทมีการออกงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ เป็นประจาํทุกปี เพื่อสรา้งความรูจ้ัก  เปิดโอกาสในการขยายฐาน
ลกูคา้ โดยมีตารางการจดังานแสดงสนิคา้ประจาํปี ดงันี ้
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o เขา้รว่มงานแสดงสนิคา้ที่จดัขึน้โดยกลุม่ลกูคา้ของบรษัิท อาทิ HOME PRO Expo  
o เขา้รว่มงานแสดงสินคา้ที่จดัขึน้โดยสมาคมและความรว่มมือระหว่างองคก์รต่าง ๆ อาทิ สมาคม

เฟอรน์ิเจอรไ์ทย เป็นตน้  
o ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของแต่ละปี จัดงานลดราคาสินคา้เพื่อลา้งสต็อกประจาํปี ณ 

สาํนกังานสาขา 2 ซึ่งตัง้อยู่ที่อาํเภอบึงคาํพรอ้ย ลาํลกูกาคลอง 5 จงัหวดัปทุมธานี และบริเวณ
โกดงัสนิคา้ ภายในโรงงานผลติสนิคา้ ซึง่ตัง้อยูท่ี่สาํนกังานใหญ่ อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง 

- บรษัิทมีการทาํรายการสง่เสริมการขาย หรือลดราคา ใหก้บัลกูคา้ อาทิ รายการลดสินคา้ประจาํปี รายการ
สง่เสรมิการขายเมื่อครบรอบอายขุองบริษัท (Anniversary) รวมถึงรายงานสง่เสริมการขายในช่วงเทศกาล    
ที่สาํคญัตลอดทัง้ปี อาทิ วนัพอ่แหง่ชาติ วนัแมแ่หง่ชาติ เทศกาลปีใหม ่เป็นตน้  

ซึ่งนอกจากการทาํรายการสง่เสริมการขายและการประชาสมัพนัธต์ามที่กลา่วมาแลว้ บริษัทจะใหค้วามสาํคญั
อยา่งมากตอ่การเขา้รว่มงานแสดงสนิคา้ในตา่งประเทศเพื่อติดตามความเคลือ่นไหวของวงการเฟอรน์ิเจอรเ์ป็นประจาํทกุปี 
ไดแ้ก่ งานแสดงสนิคา้ในประเทศจีน มาเลเซีย เป็นตน้ นอกจากนีใ้นแตล่ะปีบรษัิทจะกาํหนดแผนการเดินสายเพื่อเยี่ยมชม
ธุรกิจของกลุ่มลกูคา้ในต่างประเทศ ติดตามความคืบหนา้ในการดาํเนินธุรกิจ สอบถามความพึงพอใจเพื่อเปิดโอกาส
สาํหรบัช่องทางการตลาดที่อาจเพิ่มขึน้จากเดิม รวมถึงการเขา้รว่มงานส่งเสริมผูป้ระกอบการที่จดัขึน้โดยหน่วยงานของ
รฐับาลเพื่อการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ เป็นตน้ 
5. ดา้นการควบคมุและพิจารณาเครดิตของลกูคา้ 

ปัจจบุนับรษัิทพิจารณาใหเ้ครดิตเทอมแก่ลกูคา้ เฉพาะในกลุม่ลกูคา้ที่มีการติดตอ่ซือ้ขายกนัอยา่งตอ่เนื่อง โดยหาก
เป็นลกูคา้ใหม่จะตอ้งซือ้สินคา้เป็นเงินสดเท่านัน้ โดยปกติแลว้บริษัทจะพิจารณาการใหเ้ครดิตเทอมแก่ลกูคา้ดว้ยขอ้มูล
ธุรกิจการค้าของลูกค้าและจัดทําทะเบียนประวัติลูกค้า  ซึ่งบริษัทมีการกําหนดนโยบายให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้า
ภายในประเทศ อยูใ่นช่วง 60 วนั ถึง 90 วนั สาํหรบักลุม่ลกูคา้ประเภทรา้นคา้ปลีกสมยัใหม่ (Hypermarket) เท่านัน้ โดยที่
ผ่านมาจากการขยายช่องทางการจาํหน่าย และกลยทุธท์างการตลาดสูก่ลุม่ลกูคา้ประเภทรา้นคา้สง่และรา้นคา้ปลีกราย
ย่อยทั่วประเทศเพิ่มขึน้ ส่งผลใหบ้ริษัทเริ่มมีระยะเวลาการจัดเก็บหนีท้ี่นานขึน้จากเดิม ซึ่งในประเด็นนีบ้ริษัทไดเ้รง่ออก
นโยบายเพื่อลดความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนีจ้ากกลุ่มลกูคา้ประเภทนี ้และวางมาตรการการเรียกเก็บหนีท้ี่รดักุมและมี
ความเหมาะสมเพื่อปอ้งกนัความเสีย่งจากหนีส้ญูหรอืหนีท้ี่อาจจะเรยีกเก็บไมไ่ดใ้หเ้กิดขึน้แลว้  

สาํหรบัลกูคา้ตา่งประเทศที่มีการซือ้ขายอยา่งต่อเนื่อง ปัจจุบนัรูปแบบการชาํระเงินทัง้หมดคือ Letter of Credit at 
sight หรอืการโอนเงินทนัที (T/T) ก่อนวนัสง่สินคา้ (Shipment Date) หากเป็นลกูคา้ใหม่บริษัทมีนโยบายกาํหนดใหล้กูคา้
เปิด Letter of Credit at sight  กับธนาคารในต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อเท่านั้นเพื่อรองร ับความเสี่ยง
ทางดา้นการคา้ที่อาจจะเกิดขึน้ 

โดยตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา ทางบรษัิทประสบปัญหาเรยีกเก็บเงินไมไ่ดห้รอืหนีส้ญูในสดัสว่นท่ีนอ้ยมาก 
 

 

 
  



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 59 
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เฟอรนิ์เจอรไ์ม ้ 

เฟอรนิ์เจอรโ์ลหะ 

ที่นอนหมอนฟกู 

เฟอรนิ์เจอรอ่ื์นๆ 

ชิน้สว่นเฟอรนิ์เจอร ์

2.2.2 ภาวะการส่งออกและอุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์ 
 

ภาวะการส่งออกเฟอรนิ์เจอรปี์ 2563 ที่ผ่านมา 
 

จากขอ้มลูของกรมสง่เสริมการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์พบว่า ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ภาพรวม
ของตวัเลขการสง่ออกผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรแ์ละชิน้สว่น ซึง่ประกอบดว้ยผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์ม ้เฟอรน์ิเจอรโ์ลหะ ที่นอน
หมอนฟกู เฟอรน์ิเจอรอ์ื่น ๆ และชิน้สว่นเฟอรน์ิเจอร ์มีมลูคา่เทา่กบั 1,438.80  ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั คิดเป็นอตัราการ
เติบโตที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงปี 2562 เทา่กบัรอ้ยละ 12.74  โดยแบง่แยกตามประเภทของผลติภณัฑท์ี่สง่ออกไดด้งันี ้ 

 

         หนว่ย: ลา้นเหรยีญดอลลา่รส์หรฐั 

ตัวเลขการส่งออก ปี 2561 ปี 2562 
อัตราการ
เติบโต 

ปี 2563 
อัตราการ
เติบโต 

เฟอรน์ิเจอรแ์ละชิน้สว่น 1,185.20 1,275.90 7.68% 1,438.80 12.74% 

โดยแบง่ออกเป็น      

เฟอรน์ิเจอรไ์ม ้ 313.10 328.60 4.95% 434.30 32.17% 

เฟอรน์ิเจอรโ์ลหะ 84.30 138.60 64.41% 228.00 64.50% 

ที่นอนหมอนฟกู 131.70 200.70 52.39% 198.50 (1.10%) 

เฟอรน์ิเจอรอ์ื่น ๆ  202.10 201.60 (1.71%) 258.70 28.32% 

ชิน้สว่นเฟอรน์ิเจอร ์ 451.00 406.80 (9.82%) 319.30 (21.49%) 
 
ข้อมูลสดัส่วนเม่ือเทียบกับมูลค่าการส่งออกเฟอรนิ์เจอรแ์ละชิน้ส่วนทั้งหมด 
ตวัเลขการสง่ออกเฟอรน์ิเจอรไ์มม้ีมลูคา่การสง่ออกเป็นอนัดบั 1 เมื่อเทียบกบัมลูคา่การสง่ออกผลติภณัฑอ์ื่น ๆ ทัง้หมด ซึง่
สาํหรบัการสง่ออกผลติภณัฑข์องบรษัิทจะเป็นการสง่ออกเฟอรน์ิเจอรไ์มต้ามคาํสั่งซือ้จากลกูคา้ตา่งประเทศ 
 
 แผนภาพสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑเ์ฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ปี 2563 
 

หน่วย : ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทีม่า: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 60 

 

 

โดยมลูค่าการสง่ออกเฟอรน์ิเจอรแ์ละชิน้สว่นที ่ประเทศไทยมีการสง่ออกมากที ่สดุอนัดบั 1 คือ ประเทศ
สหรฐัอเมริกา ซึ่งในรอบปี 2563 ที่ผ่านมามีอตัราการสง่ออกเพิ่มขึน้รอ้ยละ 98.10 โดยมีสดัสว่นการสง่ออกรอ้ยละ 45.08 
รองลงมาอนัดบั 2 คือ ประเทศญ่ีปุ่ น มีอตัราการสง่ออกลดลงที่รอ้ยละ 14.47 ทัง้นีห้ากพิจารณาการสง่ออกสินคา้ไปยงั
ต่างประเทศของบริษัท ในรอบปี 2563 พบว่า บริษัทมีอตัราการสง่ออกสินคา้ที่เพิ่มขึน้ทัง้ในสว่นของรูปสกุลเงินดอลลา่ร์
สหรฐัและเงินบาท โดยมีอตัราการเติบโตเท่ากบัรอ้ยละ 22.31 รอ้ยละ 23.03 ตามลาํดบั ทัง้นีค้่าเงินบาทในช่วงปี 2563 
มีการปรบัตวัอ่อนค่าลดลงเล็กนอ้ยเมื่อเทียบกบัช่วงปี 2562  

นอกจากนีห้ากพิจารณาตวัเลขมลูค่าการสง่ออกของกรมสง่เสริมการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ยงั
พบว่า ใน 10 ประเทศที่ประเทศไทยมีการสง่ออกสินคา้ไปจาํหน่ายมากที่สดุ  จะมีกลุม่ประเทศคู่คา้ในเขตเศรษฐกิจ
ประชาคมอาเซียน (AEC) อยู่ 4 ประเทศ ไดแ้ก่  เวียดนาม มาเลเซีย กมัพชูา และลาว ประเทศไทยมีมลูค่าการสง่ออก
ใหก้บัประเทศเหลา่นี ้คิดเป็นมลูค่าทัง้หมดเท่ากบั 113.40 เหรียญสหรฐั หรือลดลงประมาณรอ้ยละ 3.57  เมื่อเทียบกบั
ช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา และคิดเป็นสดัสว่นเมื่อเทียบกบัมลูค่าการสง่ออกผลิตภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรแ์ละชิน้สว่นเท่ากบัรอ้ยละ 
7.88 

ทัง้นีบ้รษัิทไดว้างแผนนโยบายที่จะสรา้งความเช่ือมั่นใหก้บักลุม่ลกูคา้ที่มีอยูใ่นมือสาํหรบัลกูคา้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลกูคา้ในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการคา้ขายรว่มกันนานหลายปี โดยจะมุ่งมั่นดา้นการพฒันารูปแบบ
สนิคา้ รวมถึงคณุภาพของสนิคา้ ระยะเวลาการสง่มอบที่ตรงตอ่เวลา เหลา่นีค้ือ หวัใจที่สาํคญัของการดาํเนินธุรกิจรว่มกนั 
ซึง่กลุม่ลกูคา้โดยสว่นใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่ นคือ ผูป้ระกอบการรา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ทัง้ที่จาํหน่ายสินคา้
เฉพาะดา้นเฟอรน์ิเจอรแ์ละของตกแต่งภายในบา้น รวมถึงรา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ที่จาํหน่ายสินคา้หลากหลาย ซึ่งลกูคา้ที่
คา้ขายกบับรษัิทลว้นจดัเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่เป็นอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศญ่ีปุ่ น  

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนกัถึงความเสี่ยงของการพึ่งพิงลกูคา้หลกัเพียงรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พึ่งพิงลูกคา้ในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นลกูค้าหลกัของบริษัท คิดเป็นสดัส่วนมากกว่ารอ้ยละ 50 ของรายไดจ้ากการขาย
ทัง้หมด  ที่ผา่นมาบรษัิทไดว้างแผนท่ีจะขยายกลุม่ลกูคา้ใหมอ่ยา่งตอ่เนื่อง โดยเริ่มเห็นผลในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2562 โดย
สามารถขยายฐานลกูคา้ไปยงักลุม่ประเทศอินเดีย จีน และตะวนัออกกลาง ไดเ้พิ่มขึน้จากเดิม ถึงแมจ้ะเป็นเพียงช่วงเริม่ตน้
แตก็่นบัเป็นสญัญาณที่ดีซึง่เห็นไดจ้ากตวัเลขคาํสั่งซือ้รบัลว่งหนา้ที่ไดร้บัจนถึงช่วงปี 2564  

 
ภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์
 

มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร ์จากขอ้มูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563 เมื่อพิจารณารายไดก้ลุ่มผู้
ประกอบอุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอรท์ี่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์5 อนัดบัแรก ในช่วงครึ่งปีหลงัของปี 2563 พบว่า
ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่มีรายไดล้ดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชือ้
ไวรสั COVID-19 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ตอ่เนื่องถึงช่วงกลางไตรมาสที่ 2 สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการมีรายไดจ้ากการสง่ออกลดลง 
จากการท่ีลกูคา้ในบางประเทศรฐับาลมีคาํสั่ง Lockdown ไม่สามารถสง่ออกสินคา้ได ้นอกจากนีร้ายไดจ้ากการจาํหน่าย
สนิคา้ภายในประเทศยงัลดลง จากรา้นคา้เฟอรน์ิเจอรท์ี่ใหบ้รกิารในรูปแบบโมเดิรน์เทรดตอ้งหยดุใหบ้รกิารชั่วคราว 
 
 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 61 

 

 

ผู้ประกอบการ 
ในตลาดหลักทรัพย ์5 อันดับแรก 

รายได้ (ล้านบาท) 
YoY% 

2561 2562  H1/2562 H1/2563 
บรษัิท อินเด็กซ ์ลฟิวิ่งมอลล ์จาํกดั (มหาชน) 9,174 9,236 5,271.90 4,194.24 -20.74 
บรษัิท โมเดิรน์ฟอรม์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 3,067 2,888 1,274.18 1,436.06 12.71 
บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั (มหาชน) 1,393 1,254 659.12 581.34 -11.80 
บรษัิท สยามสตีลอินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 897 1,245 583.94 559.49 -4.19 
บรษัิท รอ้กเวิธ จาํกดั (มหาชน) 624 709 315.05 301.08 -4.43 
 

จากขอ้มลูกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์พบว่า ปัจจุบนัมีจาํนวนนิติบุคคลที่ส่งงบการเงิน และเป็น
ผูป้ระกอบการในธุรกิจการผลิตเฟอรน์ิเจอรท์กุประเภท รวมถึงการเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอร์ (ตามขอ้มลูที่
ปรากฏลา่สดุบนเว็บไซตข์องกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์) อยู่ที่ประมาณ 4,000 ราย โดยมีมลูค่ารายไดร้วม
ประมาณ 115,442 ลา้นบาท  

โดยในกลุม่ผูผ้ลติรวมไปถึงผูจ้ดัจาํหนา่ยเฟอรน์ิเจอร ์มีผูป้ระกอบการรายใหญ่ ซึง่เป็นผูเ้ลน่ท่ีสาํคญัในอตุสาหกรรม
อยู ่5 ราย (รวมบรษัิท) ซึง่หากเปรยีบเทียบกลุม่ลกูคา้เปา้หมายของผูเ้ลน่รายสาํคญัดงักลา่วเทียบกบับริษัท จะพบว่าไม่ใช่
กลุม่ลกูคา้เดียวกนักบับริษัท กล่าวคือ ผูป้ระกอบการ 2 ราย ดาํเนินธุรกิจการเป็นผูผ้ลิตเฟอรน์ิเจอรแ์ละจัดสง่สินคา้เพื่อ
จาํหน่ายในรูปแบบรา้นคา้ปลีกเฟอรน์ิเจอรข์นาดใหญ่ที่จาํหน่ายสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของตนเองซึ่งเป็นการจาํหน่าย
สนิคา้ไปยงัผูใ้ชเ้ฟอรน์ิเจอรโ์ดยตรง (End-user) ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นคูแ่ข่งขนัโดยตรงของบริษัท เนื่องจากมีกลุม่ลกูคา้เป้าหมายที่
ไมเ่หมือนกนั 

ในขณะที่อีกรายจะเนน้การผลิตสินคา้เฟอรน์ิเจอรแ์บบครบวงจรที่ครอบคลมุเกือบทุกประเภทเฟอรน์ิเจอร ์โดย
มีการจาํหน่ายสินคา้ผ่านโชวรู์ม และลกูคา้โครงการอสงัหาริมทรพัยต์่าง ๆ และรายสดุทา้ยจะเป็นการผลิตเฟอรน์ิเจอร์
เพื่อรองรบัคาํสั่งซือ้จากผูค้า้ปลีกรายใหญ่รายเดียวเป็นหลกัจึงกล่าวไดว้่า ผูป้ระกอบการทัง้ 4 ราย ไม่ไดเ้ป็นคู่แข่ง
โดยตรงของบริษัท เนื่องจากมีกลุ่มลกูคา้เป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน  

และหากพิจารณาถึงผูผ้ลิตและจาํหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์ที่มีกลุ่มลกูคา้เป็นรา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ ( Hypermarket) 
เช่นเดียวกนักับบริษัท ปัจจุบนัมีเพียง 4 ราย ที่มีสินคา้วางจาํหน่ายใน Hypermarket แต่เนื่องจากผูผ้ลิตทัง้ 4 ราย เป็น
โรงงานผลิตเฟอรน์ิเจอรข์นาดกลางถึงเล็กที่มีความสามารถในการรบัคาํสั่งซือ้จาํกัด และไม่มีผูป้ระกอบการรายใดที่มี
ยอดขายใกลเ้คียงกบับรษัิท นอกจากนีร้ายไดจ้ากการจาํหนา่ยของบรษัิทโดยสว่นใหญ่หรอืมากกว่าร ้อยละ 50 เป็นการ
ผลิตเพื่อจาํหน่ายให้กับลูกค้าในต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงพิจารณาคู่แข่งขัน จากต่างประเทศเป็นสาํคญั ซึ่ง
ปัจจบุนับรษัิทไดค้าดการณว์่า น่าจะมีเพียงรายเดียวที่มีลกัษณะการดาํเนินธุรกิจใกลเ้คียงกบับริษัทและตัง้อยู่ในภมูิภาค
อาเซียน รวมถึงมีกลุม่ลกูคา้เป้าหมายในต่างประเทศเป็นกลุ่มเดียวกัน คือ HEVEA PAC Malaysia SDN BHD ประเทศ
มาเลเซีย  

สาํหรบัสถานการณแ์ละศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษัทในขณะนี ้ยงัถือว่า อยู่ในระดบัที่ไม่เสียเปรียบเมื่อเทียบ
กบัคู่แข่งขนั นอกจากนีบ้ริษัทยงัสามารถรกัษาระดบัรายไดโ้ดยไม่เกิดการสญูเสียสว่นแบ่งทางการตลาดแต่อย่างใด เมื่อ
พิจารณาจากสว่นแบง่การตลาดทัง้การสง่ออกและการจาํหนา่ยสนิคา้ภายในประเทศ โดยในรอบปี 2563 บริษัทไม่เกิดการ
สญูเสยีสว่นแบง่ทางการตลาดอยา่งมีนยัสาํคญัแตอ่ยา่งใด นอกจากนีใ้นสว่นของการสง่ออกบรษัิทไดร้บัโอกาสทางการคา้
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จากลกูคา้ในประเทศอินเดีย จีน ตะวนัออกกลาง ที่เริ่มทยอยสั่งซือ้สินคา้จากโรงงานของบริษัท และยงัมีแนวโนม้ปริมาณ
คาํสั่งซือ้ที่เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องตามแผนคาํสั่งซือ้ที่คาดการณไ์ว ้นอกจากนีภ้ายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-
19 ทาํใหบ้ริษัทไดร้บัโอกาสจากลกูคา้ในประเทศญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นลกูคา้หลกัเดิมของบริษัทที่มีคาํสั่งซือ้เขา้มาเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเนื่องเช่นกัน เนื่องจากภายใตส้ถานการณ์ของ COVID-19 ทาํใหผู้ค้นอาศยัอยู่ในบา้นมากขึน้ ส่งผลต่อยอดขาย
เฟอรน์ิเจอรท์ี่เพิ่มสงูขึน้มากในประเทศญ่ีปุ่ น 
 
ภาวะอุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์
 

ในปี 2562 ที่ผ่านมาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เฟอรน์ิเจอรอ์ยูท่ี่ระดบั 94.14 หดตวัลงรอ้ยละ -5.57 (%yoy) ซึ่ง
หดตวัต่อเนื่องมาถึง 5 เดือนแรกของปี 2563 โดยดชันีผลผลิต
อตุสาหกรรมเฟอรน์ิเจอรเ์ฉลี่ย 5 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ค.) ของปี 
2563 อยูท่ี่ระดบั 84.99 หดตวัรอ้ยละ -7.32 (%yoy) โดยมีปัจจยั
กดดันมาจาก 1) การหดตัวของเศรษฐกิจ 2) การหดตัวของ
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และ 3) การประกาศใช้มาตรการ 
Lockdown ของรฐัมีผลใหห้า้งสรรพสินคา้ต่าง ๆ รวมถึงรา้น
เฟอรน์ิเจอรท์ี่ใหบ้รกิารในรูปแบบโมเดิรน์เทรดตอ้งหยดุใหบ้รกิาร
ชั่วคราว เพื่อควบคมุการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ทาํใหย้อดขายเฟอรน์ิเจอรล์ดลงจากช่องทางการจดัจาํหน่าย
ที่เขา้ถึงไดย้ากขึน้ ประกอบกบัการขาดความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจของประชาชน ทาํใหป้ระชาชนชะลอการใชจ้่ายออกไป 
และเลอืกที่จะใชส้อยกบัสนิคา้ที่จาํเป็นตอ่การดาํรงชีวิตมากขึน้ในช่วงการระบาดของไวรสั เช่น สนิคา้อปุโภคบรโิภค สินคา้
อาหาร สนิคา้เพื่อสขุอนามยั และสนิคา้เพื่อปอ้งกนัและฆา่เชือ้ เป็นตน้  

 
ในขณะที่การส่งออกเฟอรน์ิเจอรใ์นช่วง 5 เดือนแรก 

(ม.ค. - พ.ค.) ของปี 2563 มีมลูค่า 207.24 ลา้นเหรียญสหรฐั 
ขยายตวัรอ้ยละ 23.91 (%yoy) เป็นผลมาจากอปุสงคท์ี่เพิ่มขึน้
ของประเทศสหรฐัอเมริกาเป็นหลกั ซึ่งมีการขยายตวัสงูอย่างมี
นัยสาํคัญถึงรอ้ยละ 106.71 และมีสัดส่วนการส่งออกไปยัง
สหรฐัอเมรกิาสงูถึงรอ้ยละ 56.82 เมื่อเทียบกบัมลูค่าการสง่ออก
เฟอรน์ิเจอรท์ัง้หมดของไทย สว่นหนึง่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
ขยายตัวของตลาดอสงัหาริมทรพัยโ์ดยเฉพาะบ้านครอบครัว
เดี่ยว (Single Family) ในสหรฐัอเมริกามีแนวโน้มขยายตัว
ต่อเนื่อง แมว้่าปัจจัยดา้นภาวะเศรษฐกิจ โดยทั่วไปจะไดร้บั
ผลกระทบจากสถานการณ์ด้านการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส 
COVID-19 แต่ปัจจยัสาํคญัที่เป็นตวัขบัเคลื่อนใหต้ลาดอสงัหาริมทรพัยข์ยายตวั คือ มาตรการการกระตุน้เศรษฐกิจของ
รฐับาลสหรฐัฯ โดยเฉพาะนโยบายดา้นอตัราดอกเบีย้เงินกูใ้นตลาดที่อยูร่ะดบัตํ่ามากเกือบรอ้ยละ 0 ประกอบกบัปัจจยัดา้น
การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัทาํใหป้ระชาชนตอ้งอยูอ่าศยั ทาํงาน หรอืเรยีนอยูท่ี่บา้นมากขึน้ รวมถึงแนวโนม้ความตอ้งการ
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ของผูบ้รโิภคที่เริม่ยา้ยออกไปอยู่อาศยัตามเขตชานเมืองหรือชนบทที่มีประชากรอยู่อาศยัไม่หนาแน่นมากนกั เพื่อช่วยลด
โอกาสของการติดเชือ้ไวรสั ซึ่งปัจจยัทัง้หมดลว้นสง่ผลใหย้อดจาํหน่ายบา้นในสหรฐัฯในช่วงที่ผ่านมาขยายตวัสงูขึน้ ทัง้นี ้
แนวโนม้การขยายตวัของตลาด อสงัหาริมทรพัยด์งักล่าว จึงส่งผลสืบเนื่องใหส้หรฐัฯ มีความตอ้งการเฟอรน์ิเจอร ์และ
อปุกรณส์าํนกังาน โดยเฉพาะ โต๊ะ เกา้อี ้ตู ้และชัน้วางของ มากขึน้ตามไปดว้ย 
 
ปัจจัยเสี่ยงตอ่อุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์ 
 

1. การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 สง่ผลใหเ้ศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก รวมถงึเศรษฐกิจของประเทศคูค่า้
ที่สาํคญัของไทยในปี 2020 จะอยูใ่นภาวะชะลอตวัจนถึงหดตวั ประกอบกบัการขาดความเช่ือมั่น ทางเศรษฐกิจ
ของประชาชน ทาํใหป้ระชาชนชะลอการใชจ้า่ยออกไปและเลอืกที่จะใชส้อยกบัสนิคา้ทีจ่าํเป็นเทา่นัน้ ในช่วงการ
ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 เช่น อาหาร หนา้กากอนามยั และแอลกอฮอล ์ ซึง่ปัจจยัเหลา่นีจ้ะกระทบภาค
การผลติและจาํหนา่ยเฟอรน์ิเจอรใ์หป้รบัตวัลดลง 

2. การหดตวัในภาคอสงัหารมิทรพัย ์ โดยเฉพาะยอดขายที่พกัอาศยัทัง้บา้นเดี่ยวและคอนโดในปี 2563 ที่มีแนวโนม้
ที่จะลดลงตอ่เนื่อง จะสง่ผลใหค้วามตอ้งการใชเ้ฟอรน์เิจอรใ์นการตกแตง่บา้นลดลงตามไปดว้ย 

3. ผูน้าํเขา้และจาํหนา่ยเฟอรน์เิจอรร์ายใหม่ ๆ เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ทาํใหเ้กิดการแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายเดมิ
ในตลาด จึงสง่ผลผูป้ระกอบการรายเดมิในตลาดตอ้งเนน้การพฒันาสนิคา้นวตักรรมใหม ่ ที่มีความโดดเดน่ตรง
ตามความตอ้งการและไลฟ์สไตล ์ การใชชี้วติของกลุม่ลกูคา้ ทาํใหเ้กิดการลงทนุเพิม่เติม เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพ
สนิคา้ใหมใ่หท้นัสมยั และรวดเรว็มากขึน้  

4. การแขง่ขนัท่ีรุนแรงจากเฟอรน์ิเจอรร์าคาถกูของจีน และเวยีดนาม ซึง่มขีอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัดา้นราคา 
เนื่องจากมีคา่จา้งแรงงานตํ่ากวา่ และวตัถดุิบอื่น ๆ ที่ปรบัตวัเพิม่ขึน้ ทาํใหไ้ทยสญูเสยีสว่นแบง่ตลาดระดบัลา่ง
อยา่งตอ่เนื่อง เพราะราคายงัเป็นปัจจยัหลกัที่ผูบ้รโิภคใชต้ดัสนิใจเลอืกซือ้เฟอรน์เิจอร ์ แมเ้ฟอรน์ิเจอรไ์ทยมี
คณุภาพ และไดร้บัการยอมรบัมากกวา่เฟอรน์ิเจอรจ์ากจีน และเวียดนามก็ตาม แตด่ว้ยราคาทีถ่กูกวา่ อาจทาํให้
คูค่า้เลอืกซือ้เฟอรน์ิเจอรจ์ากประเทศคูแ่ขง่ 

5. ผูผ้ลติเฟอรน์ิเจอรท์ี่เป็นแบบ OEM ของไทย อาจไดร้บัผลกระทบเชิงลบจากการที่ลกูคา้หนัไปสั่งผลิตเฟอรน์ิเจอรท์ี่
ไมเ่นน้เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัจากจีน และเวียดนามมากขึน้ เนื่องจากประเทศดงักลา่วมีตน้ทนุการผลติที่ต ํ่ากวา่ไทย  

 
อยา่งไรก็ตามตามการวิเคราะหปั์จจยัเสีย่งขา้งตน้แลว้ หากพจิารณาขอ้เทจ็จรงิทีเ่กิดขึน้กบับรษัิทพบวา่ ในรอบปี 

2563 ที่ผา่นมา บรษัิทไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ตัง้แตช่ว่งไตรมาสที่ 1 ถึงกลางไตร
มาสที่ 2 แตห่ลงัจากนัน้บรษัิทเริม่ไดร้บัคาํสั่งซือ้จากลกูคา้ตา่งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุม่ลกูคา้จากประเทศจีน 
อินเดีย ที่เขา้มาแบบกา้วกระโดดทาํใหส้ถานการณร์ายไดข้องบรษัิทหากพจิารณาที่งวด 9 เดือนเปรยีบเทียบระหวา่งปี 
2562 และปี 2563 จะพบวา่ กลบัมาใกลเ้คยีงกนัแลว้ นอกจากนีบ้รษัิทยงัไดร้บัโอกาสจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ 
COVID-19 โดยลกูคา้ในประเทศญ่ีปุ่ นบางสว่นไดย้า้ยฐานการผลิตจากมาเลเซยีมาประเทศไทย นอกจากนีปั้จจบุนับรษัิท
ยงัไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการเขา้มาแขง่ขนัดา้นราคาของผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรจ์ากจีนและเวียดนามแตอ่ยา่งใด 
ที่มา: ศนูยว์ิจยัเศรษฐกิจฯ ธนาคารออมสิน อตุสาหกรรมเฟอรนิ์เจอรป์รบัตวัรบั New Normal ฉบบั กนัยายน 2563 
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2.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ปี 2563  
 

  ปี 2563 ปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ในช่วง 5 เดือนแรก หดตวั 3.2%YoY ผลจากความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ในภาคธุรกิจ
และภาคอตุสาหกรรมหดตวั 10.4% และ 5.4%YoY ตามลาดบั เนื่องจากสถานการณก์ารระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 
สง่ผลกระทบเป็นวงกวา้งตอ่ระบบเศรษฐกิจในทกุภาคสว่น นอกจากนี ้ ภาครฐัประกาศปิดสถานประกอบการทั่วประเทศ
เพื่อควบคมุการแพรร่ะบาด อาทิ หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม รา้นอาหาร สถานบนัเทิง เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามผลจากมาตรการ
ปิดเมือง (Lockdown) สง่ผลใหป้ระชาชนตอ้งทาํงานภายในท่ีพกัอาศยั (Work From Home) ผนวกกบัอณุหภมูิเฉลีย่
เพิ่มขึน้ สง่ผลใหก้ารใชไ้ฟฟา้ในภาคครวัเรอืนเพิม่ขึน้ 7.0% YoY 

ปรมิาณการผลติไฟฟ้าในชว่ง 5 เดือนแรกของปี 2563 หดตวั 1.7%YoY ปรมิาณไฟฟา้ที่ผลติโดย EGAT (สดัสว่น 
34.1% ของปรมิาณการผลติไฟฟา้ทัง้หมด) เพิ่มขึน้ 5.5% YoY สาํหรบัปรมิาณไฟฟา้จากผูผ้ลติเอกชน แบง่เป็น IPP 
(สดัสว่น 22.3%) หดตวั 19.3% YoY ขณะที ่SPP และ VSPP (สดัสว่นรวมกนั 31.5%) ขยายตวัชะลอลงอยูท่ี่ 3.1% และ 
2.2%YoY ตามลาํดบั ทัง้นี ้ จากการท่ีภาครฐัทยอยผอ่นคลายการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคมเป็น
ตน้ไป คาดวา่จะสง่ผลใหธุ้รกิจและการผลติภาคอตุสาหกรรมทยอยฟ้ืนตวั ซึง่จะหนนุความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ในชว่งทีเ่หลอื
ของปี   
ที่มา: บทวิเคราะหธ์นาคารกรุงศรอียธุยา แนวโนม้ธุรกิจ/อตุสาหกรรม ปี 2563-2565; ธุรกิจไฟฟา้ ฉบบั กรกฎาคม 2563 

 
แนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี 2564 
 ความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ปี 2563 คาดว่าจะหดตวั 2.0 - 3.0% (จากที่ขยายตวั 2.7% ในปี 2562) ผลจากมาตรการ 
Lockdown เพื่อควบคมุการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั โควิด-19 สง่ผลใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจหดตวัทัง้ภาคการผลิตและ
บรกิาร อยา่งไรก็ตาม ในปี 2564 - 2565 คาดวา่ ธุรกิจผลติไฟฟา้เอกชนจะเติบโตดีขึน้โดยลาํดบั ปัจจยัหนนุทัง้ดา้นอปุสงค์
ที่มีตลาดรองรบัแนน่อน และดา้นอปุทานจากนโยบายสนบัสนนุการลงทนุของภาครฐัตามแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้า
และแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก ทัง้นี ้ กลุม่โรงไฟฟ้าที่การลงทนุมีแนวโนม้เรง่ตวัขึน้ตัง้แต่ปี 2564 
เป็นตน้ไป ประกอบดว้ย โครงการพลงังานแสงอาทิตย  ์ ติดตัง้บนหลงัคาภาคประชาชน โรงไฟฟ้าเชือ้เพลิงชีวมวล ก๊าซ
ชีวภาพ และขยะ ตามลาํดบั เนื่องจากเป็นกลุม่เป้าหมายที่ภาครฐัจะทยอยรบัซือ้ไฟฟ้า  อีกทัง้เป็น กลุม่ที่มีศกัยภาพการ
แข่งขนัดา้นตน้ทนุและแหลง่วตัถดุิบ สาํหรบัโครงการพลงังานลม ภาครฐัจะเริ่มรบัซือ้ไฟฟ้าในปี 2565 - 2567 ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่การลงทนุขยาย สายสง่ไฟฟา้ในพืน้ท่ีเปา้หมายคาดวา่จะเสรจ็สมบรูณ ์ 
 
แนวโน้มธุรกิจและบทสรุปธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้า 

ปัจจบุนัดว้ยววิฒันาการทางเทคโนโลยีและการดาํรงชีวิตที่เปลีย่นไปเป็นสงัคมเมืองมากขึน้ทาํใหว้ถีิชีวิตของคน 
ในปัจจบุนัมีความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟา้เพิ่มมากขึน้ตามลาํดบั ทัง้ในภาคอตุสาหกรรม ภาคครวัเรอืน และภาคธุรกิจทัง้
กิจการ ขนาดเลก็ขนาดใหญ่ในทกุประเภทกิจการ เช่น ในโรงพยาบาลท่ีการใชพ้ลงังานไฟฟา้เป็นสิง่จาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรบั
เครือ่งมือ และอปุกรณท์างการแพทยใ์นการรกัษาชีวิตของผูป่้วย หรอืในโรงงานอตุสาหกรรมทีต่อ้งมีการใชเ้ครือ่งจกัรในการ
ผลติตลอดเวลา เพื่อการแขง่ขนัในโลกธุรกิจ จึงอาจกลา่วไดว้า่พลงังานไฟฟ้าเป็นสิง่จาํเป็นอยา่งยิ่งอีกสิง่หนึง่ใน
ชีวิตประจาํวนั เนื่องดว้ยเทคโนโลยีการผลติไฟฟา้ในปัจจบุนัท่ีไม่จาํกดัอยูแ่ตเ่พียงแคก่ารใชแ้หลง่พลงังานเชือ้เพลงิจาก
ธรรมชาติ ที่นบัวนัจะหมดไป อยา่ง ถา่นหิน หรอืก๊าซธรรมชาต ิ แตก่ลบัมีแหลง่พลงังานทางเลอืกและพลงังานทดแทนท่ี
สามารถนาํมาผลติไฟฟา้ได ้ เช่น พลงังานไฟฟา้จากก๊าซชีวภาพโดยใชเ้ชือ้เพลงิจากขยะชมุชน ของเสยีทางการเกษตร ของ



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 65 

 

 

เสยีจากอตุสาหกรรม หรอื พลงังานไฟฟา้ชีวมวลทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิจากเศษวสัดชีุวมวล เช่น กากออ้ย แกลบ หรอืพลงังานไฟฟา้
จากพลงังานแสงอาทติย ์ เป็นตน้ และดว้ยเหตนุีท้าํใหผู้ป้ระกอบการรายเลก็ ๆ สามารถเขา้มาทาํธุรกิจผลติไฟฟา้จาก
เชือ้เพลงิที่เป็นพลงังานทางเลอืก ซึง่แตเ่ดมิการประกอบธุรกิจประเภทนีจ้าํกดัอยูแ่คก่ลุม่ทนุขนาดใหญ่ทีม่ีการผลติไฟฟา้
จากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเทา่นัน้ ในปี 2563 (ม.ค.-มิ.ย.) มีการจดัตัง้ธุรกิจผลติไฟฟา้และพลงังานไฟฟา้เพิ่มมากขึน้
เป็น 3 เทา่เมื่อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อน รวมถงึมีการเพิ่มทนุของธุรกิจประเภทนีก้วา่ 60% และหากพิจารณาถึงผล
ประกอบการยอ้นหลงัในชว่งปี 2559 - 2561 จะพบวา่ ธุรกิจประเภทนีม้ีการเติบโตของรายไดแ้ละกาํไรอยา่งตอ่เนื่องใน
ภาพรวม อยา่งไรก็ตามปัจจยัอยา่งหนึง่ที่ทาํใหม้ีการจดัตัง้ ธุรกิจเพิ่มมากขึน้กวา่ปีก่อน เนื่องจากภาครฐัมีนโยบายในการ
จดัตัง้โรงไฟฟา้ชมุชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากซึง่เป็นหนึง่ในนโยบาย พลงังานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นความรว่มมือกนั
ระหวา่งภาครฐั เอกชน และชมุชน โดยโรงไฟฟา้ชมุชนจะเป็นแหลง่ผลติไฟฟา้ฟา้จากก๊าซชีวภาพ หรอืก๊าซชีวมวล ชว่ยให้
ชมุชนมีรายไดจ้ากการเป็นเจา้ของโรงไฟฟา้ รวมถึงรายไดจ้ากการจาํหนา่ยวสัดทุางการเกษตรที่ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการผลติ
ไฟฟา้ ในอนาคตภาครฐัควรมีการสง่เสรมิใหป้ระชาชนตระหนกัและรบัรูถ้ึงการใชพ้ลงังานท่ีสิน้เปลอืงจากแหลง่วตัถดุิบ 
ธรรมชาติที่มีแนวโนม้จะหมดไปในอนาคต อยา่ง ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ หรอืนํา้มนั และควรรณรงคใ์หเ้กิดการใชพ้ลงังาน
ทางเลอืก ที่เป็นพลงังานทดแทนที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้มรวมถึงใหเ้กิดการหมนุเวียนเพื่อใชใ้หม ่ ซึง่ธุรกิจผลติและส่งไฟฟา้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง จากแหลง่พลงังานทางเลอืก นบัเป็นธุรกิจที่มีโอกาสไดร้บัการสง่เสรมิจากภาครฐัเพื่อใหเ้กิดการใช้
พลงังานอยา่งยั่งยืน 
 
ที่มา: บทวิเคราะหธ์ุรกิจ ประจาํเดือน มิถนุายน 2563 จดัทาํโดยสว่นประมวลผลและวิเคราะหข์อ้มลูธุรกิจ กองขอ้มลูธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ 

 
ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์

ปัจจบุนัทางสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมาร ์(“ประเทศเมียนมาร”์) สามารถเขา้ถึงแหลง่พลงังานไฟฟา้ไดเ้พียงรอ้ย
ละ 50 ของปรมิาณความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ของทัง้ประเทศ นอกจากนีย้งัคาดการณว์า่ ปรมิาณความตอ้งการใชไ้ฟฟา้จะเพิ่ม
สงูขึน้รอ้ยละ 15- 20 ตอ่ปี หรอืคิดเป็น 700 – 1,000 เมกะวตัตต์อ่ปี ตามการคาดการณข์องตวัเลข GDP ของประเทศเมียน
มารท์ี่จะเพิ่มสงูขึน้ท่ีอตัรารอ้ยละ 7.1 ตอ่ปี นบัตัง้แตปี่ 2013 – 2030 โดยในช่วงปี 2020 มีความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าอยู่
ที่ 5,642 เมกะวตัต ์และปรบัเพิ่มสงูขึน้อีกกวา่ 8,900 เมกะวตัต ์จนกระทั่งมีปรมิาณความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าอยู่ที่ 14,542 เม
กะวตัตใ์นปี 2030  

ดงันัน้สามารถพิจารณาไดว้่า ปริมาณความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในประเทศเมียนมารย์งัมีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้อย่าง
ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปริมาณไฟฟ้าที่สามารถใชง้านไดใ้นปัจจุบนัที่ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้ายงัมีนอ้ยกว่าปริมาณไฟฟ้าที่
สามารถผลติได ้ซึง่โครงการพลงังานทางเลอืก โดยเฉพาะโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยท์ี่ใชร้ะยะเวลาการก่อสรา้งเพียงไม่
เกิน 1 ปี นบัเป็นทางเลอืกสาํคญัที่จะช่วยขบัเคลือ่นปรมิาณไฟฟา้ที่ผลติใหเ้พิ่มสงูขึน้ไดใ้นประเทศเมียนมารต์อ่ไป  
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 หนา้ที่ 1.0 - 66 

 

 

2.3 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 

ทางบริษัทไดต้ัง้เป้าหมายการเจาะกลุ่มลกูคา้รายใหม่ เพื่อเป็นการขยายช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ ทัง้ลูกคา้
ภายในประเทศและตา่งประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ลกูคา้ตา่งประเทศ บรษัิทไดร้บัโอกาสในคาํสั่งซือ้จากผูป้ระกอบการรา้นคา้
ออนไลนข์นาดใหญ่ในประเทศอินเดีย และจีน ซึง่จะเป็นโอกาสที่สาํคญัในการตอ่ยอดคาํสั่งซือ้ใหเ้พิ่มขึน้ในอนาคต 

สาํหรบักลุม่ลกูคา้เดิมของบรษัิท ทางบรษัิทจะเนน้การพฒันาผลิตภณัฑใ์นรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อขยายช่องทางและ
โอกาสในการรบัคาํสั่งซือ้ไดเ้พิ่มขึน้จากเดิม โดยที่ผ่านมาบริษัทไดป้รบักลยทุธผ์ลิตภณัฑส์ูก่ารขยายฐานการผลิตสาํหรบั
ผลติภณัฑเ์ตียงนอนมากขึน้ ซึง่จากผลการสาํรวจขอ้มลูพบวา่ ยงัมีโอกาสสรา้งการเติบโตของรายไดจ้ากการขายผ่านกลุม่
ผลติภณัฑน์ีไ้ด ้ทางบรษัิทจึงไดว้างแผนการขยายสายการผลติเฉพาะเจาะจงสาํหรบัผลติภณัฑน์ีใ้หเ้พิ่มขึน้ โดยช่วงปีที่ผ่าน
มาสามารถสง่ออกผลติภณัฑเ์ตียงนอนในรูปแบบการจาํหนา่ยเป็นเซทใหก้บักลุม่ลกูคา้อินเดียแลว้ จากเดิมจะเป็นการผลติ
เพื่อจาํหนา่ยภายในประเทศเทา่นัน้ 

และในสว่นของการขายสนิคา้ภายในประเทศ บริษัทยงัคงกลยทุธท์ี่จะเติบโตควบคู่ไปกบัจาํนวนสาขาของลกูคา้
ในกลุ่มรา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจะช่วยลดตน้ทุนคงที่จากค่าเช่า และ
คา่ใชจ้่ายคงที่อื่น ๆ ที่ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจเมื่อเปรยีบเทียบกบัการลงทนุขยายสาขาของโชวรู์มดว้ยตวัเอง  

สาํหรบัเป้าหมายในปีต่อไป บริษัทจะยงัคงกลยทุธท์างดา้นการตลาดเพื่อเจาะกลุม่ลกูคา้ประเภทรา้นคา้ปลีกราย
ย่อยและรา้นคา้สง่เฟอรน์ิเจอร ์(Dealer) ในพืน้ท่ีต่างจงัหวดัทั่วประเทศ ภายใตต้ราสินคา้ ท่ีทางบริษัทมีแผนจะปรบัเปลี่ยน
ภาพลกัษณข์องตราสนิคา้ใหม้ีความทนัสมยัมากขึน้ และเพื่อใหส้ามารถสรา้งรายไดจ้ากการขายใหเ้พิ่มขึน้จากเดิม เนื่องจาก
บรษัิทพิจารณาวา่ โอกาสทางการขายผา่นฐานลกูคา้ในกลุม่นีย้งัมีศกัยภาพที่จะสรา้งยอดขายใหเ้พิ่มขึน้ไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง  

 

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ ์
 

ในส่วนของการผลิตเฟอรน์ิเจอรข์องบริษัท ขณะนีบ้ริษัทมีโรงงานที่ใช้เป็นฐานในการผลิตรวม 2 แห่ง ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น สว่นของสาํนกังานใหญ่ และสาขาที่ 1 ดงันี ้

1. สาํนกังานใหญ่ ตัง้อยูเ่ลขที่ 37/9 หมูท่ี่ 10 ถนนบา้งบงึ – แกลง ตาํบลทางเกวียน อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
โดยในสว่นของโรงงานแหง่นี ้จะประกอบดว้ยอาคารท่ีใชเ้ป็นสว่นประกอบในการผลติทัง้หมด 10 อาคาร โดยแบง่ออกเป็น  

1. อาคารผลติเฟอรน์ิเจอร ์5 อาคาร 
2. อาคารคลงัสนิคา้ 2 อาคาร 
3. อาคารโชวรู์ม (ชั่วคราว) อาคารขนาดเลก็ 1 อาคาร 
4. อาคารคลงัวตัถดุิบ (ขนาดเลก็) 1 อาคาร  
ในสว่นสาํนกังานใหญ่นี ้จะเดินสายการผลติเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์เทา่นัน้  
 

2. สาขาที่ 1 ตัง้อยู่เลขที่ 29/1 - 2 หมู่ที่ 3 ซอยชงโค – ชุมนมุใน ตาํบลวงัจนัทร ์อาํเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 
โดยในสว่นของโรงงานแหง่นี ้จะประกอบดว้ยอาคารท่ีใชเ้ป็นสว่นประกอบในการผลติทัง้หมด 7 อาคาร โดยแบง่ออกเป็น  

1. อาคารผลติเฟอรน์ิเจอร ์4 อาคาร 
2. โรงเลือ่ย โรงอบไมย้างพาราแปรรูป 1 อาคาร 
3. โกดงัเก็บสต็อกสนิคา้สาํเรจ็รูปเพื่อเตรยีมสง่มอบ 1 อาคาร 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 67 

 

 

4. อาคารผลติกระดาษปิดผิว 1 อาคาร 
ในส่วนของโรงงานแห่งนีจ้ะเดินสายการผลิตเฉพาะส่วนที่เ ก่ียวข้องกับโรงเลื่อย โรงอบ ไมย้างพารา

แปรรูป โรงผลติและประกอบเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา และโรงผลติกระดาษปิดผิวเทา่นัน้ 
บรษัิทมีรูปแบบการเปิดเดินสายการผลติเครือ่งจกัรในแตล่ะวนั แบง่ออกได ้ดงันี  ้

- เวลาทาํงานปกติ (กะ 1) เริ่มตัง้แต่เวลา 08.00 – 17.00 น. คือ 1 กะ โดยมีชั่วโมงการทาํงานลว่งเวลา (OT) 
เริม่เวลา 18.00 น. เป็นตน้ไป 

- เวลาทาํงานปกติ (กะ 2) เริ่มตัง้แต่เวลา 18.00 – 02.00 น. คือ 1 กะ โดยมีชั่วโมงการทาํงานลว่งเวลา (OT) 
เริม่เวลา 02.00 น. เป็นตน้ไป 

ทัง้นี ้ปัจจบุนับรษัิทยงัไมม่ีการเปิดดาํเนินการผลติตลอด 24 ชั่วโมง 
 
ก าลังการผลิตเต็มที่และก าลงัการผลิตจริงในปัจจุบัน  
 

ก าลังการผลติ 

ก าลังการผลติไม้
ยางพาราแปรรูป

อบแหง้ 
(ลูกบาศกเ์มตรต่อปี) 

ก าลังการผลติ
เฟอรนิ์เจอรไ์ม้ปารต์ิ

เคิลบอรด์ 
(ลูกบาศกเ์มตรต่อปี) 

ก าลังการผลติ
เฟอรนิ์เจอรไ์ม้

ยางพารา 
(ลูกบาศกเ์มตรต่อปี) 

ก าลังการผลติ
กระดาษปิดผิว 
(เมตรต่อปี) 

กาํลงัการผลิตเต็มท่ี 8,700 95,000 7,900 24,000,000 

กาํลงัการผลิตจรงิ
ในปัจจบุนั 

(โดยประมาณ) 

6,500 59,885 6,590 16,084,300 

อตัราการใชก้าํลงั
การผลิตในปัจจบุนั 

(โดยประมาณ) 

รอ้ยละ 74.71 รอ้ยละ 63.04 รอ้ยละ 72.03 รอ้ยละ 67.02 

หมายเหตุ: ในส่วนของกาํลังการผลิตเฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ และเฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพารา ขณะนีเ้ครื่องจักรไดเ้ดินกาํลังเต็ม
ประสิทธิภาพและกาํลงัแรงงานที่มีอยูใ่นขณะนีแ้ลว้  

 
รายละเอียดเครือ่งจกัร อปุกรณ ์ท่ีใชใ้นการผลติ โดยแบง่แยกตามกระบวนการผลติ 

1) การผลติไมย้างพาราแปรรูป ประกอบดว้ย 
 

เคร่ืองจักร อุปกรณท์ี่ใช้ในการผลิต ก าลังการผลิต 
1. โต๊ะเลือ่ยไมซ้งุ โดยเฉลีย่ 900 – 1,000 คิวบิกฟตุ / วนั สาํหรบั

ระยะเวลาการผลติตัง้แตเ่วลา 08.00 – 17.00 น. 
2. ถงัอดันํา้ยาความดนัสงู เพื่อปอ้งกนัมอด

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

3. เตาอบ จาํนวน 8 เตา โดยสามารถบรรจไุด ้ 850 – 1,000 
คิวบิกฟตุตอ่วนั 

4. บอยเลอร ์โดยใชฟื้น และเศษไมท้ี่เหลอืทิง้จากกระบวนการผลติเป็นเชือ้เพลงิ 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 68 

 

 

2) การผลติเฟอรน์เิจอรไ์มย้างพารา ประกอบดว้ย 
 

เคร่ืองจักร อุปกรณท์ี่ใช้ในการผลิต 
1. โต๊ะตดัไมต้ามขนาดที่กาํหนดเพือ่เตรยีมวตัถดุิบ 
2. เครือ่งจกัร CNC เพื่อตดั เจาะไม ้ตามรูปแบบ และขนาดที่กาํหนดเพื่อเตรยีมขึน้รูป โดยใช้

เทคโนโลยีจากประเทศญ่ีปุ่ น และไตห้วนั 
3. เครือ่งไสไม ้เครือ่งขดั 
4. อปุกรณก์ารพน่ส ี

 
ปรมิาณการผลติของเฟอรน์เิจอรไ์มย้างพารา ในช่วงทีผ่า่นมา 

หน่วย : ตัว 

ประเภทสินค้า 
ปริมาณการผลิต 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

โต๊ะรบัประทานอาหาร (Dining Table) 9,912 10,434 10,514 
เกา้อีร้บัประทานอาหาร (Dining Chair) 154,414 137,109 83,583 

มา้นั่งยาว (Bench) 7,362 4,969 170 
เตียง (Bed) 18 24 - 
โต๊ะ (Center) 4,929 - 19,800 

ตูเ้อนกประสงค ์(Buffet + Hutch) - 330 9,083 
รถเข็น (Wagon) - 380 7,938 
ชัน้วางของ (Shelf) 1,860 6,580 10,009 

ส่วนประกอบอ่ืน ๆ  1,473 19,618 40,095 
รวมปริมาณการผลิต 179,968 179,444 181,548 

 
3) การผลติเฟอรน์เิจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ ประกอบดว้ย 

 
เคร่ืองจักร อุปกรณท์ี่ใช้ในการผลิต 

1. โต๊ะตดัไมต้ามขนาดที่กาํหนดเพือ่เตรยีมวตัถดุิบ  
2. เครือ่งจกัรสาํหรบัใชใ้นการปิดกระดาษปิดผิวไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ 
3. เครือ่งจกัร CNC เพื่อตดั เจาะไม ้ ตามรูปแบบ และขนาดทีก่าํหนดเพื่อเตรยีมขึน้รูปรา่ง โดยใช้

เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนั 
 

  



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 69 

 

 

ปรมิาณการผลติของเฟอรน์เิจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ ในช่วงทีผ่า่นมา 
หน่วย : ตัว 

ประเภทสินค้า 
ปริมาณการผลิต 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ชัน้วางของเอนกประสงค ์ 2,124,716 2,248,703 2,485,242 

ตูเ้อนกประสงค ์/ ตูโ้ชว ์ 412,939 91,163 351,939 

ตูส้าํหรบัใสร่องเทา้  49,723 46,986 43,313 

ตูเ้สือ้ผา้  66,814 46,576 58,392 

ชัน้วางทีวี (ตวั) 94,821 374,207 101,501 

โต๊ะคอมพิวเตอร ์/ โต๊ะทาํงาน  12,080 39,219 103,677 

โต๊ะเครือ่งแปง้ / เตียง 34,661 28,453 30,573 

รวมปริมาณการผลิต 2,795,754 2,875,307 3,174,637 

 
ในงวดบัญชีปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีสดัส่วนการสั่งซือ้ไมป้ารต์ิเคิลบอรด์และไมเ้อ็มดีเอฟ ต่อยอดสั่งซือ้

วตัถดุิบรวม คิดเป็นรอ้ยละ 37.90 และรอ้ยละ 27.75 ตามลาํดบั 
 

4) การผลติกระดาษปิดผวิ ประกอบดว้ย 
 

เคร่ืองจักร อุปกรณท์ี่ใช้ในการผลิต  ก าลังการผลิต 
1. เครือ่งจกัรสาํหรบัพิมพล์ายกระดาษฟอยล ์

โดยใชเ้ทคโนโลยีจากประเทศญ่ีปุ่ น และ
ประเทศจีน รวม 2 สายการผลติ  

เครื่องจักรสามารถเดินเครื่องเพื่อพิมพ์ลายได ้
24,000,000 เมตรตอ่ปี 

2. เครือ่งตรวจสอบคณุภาพของกระดาษปิดผิว 
 

ปรมิาณการผลติกระดาษปิดผวิ ในช่วงทีผ่า่นมา 
หน่วย : เมตร 

ขนาดกระดาษ 
ปริมาณการผลิต 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

30 แกรม 14,259,400 13,545,450 13,802,600 

45 แกรม 1,488,500 1,446,940 1,517,105 

60 แกรม 336,400 379,350 360,800 

65 แกรม - - - 

รวมปริมาณการผลิต 16,084,300 15,371,740 15,680,505 

 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 70 

 

 

บริษัทมีการนาํเขา้วตัถดุิบเพื่อผลิตกระดาษปิดผิวจากต่างประเทศ โดยในงวดบญัชีปี 2563 และ ปี 2562 
บริษัทมีสดัสว่นการสั่งซือ้วตัถดุิบดงักล่าวคิดเป็นรอ้ยละ 2.84 และรอ้ยละ 3.89 ของมูลค่าการสั่งซือ้วตัถดุิบรวม 

 
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  
วตัถดุิบหลกัที่ใชใ้นการผลติสนิคา้ของบรษัิทมีทัง้หมดดงัตอ่ไปนี ้
 

วัตถุดบิที่ใช้ในการผลิต 
สัดส่วนการส่ังซือ้เมื่อเทยีบกับ
มูลค่าการส่ังซือ้วัตถุดบิท้ังหมด 

(ร้อยละ) 
แหล่งที่มาของวัตถุดบิ 

1.  ไมป้ารต์เิคลิบอรด์ ไมเ้อ็มดีเอฟ 37.90 สั่งซือ้จากภายในประเทศ 

2.  สี 10.52 สั่งซือ้จากภายในประเทศ 

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

15.45 
สั่งซือ้จากภายในประเทศ 

4.  กล่อง 11.62 สั่งซือ้จากภายในประเทศ 

5.  ไมย้างพาราทอ่น 3.52 สั่งซือ้จากภายในประเทศ 

6.  อปุกรณอ่ื์น ๆ (ไดแ้ก่ โฟม โฟมชีท 
กระดาษทราย และวสัดสุิน้เปลือง) 

7.26 
สั่งซือ้จากภายในประเทศ 

7.  กระดาษ 3.63 สั่งซือ้จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

8.  วสัด ุPVC ปิดขอบ 4.40 สั่งซือ้จากภายในประเทศ 

9.  กาว 3.66 สั่งซือ้จากภายในประเทศ 

10.  ไมแ้ผ่น/ไมห้นา้โต๊ะ/ไมวี้เนียร/์ไมอ้ดั
ประสาน 

0.89 
สั่งซือ้จากภายในประเทศ 

11. ฟองนํา้ 0.49 สั่งซือ้จากภายในประเทศ 

12. หนงัเทียม (พีวีซี) 0.19 สั่งซือ้จากภายในประเทศ 

13. เบาะ 0.46 สั่งซือ้จากภายในประเทศ 
รวม 100.00   

ทีม่า : ขอ้มลูจากบรษัิท โดยสดัสว่นคาํนวณจากที่เกิดขึน้จรงิในชว่งปี 2563 
 

ช่วงปี 2563 บริษัทมีสดัส่วนการสั่งซือ้วตัถุดิบทัง้หมดแบ่งออกเป็นการสั่งซือ้ภายในประเทศ และต่างประเทศ 
เท่ากับรอ้ยละ 97.16 : รอ้ยละ 2.84 ตามลาํดบั ในการสั่งซือ้วตัถุดิบจากผูผ้ลิตหรือผูจ้ัดจาํหน่ายในแต่ละราย บริษัท
ไม่ไดม้ีการจดัทาํสญัญาซือ้ขายแต่อย่างใด ในการสั่งซือ้วตัถดุิบจากผูผ้ลิตหรือผูจ้ัดจาํหน่ายในแต่ละราย ฝ่ายจัดซือ้จะ
จัดทาํขอ้มูลเปรียบเทียบเง่ือนไขของผูผ้ลิตและผูจ้ัดจาํหน่ายปีละ 2 ครัง้ จะจัดทาํและทบทวนขอ้มูลโดยเปรียบเทียบ
ในช่วงเดือนธันวาคม เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลสาํหรบัการสั่งซือ้ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และในช่วงเดือน
มิถุนายน เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลสาํหรบัการสั่งซือ้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบายการ
กระจายการสั่งซือ้ และจะลดสดัส่วนการสั่งซือ้หากพบว่า เริ่มมีการสั่งซือ้วตัถุดิบกับผูจ้ัดจาํหน่ายรายใดรายหนึ่งมาก
เกินไป ในปัจจุบนับริษัทไม่มีการพึ่งพิงผูผ้ลิตหรือผูจ้ัดจาํหน่ายรายใด และบริษัทไม่มีการสั่งซือ้วตัถุดิบกับบุคคลที่อาจ
มีความขดัแยง้แต่อย่างใด 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

 
1. ความเสีย่งจากการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม  

ในธุรกิจการผลิตเฟอรน์ิเจอรท์ุกประเภท รวมถึงการเป็นผูจ้ ัดจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอร ์ของไทย
ปัจจุบนัมีมลูค่าประมาณ 115,442 ลา้นบาท และมีผูป้ระกอบการประมาณ 4,000 ราย สาํหรบัปี 2563 ประเทศไทยมี
ผูป้ระกอบการทัง้การเป็นผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายเฟอรน์ิเจอรร์ายใหญ่รวมไม่ตํ่ากว่า 5 ราย (รวมบริษัท) ซึ่งผูป้ระกอบการ
รายใหญ่ดงักล่าวหากพิจารณาเปรียบเทียบกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย จะพบว่าไม่ใช่กลุ่มลกูคา้เดียวกันกับบริษัท กล่าวคือ 
ผูป้ระกอบการ 2 ราย ในกลุ่มดงักล่าว ดาํเนินธุรกิจในรูปแบบรา้นคา้ปลีกเฟอรน์ิเจอรข์นาดใหญ่ที่จาํหน่ายสินคา้
ภายใตต้ราสินคา้ของตนเอง และจาํหน่ายสินคา้ไปยงัผูใ้ชเ้ฟอรน์ิเจอรโ์ดยตรง (End-user) ในขณะที่อีกรายจะเนน้การ
ผลิตสินคา้เฟอรน์ิเจอรแ์บบครบวงจรที่ครอบคลมุเกือบทุกประเภทเฟอรน์ิเจอร ์โดย มีการจาํหน่ายสินคา้ผ่านโชวรู์ม 
และลกูคา้โครงการอสงัหาริมทรพัยต์่าง ๆ และรายสดุทา้ยจะเป็นการผลิตเฟอรน์ิเจอรเ์พื่อรองรบัคาํสั่งซือ้จากผูค้า้ปลีก
รายใหญ่รายเดียวเป็นหลกัจึงกล่าวไดว้่า ผูป้ระกอบการทัง้ 4 ราย ไม่ไดเ้ป็นคู่แข่งโดยตรงของบริษัท เนื่องจากมีกลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน และหากพิจารณาถึงผูผ้ลิตและจาํหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์ที่มีกลุ่มลกูคา้เป็นรา้นคา้ปลีก
ขนาดใหญ่ (Hypermarket) เหมือนกับบริษัท ปัจจุบนัมีเพียง 4 รายที่มีสินคา้วางจาํหน่ายใน Hypermarket แต่
เนื่องจากผูผ้ลิตทัง้ 4 ราย เป็นโรงงานผลิตเฟอรน์ิเจอรข์นาดกลางถึงเล็กที่มีความสามารถในการรบัคาํสั่งซือ้จาํกดั และ
ไม่มีผูป้ระกอบการรายใดที่มียอดขายใกลเ้คียงกับบริษัท สาํหรบัคู่แข่งขนัจากต่างประเทศ จะมีเพียงรายเดียวที่มี
ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจใกลเ้คียงกับบริษัท รวมถึงมีกลุ่มลกูคา้เป้าหมายในต่างประเทศเป็นกลุ่มเดียวกัน คือ HEVEA 
PAC Malaysia SDN BHD ประเทศมาเลเซีย แต่ดว้ยการสรา้งความสมัพนัธ์อนัดีกับผูซ้ือ้ รวมถึงการใหค้วามสาํคญั
กับคุณภาพของสินคา้ ควบคู่ไปกับการผลิตที่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ตามปริมาณที่ตอ้งการ ได ้จึง
ทาํใหล้กูคา้ต่างประเทศส่วนใหญ่ยงัคงสั่งซือ้สินคา้กับบริษัทมายาวนานต่อเนื่องกว่า 10 ปี อย่างไรก็ตามบริษัท
ตระหนกัดีถึงจุดแข็งของคู่แข่งขนัในต่างประเทศ ซึ่งคู่แข่งขนัที่สาํคญัคือ กลุ่มโรงงานผูผ้ลิตในประเทศมาเลเซีย และ
เวียดนาม โดยมาเลเซียจะมีความไดเ้ปรียบเรื่องเนน้การผลิตตามคาํสั่งซือ้ ผลิตและขายในปริมาณมาก โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทนัสมยัเขา้มาช่วยในกระบวนการผลิต ตน้ทุนแรงงานและค่าขนส่งไม่สงู ขณะที่เวียดนามจะเนน้การผลิต
ตามคาํสั่งซือ้เช่นเดียวกัน ตน้ทุนแรงงานตํ่า แต่จุดอ่อนคือ ตอ้งพึ่งพาวตัถุดิบนาํเขา้จากต่างประเทศ ซึ่งการจะสรา้งขอ้
ไดเ้ปรียบของบริษัท บริษัทตระหนกัดีถึงการสรา้งจุดยืนใหก้ับสินคา้ของบริษัท โด ยการเกาะติดแนวโนม้พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการปรบัตวัไปสู่รูปแบบการผลิตสินคา้ที่รองรบักับความตอ้งการดงักล่าว การหา
แนวทางลดตน้ทนุและค่าใชจ้่ายใหล้ดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงหาช่องทางสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับสินคา้ ( Value Added) 
เพื่อใหส้ามารถแข่งขันกับความไดเ้ปรียบในดา้นต่าง ๆ เมื่อเทียบกับคู่แข่งได้ 

นอกจากนีใ้นรอบปี 2563 จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทาํใหบ้รษัิทไดร้บัโอกาสจากลกูคา้ใน
ประเทศญ่ีปุ่ นซึง่เป็นลกูคา้หลกัเดิมของบรษัิทท่ีมีคาํสั่งซือ้เขา้มาเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องเช่นกนั เนือ่งจากภายใต้สถานการณ์
ของ COVID-19 ทาํใหผู้ค้นอาศยัอยูใ่นบา้นมากขึน้ สง่ผลตอ่ยอดขายเฟอรน์เิจอรท์ี่เพิม่สงูขึน้มากในประเทศญ่ีปุ่ น สง่ผลให้
บรษัิทมีโอกาสไดร้บัคาํสั่งซือ้ทีเ่พิม่ขึน้อยา่งตอ่เนื่องถงึปี 2564 
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2. ความเสีย่งจากการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการรายใหม่ 
บรษัิทจาํหนา่ยเฟอรน์ิเจอรใ์หก้บัลกูคา้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยมีสดัสว่นการจาํหนา่ยในประเทศ

และสง่ออกตา่งประเทศในงวดบญัชีปี 2562 คิดเป็นรอ้ยละ 43.66 และรอ้ยละ 56.34  ของรายไดจ้ากการขาย ตามลาํดบั
และสาํหรบังวดบญัชีปี 2563 คิดเป็นรอ้ยละ 37.21 และรอ้ยละ 62.79 ของรายไดจ้ากการขาย  

จากขอ้มลูดงักล่าวจะเห็นไดว้่า บริษัทเริ่มมีสดัส่วนของรายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้สง่ออกต่างประเทศเพิ่มขึน้
อีกครัง้ในรอบปี 2563 สาเหตุสาํคญัเกิดจากบริษัทมีคาํสั่งซือ้จากลกูคา้ในกลุ่มใหม่เพิ่มขึน้ ไดแ้ก่ กลุ่มลกูคา้จากประเทศ
สหรฐัอเมรกิา อินเดีย และจีน ซึง่กลุม่ลกูคา้ใหมท่ี่มีคาํสั่งซือ้เพิ่มขึน้เหลา่นี ้เริ่มเขา้มาตัง้แต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ที่ผ่าน
มา ในขณะที่มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายภายในประเทศลดลง ซึ่งสาเหตสุาํคญัเกิดจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโค
โรน่าสายพนัธ์ใหม่ (COVID-19) จากคาํสั่งปิดรา้นคา้รูปแบบ Hypermarket ซึ่งเป็นกลุ่มลกูคา้ในประเทศที่สาํคญัของบริษัท
หลายรายในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่ผ่านมา สาเหตุรองลงมาเกิดจากการปรบักลยทุธล์ดช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ในบาง
ช่องทางลง เมื่อเทียบกบัความไม่คุม้ค่าของการสรา้งรายไดจ้ากการขาย เพื่อลดตน้ทนุและประหยดัค่าใชจ้่ายใหน้อ้ยลงกว่าเดิม 
ไดแ้ก่ การดาํเนินการปิดโชวรู์ม ELEGA ซึ่งไดด้าํเนินการครบทกุสาขาตัง้แต่ช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา รวมถึงการปรบักลยทุธ์
การขายผ่านรา้นคา้สง่และรา้นคา้ปลีกรายย่อยทั่วประเทศใหม่ ทาํใหร้ายไดใ้นช่วงปี 2563 จากฐานลกูคา้กลุม่นีย้งัไม่เห็นภาพ
การเติบโตเมื่อเทียบกบัช่วงปี 2562  

หากพิจารณาดา้นการแข่งขนัพบว่า ผลิตภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรจ์ากผูผ้ลิตในประเทศมาเลเซีย และเวียดนามถือ
เป็นคูแ่ขง่ที่สาํคญัของไทย แตห่ากพิจารณาแลว้ในสว่นการแข่งขนัในตลาดอาเซียนนัน้ปัจจุบนัยงัไม่รุนแรงมากนกั เพราะ
แต่ละประเทศจะเนน้สินคา้ที่เป็นจุดเด่นของตัวเอง อาทิ ประเทศอินโดนีเซียจะเด่นเรื่องเฟอรน์ิเจอร์ที่ใชง้านภายนอก 
(Outdoor furniture) มาเลเซียมีความเช่ียวชาญเรือ่งเฟอรน์ิเจอรท์ี่ผลติในปรมิาณมาก มีราคาถกู ฟิลิปปินสจ์ะเด่นในเรื่อง
ออกแบบดีไซนแ์ต่มีการผลิตนอ้ย เวียดนามมีการผลิตใกล้เคียงกับไทย มากที่สดุ แตก็่มีจดุออ่นในเรือ่งวตัถดุิบที่ตอ้ง
นาํเขา้เกือบทัง้หมด ดงันัน้จากที่กลา่วมา บรษัิทไดเ้ตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้หากเกิดปัญหา
การแข่งขนัดา้นราคา โด ย มีน โยบา ยก า รปร ับปรุ ง ประ สิทธิภา พ ในกระบวนการผลิต การใช้นโยบายการบริหาร
จดัการตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายในการผลติใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ควบคูไ่ปกบัการขยายฐานลกูคา้ไปยงัลกูคา้รายใหม่
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศใหเ้พิ่มขึน้ ซึง่ไดเ้ริม่เห็นผลแลว้ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา รวมถึงการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม ่
ๆ เพื่อนาํเสนอลกูคา้กลุม่ใหมท่ี่มีศกัยภาพ รวมถึงมีแผนที่จะพฒันาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของตลาดที่มีแนวโนม้เพิ่มขึน้ โดยเนน้การแข่งขนัดา้นคณุภาพสินคา้และการกาํหนดราคาที่สามารถแข่งขนั
ไดเ้ป็นสาํคญั นอกจากนี ้ดว้ยความไดเ้ปรียบจากการบริหารตน้ทนุที่มีประสิทธิภาพ ทาํใหบ้ริษัทสามารถกาํหนดราคาที่
แขง่ขนัได ้และดว้ยคณุภาพสินคา้ที่เป็นที่ยอมรบัจากลกูคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศมายาวนานกว่า จึงทาํใหบ้ริษัท
มั่นใจวา่จะไดร้บัผลกระทบจากความเสีย่งดา้นการแขง่ขนัคอ่นขา้งนอ้ย ทัง้นีห้ากพิจารณาสดัสว่นดา้นตน้ทนุขายตอ่รายได้
จากการขาย เปรียบเทียบระหว่างปี 2562 และ ปี 2563 จะพบว่า มีสดัส่วนอยู่ที่รอ้ยละ 67.90 และรอ้ยละ 77.81 
ตามลาํดบั อย่างไรก็ตามสดัสว่นตน้ทนุขายไดป้รบัตวัเพิ่มสงูขึน้ในช่วงปี 2563 สาเหตทุี่สาํคญัเกิดจากตน้ทนุค่าแรงงาน
เพิ่มสงูขึน้จากการ repack สนิคา้เพื่อระบายสต็อก เสรมิสภาพคลอ่ง และมีตน้ทนุคา่ไมป้าติเคิลบอรด์ ไมเ้อ็มดีเอฟ เพิ่มขึน้
ตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ที่ผ่านมาจากกลุ่มผูผ้ลิตไมป้าติเคิลบอรด์ และไมเ้อ็มดีเอฟมีการปรบัราคาสินคา้ ทัง้นีบ้ริษัทได้
วางแผนเพื่อลดผลกระทบดงักลา่วผา่นการเจรจากบัผูผ้ลติ รวมถึงการทยอยปรบัราคาสินคา้เพิ่มขึน้สาํหรบัคาํสั่งซือ้ที่ลอต
ถดัไปเพื่อชดเชยสว่นของตน้ทนุการผลติที่เพิ่มสงูขึน้   
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3. ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 
บริษัทมีการจาํหน่ายสินคา้ไปยงัลกูคา้ต่างประเทศ โดยกาํหนดเง่ือนไขการชาํระค่าสินคา้เป็นสกุลดอลลา่ร์

สหรฐั ซึ่งในงวดบญัชีปี 2562 และงวดบญัชีปี 2563 บริษัทมีสดัส่วนการจาํหน่ายสินคา้ไปยงัต่างประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 
56.34 และรอ้ยละ 62.79 ของรายไดจ้ากการขาย ตามลาํดบั นอกจากนี ้บรษัิทมีการนาํเขา้วตัถดุิบเพื่อผลิตกระดาษปิดผิว
จากต่างประเทศและการสั่งซือ้เฟอรน์ิเจอรเ์พื่อจาํหน่ายภายในโชวรู์ม โดยในงวดบญัชีปี 2562 และงวดบญัชีปี 2563 
บริษัทมีสดัสว่นการสั่งซือ้วตัถดุิบดงักลา่วคิดเป็นรอ้ยละ 2.84 และรอ้ยละ 3.89 ของมูลค่าการสั่งซือ้วตัถดุิบรวม ดงันัน้ 
บริษัทจึงอาจไดร้บัความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกาํไรสุทธิของบริษัทได ้
อย่างไรก็ตาม บริษัทไดเ้ตรียมเครื่องมือทางการเงินสาํหรบัป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ดงักล่าว โดย ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2563 บริษัทมีวงเงินซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ (Forward Contract) กบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ่งใน
ประเทศ เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 0.05 ลา้นเหรียญสหรฐั หรือคิดเป็นเงินบาทจาํนวนรวมประมาณ 1.55 ลา้นบาท  
เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคตไดใ้นระดบัหนึง่ ทัง้นีบ้รษัิทมีนโยบายใน
การใชว้งเงินซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ใหเ้พียงพอกบัระดบัมลูคา่ที่คิดวา่เพียงพอในการปอ้งกนัความเสีย่งโดยจะ
ไมม่ีการเปิดวงเงินซือ้ขายเพื่อใชป้ระโยชนใ์นรูปแบบการเก็งกาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นแตอ่ยา่งใด  
 

4. ความเสีย่งจากการไมม่ีสญัญารบัซือ้สนิคา้ในระยะยาว 
ปัจจบุนับรษัิทผลติและจาํหนา่ยเฟอรน์ิเจอร ์ผา่นรูปแบบการจาํหนา่ยหลกั 4 รูปแบบคือ  
แบบที่ 1 การผลิตและจาํหน่ายตามคาํสั่งซือ้ (Made to Order) โดยในงวดบญัชีปี 2562 และงวดบญัชีปี 

2563 บรษัิทจาํหนา่ยสนิคา้ในลกัษณะผลิตตามคาํสั่งซือ้เท่ากบั 705.90 ลา้นบาท และ 869.29 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 59.06 และรอ้ยละ 65.33  ของรายไดจ้ากการจาํหนา่ยเฟอรน์ิเจอร ์ตามลาํดบั โดยปัจจบุนับรษัิทมีสดัสว่นการผลิตและ
จาํหนา่ยตามคาํสั่งซือ้คิดเป็นสดัสว่นสงูที่สดุซึง่การผลติตามคาํสั่งซือ้ครอบคลมุตัง้แตก่ารผลติเพื่อการสง่ออกและการผลิต
เพื่อจาํหนา่ยใหก้บั กลุม่รา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ โฮมโปร (Home Pro) เทสโก ้โลตสั (Tesco Lotus) บิก๊ซี (Big C) เม
กา โฮม (Mega Home) ดโูฮม (Do Home) โกลบอลเอา้ส ์(Global House) วินเนอร ์(Winner) โดยคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 
28.99 ของรายไดจ้ากการขายทัง้หมด หรอืคิดเป็นมลูคา่เทา่กบั 385.73 ลา้นบาท สาํหรบัรอบปี 2563 ที่ผา่นมา 

แบบที่ 2 การผลติและจาํหนา่ยโดยใชต้ราสนิคา้ของบรษัิท ในสว่นนีจ้ะมีสดัสว่นเพียงเลก็นอ้ยของรายไดจ้าก
การขายทัง้หมด สาํหรบัรอบปี 2563 ที่ผ่านมา จะเป็นการผลิตภายใตต้ราสินคา้ ฮาสตา้ (HASTA) ใหก้บั มิสเตอร ์ดี ไอ 
วาย (Mr.DIY) โดยในปีที่ผา่นมาลกูคา้หลายรายไดห้นัไปใชก้ารสั่งผลิตตามคาํสั่งซือ้โดยใชต้ราสินคา้ของลกูคา้เองในการ
ผลติ ทาํใหใ้นช่วงปีที่ผา่นมา บรษัิทไมไ่ดม้ีการใชต้ราสนิคา้ของบรษัิทเพื่อผลติใหก้บัลกูคา้หลายราย คงเหลอืเพียงการผลิต
ใหก้บัรา้นมิสเตอร ์ดี ไอ วาย เทา่นัน้  

แบบที่ 3 การจาํหน่ายผ่านโชวรู์ม ผลจากช่วงปลายปี 2562 ที่บริษัทไดป้รบัเปลี่ยนกลยทุธเ์พื่อไม่ใหเ้กิด
ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายคงที่จากโชวรู์ม ELEGA ในสาขาที่มีผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว ้เพื่อเป็นการ
บรหิารตน้ทนุ และเพิ่มประสทิธิใหก้บัช่องการจาํหน่าย โดยไดห้าแนวทางการพฒันาและปรบัปรุงโชวรู์มในรูปแบบใหม่ให้
เกิดขึน้โดยการพฒันาโชวรู์มรวมที่มีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ขึน้ภายใตช่ื้อ “ECF OUTLET” เพื่อเป็นโชวรู์มจาํหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์ทกุ
แบรนด ์ทกุรูปแบบ ภายใตก้ารผลิตและจาํหน่าย รวมทัง้สินคา้นาํเขา้ของบริษัท โดยในงวดบญัชีปี 2562 และงวดบญัชีปี 
2563 บริษัทยอดขายที่จาํหน่ายผ่านโชวรู์มเท่ากบั 27.20  ลา้นบาท และ 48.13  ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.28 และ
รอ้ยละ 3.62 ของรายไดจ้ากการจาํหนา่ยเฟอรน์ิเจอร ์ตามลาํดบั 
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แบบที่ 4 การจาํหนา่ยผา่นรา้นคา้สง่ และรา้นคา้ปลกียอ่ยทั่วประเทศ (Dealer) ที่ผ่านมาบริษัทมีช่วงเปลี่ยน
ผา่นเพื่อปรบัปรุงระบบการขายและการตลาด ระบบการรบัชาํระเงินเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการจาํหน่ายผ่านช่องทางนีใ้ห้
ดียิ่งขึน้ ดงันัน้มูลค่ายอดขายในการจาํหน่ายผ่านช่องทางนีจ้ึงยงัไม่เห็นผลการเติบโตอย่างชัดเจนมากนกัสาํหรบัรอบปี 
2563 ที่ผ่านมา โดยในงวดบญัชีปี 2562 และงวดบญัชีปี 2563 บริษัทผลิตและจาํหน่ายผ่านช่องทางนีม้ีมูลค่าเท่ากับ 
90.33 ลา้นบาท และ 27.55 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.22 และรอ้ยละ 2.07 ของรายไดจ้ากการจาํหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์
ตามลาํดบั 

แบบที่ 5 การจาํหนา่ยผา่นช่องทางออนไลน ์ไดแ้ก่ ทางเว็บไซตข์องบรษัิทท่ี www.eastcoast.co.th หรอื ผา่น
ออนไลนแ์พลทฟอรม์ตา่ง ๆ อาทิ ลาซาดา้ (Lazada) ชอปป้ี (Shopee) เป็นตน้ ซึง่ปัจจบุนัมลูคา่การจาํหนา่ยยงัอยู่ระหว่าง
การสรา้งแนวทางและจดัหากลยทุธเ์พื่อการเติบโตที่มากขึน้ในอนาคต 

อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากรูปแบบหลกัของการผลติสนิคา้ของบรษัิทคือ การผลติตามคาํสั่งซือ้ ซึ่งบริษัทจะไดร้บั
แผนการสั่งซือ้ลว่งหนา้จากลกูคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศทกุปี โดยลกูคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศจะไม่มีการ
ทาํสญัญาซือ้สินคา้ในระยะยาว ดงันัน้ บริษัทจึงอาจไดร้บัความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของปริมาณคาํสั่งซือ้ของลกูคา้
เนื่องจากไมม่ีการทาํสญัญาซือ้สนิคา้ในระยะยาว กลา่วคือลกูคา้อาจลดปริมาณคาํสั่งซือ้ หรือไม่สั่งซือ้สินคา้ในอนาคตได ้
ซึ่งเหตกุารณด์งักลา่ว อาจสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทและผลกาํไรของกิจการ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
สนิคา้ของบรษัิทมีคณุภาพในการผลติ รวมถึงการกาํหนดราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับคู่แข่งขนั ซึ่งทางบริษัทจะไดเ้ปรียบ
จากการรบัคาํสั่งซือ้ในปรมิาณที่มากเพื่อใหเ้กิดการประหยดัจากขนาด (Economies of scale) และการสง่มอบสนิคา้ที่ตรง
ตามกาํหนดเวลา จึงทาํใหล้กูคา้ตา่งประเทศ และกลุม่รา้นคา้ปลกีสมยัใหม ่(Hypermarket) ของบรษัิททัง้หมด ยงัคงมียอด
สั่งซือ้สินคา้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนีบ้ริษัทยังมีแนวทางการกระจายความเสี่ยงโดยพัฒนาช่องทางการจัด
จาํหน่ายสินคา้ใหเ้พิ่มขึน้ในทุก ๆ ช่องทาง เพื่อลดการพึ่งพิงการจาํหน่ายสินคา้เพียงช่องทางจาํหน่ายใดจาํหน่ายหนึ่ง
เทา่นัน้  
 
3.2 ความเสี่ยงด้านการผลิต 

 
1. ความเสีย่งเก่ียวกบัวตัถดุิบ 

 ความเสีย่งจากการขาดแคลนวตัถดุิบ  
ในงวดบัญชีปี 2562 และงวดบัญชีปี 2563 บรษัิทมีสดัสว่นการสั่งซือ้ไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ คิดเป็น

รอ้ยละ 27.75 และรอ้ยละ 37.90 ของยอดสั่งซือ้วตัถดุิบรวม ซึง่ในรอบปี 2563 มีสดัสว่นที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงปี 2562 
เนื่องจากนบัตัง้แตช่่วงไตรมาสที่ 3 ทางกลุม่ผูผ้ลติไดเ้ริม่ปรบัราคาไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ใหเ้พิ่มสงูขึน้ตัง้แตร่อ้ยละ 7 ถึงรอ้ยละ 
10 ขึน้อยูก่บัประเภทของไมท้ี่สั่งซือ้ นบัตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ที่ผ่านมา สง่ผลใหบ้ริษัทมีมลูค่าการสั่งซือ้ไมป้ารต์ิ
เคิลบอรด์เพิ่มขึน้   

บรษัิทไมม่ีการทาํสญัญาซือ้ขายกบัผูจ้าํหนา่ยวตัถดุิบรายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ ดงันัน้บริษัทจึงอาจ
ไดร้บัความเสีย่งจากการจดัหาวตัถดุิบหากผูจ้ดัจาํหน่ายไม่สามารถจาํหน่ายวตัถดุิบใหก้บับริษัทไดอ้ย่างเพียงพอ หรืองด
การจาํหนา่ยวตัถดุิบใหก้บับรษัิท แตอ่ยา่งไรก็ตาม บรษัิทตระหนกัถึงประเด็นความเสีย่งดงักลา่ว และไดม้ีการปอ้งกนัความ
เสีย่งจากการจดัหาวตัถดุิบ โดยไดส้ั่งซือ้วตัถดุิบจากผูจ้าํหน่ายรายใหญ่ที่มีศกัยภาพดา้นการผลิตรวม 7 ราย ควบคู่ไปกบั
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การรกัษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบมายาวนานต่อเนื่อง ซึ่งจาํนวนผู้จาํหน่ายวัตถุดิบกว่าร ้อยละ 80  
ของจาํนวนผูจ้าํหนา่ยวตัถดุิบหลกั มีการขายวตัถดุิบใหก้บับรษัิทมาเป็นเวลานานมากกวา่ 10 ปีขึน้ไป 

  

 ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบ 
วตัถดุิบหลกัในการผลติเฟอรน์ิเจอรข์องบรษัิทไดแ้ก่ ไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ และไมย้างพารา โดยในช่วง

ปี 2563 ที่ผ่านมา ราคาวตัถุดิบหลกัของไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ไดป้รบัตวัเพิ่มสงูขึน้นบัตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 
สาเหตุจากเกษตรกรโค่นไมย้างพาราลดลงเนื่องจากราคานํา้ยางปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้  ซึ่งเมื่อราคาวตัถุดิบปรบัเพิ่มสงูขึน้ 
บรษัิทจะใชว้ิธีปรบัเพิ่มราคาขายสาํหรบัคาํสั่งซือ้จากลกูคา้ที่เขา้มาใหม่เพื่อชดเชยกบัตน้ทนุวตัถดุิบที่เพิ่มสูงขึน้ อย่างไรก็
ตามบรษัิทยงัคงใชน้โยบายการควบคมุตน้ทนุการผลติ และบรหิารจดัการของเสยีภายในโรงงานอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อควบคมุ
สดัสว่นตน้ทนุการผลิตและตน้ทนุขายใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสมเพื่อไม่ใหก้ระทบต่อผลการดาํเนินงานโดยภาพรวมของ
บรษัิท  

ในสว่นของไมย้างพารานัน้ ปัจจุบนัในประเทศไทยมีพืน้ที่ปลกูไมย้างพาราทัง้ประเทศอยู่ที่ปริมาณ 
22.53 ลา้นไร ่ ตามตวัเลขคาดการณ์ปี 2562 จากสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตรที่จดัทาํขึน้ในรอบปี 2563 ในขณะที่มี
ปริมาณการตัดโค่นไมย้างพาราจะอยู่ที่ปีละประมาณ 500,000 ไร่ ซึ่งการปลูกไม้ยางพาราของเกษตรกรผู้ปลูก มี
วตัถปุระสงคเ์พื่อกรีดนํา้ยางไปทาํยางแผ่นเพื่อจาํหน่าย ซึ่งตน้ยางถือเป็นผลพลอยไดจ้ากการปลกูยาง เนื่องจากเมื่อตน้
ยางมีอายมุากขึน้ นํา้ยางจะลดลง จึงตดัโค่นไมย้างมาจาํหน่าย โดยเฉพาะในธุรกิจผลิตเฟอรน์ิเจอร์เพื่อจาํหน่าย ดงันัน้ 
หากมีปริมาณความต้องการไม้ยางพารามากขึน้ ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนไม้ยางอันจะนํามาซึ่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการทาํกาํไรของกิจการได ้ปัจจุบนับริษัทไม่ไดร้บัผลกระทบดา้นความผนัผวนของราคาไมย้างพาราที่
เพิ่มขึน้แตอ่ยา่งใด 

ทัง้นีโ้ดยภาพรวมแลว้ในส่วนของการบริหารจัดการตน้ทุนวัตถุดิบหลกัทัง้สองประเภทดังกล่าว 
บรษัิทจะมีการติดตามความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงขึน้ลงของราคาอย่างใกลชิ้ดเพื่อใหท้นัต่อสถานการณ์  บริษัทจะ
พิจารณาราคาซือ้ไมโ้ดยอาศยัขอ้มลูที่ไดจ้ากการสาํรวจสภาวะตลาดของวตัถดุิบไม ้และพิจารณาถึงปริมาณไมท้ี่ตอ้งการ
ใช ้เพื่อใหบ้รษัิทสามารถควบคมุตน้ทนุวตัถดุบิไมใ้หม้คีวามเหมาะสมและเป็นไปตามภาวะตลาด ตลอดจนสามารถปรบักล
ยทุธก์ารขายเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภาวะตน้ทนุท่ีเปลีย่นแปลงไปได ้
 

2. ความเสีย่งจากการขาดแคลนแรงงาน 
บรษัิทดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเฟอรน์ิเจอร์กระดาษปิดผิว และไมย้างพาราแปรรูป อบแหง้ ซึ่งแรงงาน

ดา้นการผลติถือเป็นสว่นสาํคญั โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนกังานรวมทัง้สิน้ 1,259 คน แบ่งเป็นพนกังาน
ประจาํจาํนวน 207 คน และลกูจา้งรายวนัจาํนวน 1,052 คน ซึ่งประมาณรอ้ยละ 83.56 ของจาํนวนลกูจา้งรายวนัทัง้หมด
อยู่ในฝ่ายโรงงาน/ผลิต ซึ ่ ง ก า ร มีแ ร ง ง า น เ ป็ น จํา น ว น ม า ก  ย ่อ ม ส ่ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่อ ต ้น ท ุน ก า ร ผ ลิต แ ล ะ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ง ข ัน ข อ ง กิจ ก า ร  โดยในระหว่างปี คนงานมีการเปลี่ยนงานรวมทัง้บริษัทมีการขยาย
กระบวนการผลติอยูต่ลอดเวลา จึงอาจเกิดการหมนุเวียนของแรงงานเพิ่มขึน้/ลดลง จนอาจสง่ผลกระทบต่อความสามารถ
ในการผลิตไดใ้นบางช่วง ซึ่งบริษัทตระหนกัถึงประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว และกาํหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยง
จากการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคยประสบกับปัญหาดังกล่าว นอกจากนี ้บริษัทยงัมีแผนที่จะ
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ปรับปรุงสายการผลิต ด้วยการนาํเข้าเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นระบบอัตโนมัติ 
(Automatic System) มากขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่จะช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานท่ีอาจเกิดขึน้ไดใ้นระดบัหนึง่ 
 
3.3 ความเสี่ยงด้านการบริหารจดัการ 

 
1. ความเสีย่งจากการพึง่พงิผูบ้รหิารหลกั 

บริษัทเริ่มดาํเนินธุรกิจจากการก่อตัง้โดยนายวลัลภ สขุสวสัดิ์ และขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองผ่านการบริหาร
อยา่งมืออาชีพของกลุม่ผูบ้รหิารในครอบครวัสขุสวสัดิ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 20 ปี ผูบ้ริหาร
หลกัของบริษัทไดส้รา้งความน่าเช่ือถือใหก้บักิจการ และสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกับลกูคา้ทัง้ในและต่างประเทศมา อย่าง
ต่อเนื่อง ดงันัน้บริษัทจึงอาจไดร้บัความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหารหลกัของบริษัทในดา้นการบริหารงาน ซึ่งหากมีการ
เปลีย่นแปลงผูบ้รหิารหลกัอาจจะสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษัทได ้ทัง้นี ้บริษัทตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักลา่ว 
จึงไดม้ีการจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession plan) และไดส้นบัสนนุใหพ้นกังานของบริษัทมีบทบาทในการแสดง
ความคิดเห็นและปฏิบตัิงานภายใตอ้าํนาจหนา้ที่ที่กาํหนดอย่างเต็มที่ รวมถึงผลกัดนัใหเ้กิดการทาํงานเป็นทีมเพื่อสรา้ง
ศกัยภาพและประสทิธิภาพในการทาํงานใหเ้พิ่มขึน้ ภายใตก้ารพิจารณาผลตอบแทนอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ ควบคู่ไป
กบัการใหค้วามสาํคญักบัการฝึกอบรมพนกังานทกุระดบัใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในการทาํงานโดยเท่าเทียมและสมํ่าเสมอ 
รวมทัง้ไดส้ง่เสริมและมอบหมายใหพ้นกังานมีตาํแหน่งหนา้ที่การงานที่สงูขึน้เพื่อรองรบัดา้นการบริหารจดัการของบริษัท 
ดงันัน้ บรษัิทจึงมั่นใจวา่จะสามารถลดการพึง่พิงการบรหิารงานโดยผูบ้รหิารหลกัไดใ้นอนาคต 
 
3.4 ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน 

 
นบัตัง้แตช่่วงปี 2559 บรษัิทไดข้ยายการดาํเนินธุรกิจไปสูธุ่รกิจดา้นพลงังานทดแทน จนกระทั่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 บรษัิทมีการลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์(ภายหลงัจากวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563 บริษัทไดจ้าํหน่าย
ไปซึ่งหุน้สามญัทัง้หมดที่ถือลงทุนผ่านบริษัทร่วม คือ บริษัท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จาํกัด ซึ่งเป็นผูเ้ขา้ลงทุนในธุรกิจ
โรงไฟฟา้พลงังานชีวมวลโดยสามารถปิดการซือ้ขายไดใ้นวนัดงักลา่ว และไดร้บัเงินคา่จาํหนา่ยหุน้จาํนวนรวม 233.88 ลา้น
บาท) ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จาํกัด ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้อยู่รอ้ยละ 99.99 เป็นผูเ้ขา้ลงทุนในโครงการ
ดงักลา่ว ดงันัน้ การเขา้ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยอ์าจเกิดความเสีย่งในดา้นตา่ง ๆ ไดแ้ก่  

- ความเสีย่งจากความสาํเรจ็ของโครงการ / ความเสีย่งจากการเปิดดาํเนินโครงการท่ีลา่ชา้กวา่แผนท่ีวางไว้ ซึง่
ในสว่นของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ี่เมืองมินบ ูประเทศเมียนมาร ์ผ่านการเขา้ถือหุน้รอ้ยละ 
20 ในบรษัิท กรนี เอิรธ์ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั ปัจจบุนัยงัอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งโครงการสาํหรบัเฟสที่ 
2 3 และ 4 จาํนวนรวม 170 เมกะวตัตแ์รกจากทัง้หมด 220 เมกะวตัต ์ซึ่งอาจมีความเสี่ยงหากเกิดอปุสรรค
ในระหวา่งการก่อสรา้งโครงการ ทาํใหว้นัเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยต์อ้งลา่ชา้ออกไป หรอืทาํใหม้ีตน้ทนุหรือ
ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ เพิ่มขึน้ ซึ่งจะสง่ผลใหบ้ริษัทไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุนอ้ยกว่าที่คาดการณไ์ว ้ทัง้นี ้
ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ (COVID-19) ที่ทาํใหก้ารเดินทางเขา้
พืน้ที่ก่อสรา้งโครงการมีความจาํเป็นตอ้งลา่ชา้ออกไป อย่างไรก็ตามตามเงื่อนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
ของโครงการสามารถอา้งสาเหตสุดุวิสยั (Force Majeure) ได ้แต่อย่างไรก็ตามในขณะนีท้างโครงการยงั
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ไม่ไดร้บัแจง้เพื่อเตือนถึงความลา่ชา้ของการก่อสรา้งโครงการจากหน่วยงานรฐับาลที่เก่ียวขอ้งของประเทศ
เมียนมารแ์ต่อย่างใด 

ในประเด็นความเสี่ยงดงักล่าว บริษัทไดส้่งตวัแทนกรรมการของบริษัทเขา้ร่วมประชุมและดาํรง
ตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัทใน บริษัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั ซึ่งตวัแทนกรรมการของ
บรษัิท ไดเ้ขา้รว่มประชมุและรบัฟังความคืบหนา้ รวมทัง้ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขเพื่อใหก้ารดาํเนินการ
ของโครงการลลุว่งตามแผนงานที่วางไวอ้ย่างใกลชิ้ด ทัง้นีต้วัแทนกรรมการจะนาํเสนอรายละเอียดต่าง ๆ 
ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพื่อรบัทราบความคืบหนา้การดาํเนินการก่อสรา้งโครงการอยา่งตอ่เนื่องใน
ทกุคราวที่มีการจดัประชมุคณะกรรมการบรษัิท  

ปัจจบุนัโครงการโรงไฟฟ้าดงักลา่วสามารถจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ละรบัรูร้ายได ้ขนาดกาํลงั
การผลิต 50 MW เฟสที่ 1 ไดต้ัง้แต่วนัที่ 27 กนัยายน 2562 เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ โดยสาํหรบัเฟสที่เหลืออีก
สามเฟสดงักลา่วคาดวา่ จะสามารถเริม่ดาํเนินการจาํหนา่ยไฟฟา้ในเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในปี 2565 นี ้ 

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้  เนื่องจากแหล่งเงินสนับสนุนในการก่อสรา้งโครงการ
โรงไฟฟ้า เป็นวงเงินที่โครงการไดร้บัการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ซึ่ งถูกกาํหนดเป็นอัตราดอกเบีย้
ลอยตวั ดงันัน้ หากเกิดการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้จะสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ตน้ทนุทางการเงินของ
โครงการ ซึง่จะกระทบตอ่สว่นแบง่กาํไรท่ีบรษัิทจะไดร้บัในทา้ยที่สดุ อย่างไรก็ตามสาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้า
มินบ ูไดก้าํหนดใหม้ีการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ตามสดัส่วนที่กาํหนด เพื่อลดความเสี่ยงจาก
ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงิน (Credit 
Facility Agreement) 
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4. ทรัพยสิ์นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 ทรัพยส์ินถาวรหลกัที่บริษัทและบริษัทยอ่ยใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

ประเภท
ทรัพยส์ิน 

ลักษณะทรัพยส์ิน 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 

มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ 

การใช้ประโยชนใ์นทรัพยส์ิน 
ณ วันที ่ 

31 ธันวาคม 2563 
(ล้านบาท) 

1. ท่ีดนิ -  ท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 22357, 29832, 47836, 55949, 61964 และ 
55306 ตัง้อยู่ท่ีตาํบลทางเกวียน อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง เนือ้ท่ี
รวม 43-0-37 ไร ่

เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนั
วงเงินสินเช่ือกบั
เจา้หนีส้ถาบนั
การเงิน 2 แหง่ 
วงเงินจาํนองรวม 
482.96 ลา้นบาท 

200.04 -  ท่ีตัง้อาคารสาํนกังานใหญ่ อาคาร
โรงงานและคลงัสินคา้ 

- ท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 78, 542 และ 743 ตัง้อยู่ท่ีตาํบลวงัจนัทร ์อาํเภอวงั
จนัทร ์จงัหวดัระยอง เนือ้ท่ีรวม 54-2-11 ไร่ 

- ท่ีตัง้อาคารโรงงานและคลงัสินคา้ 

- ท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 138570 และ 138571 ตัง้อยู่ท่ีอาํเภอบงึคาํพรอ้ย 
อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทมุธานี เนือ้ท่ีรวม 1-0-3 ไร ่

- ท่ีตัง้โชวรู์มและคลงัสินคา้ของบรษิัท 

2. ส่วนปรบัปรุงที่ดนิ เป็นเจา้ของ - ไม่มี - 0.52 ท่ีตัง้อาคารสาํนกังานใหญ่ อาคารโรงงาน
และคลงัสินคา้ 

3. อาคาร - อาคารสาํนกังานใหญ่ โรงงาน และคลงัสินคา้ ตัง้อยู่เลขท่ี 37/9 หมู่ 
3 ถนนบา้นบงึ-แกลง ตาํบลทางเกวียน อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง  

เป็นเจา้ของ 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นหลกัประกนั
วงเงินสินเช่ือกบั
เจา้หนีส้ถาบนั
การเงิน  2 แหง่ 
วงเงินจาํนองรวม 
450 ลา้นบาท 

119.22 ใชเ้ป็นอาคารสาํนกังาน โรงงาน โชวรู์ม 
และคลงัสินคา้ 

- อาคารสาํนกังาน โรงงาน และคลงัสินคา้ ตัง้อยู่เลขท่ี 29/1 หมู่ 3 
ซอยชงโค-ชมุนมุใน ตาํบลวงัจนัทร ์อาํเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 

- อาคารสาํนกังาน โชวรู์ม และคลงัสินคา้ ตัง้อยู่เลขท่ี 25/28 หมู่ 12 
ตาํบลบงึคาํพรอ้ย อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 
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ประเภททรพัยส์ิน ลกัษณะทรพัยส์ิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ 

การใชป้ระโยชนใ์นทรพัยส์ิน 
ณ วันที ่ 

31 ธันวาคม 2563 
(ล้านบาท) 

4. ส่วนปรบัปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ - ไม่มี - 25.29 เพ่ือใชใ้นโรงงาน / สาํนกังาน 
5. เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ เป็นเจา้ของ  เครื่องจกัร

บางส่วนเป็น
หลกัประกนัวงเงิน
สินเช่ือกบัเจา้หนี้
สถาบนัการเงิน
แหง่หนึ่งรวม
วงเงินจาํนองรวม 
166.63 ลา้น 

67.66 เพ่ือใชใ้นโรงงาน 

6. ระบบไฟฟ้า เป็นเจา้ของ - ไม่มี - 41.35 เพ่ือใชใ้นโรงงาน / สาํนกังาน 
7. เครื่องตกแตง่ตดิตัง้ เครื่องใชส้าํนกังาน และอปุกรณโ์ชวรู์ม เป็นเจา้ของ - ไม่มี - 8.21 เพ่ือใชใ้นโรงงาน / สาํนกังาน 

8. ยานพาหนะ ทรพัยส์ินภายใต้
สญัญาเช่าซือ้ 

- ไม่มี - 6.85 เพ่ือใชใ้นการตดิตอ่และการขนส่ง 

9. งานระหว่างก่อสรา้งและเครื่องจกัรระหวา่งตดิตัง้ เป็นเจา้ของ - ไม่มี - 51.77 อยู่ระหวา่งดาํเนินการก่อสรา้งและรอตดิตัง้
เครื่องจกัรซึง่เป็นทัง้หมดคือเครื่องจกัร
สาํหรบัการผลิตเฟอรนิ์เจอร ์

รวม 521.51   
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4.2 สินทรัพยป์ระเภทหุน้สามัญของบริษัทยอ่ย 

 

ประเภท
ทรัพยส์ิน 

ลักษณะทรัพยส์ิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

มูลค่าทรัพยส์ิน
สุทธิ 

การใช้ประโยชนใ์น
ทรัพยส์ิน 

ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2563 
(ล้านบาท) 

หุน้สามญัของ
บรษัิท อีซีเอฟ 

พาวเวอร ์
จาํกดั (ECF-

Power) 

หุน้สามญัจาํนวนทัง้สิน้ 
68,765,250 หุน้ โดยมมีลูคา่ที่

ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

บรษัิทถือหุน้ใน ECF-
Power คิดเป็นสดัสว่นรอ้ย

ละ 99.99 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทไดน้าํหุน้สามญัของ 
ECF-Power จาํนวน 38,947,722 หุน้ จากจาํนวนหุน้
สามญัทัง้หมด 68,765,250 หุน้ ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ํา้

ประกนัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นมลูคา่ยอดคงคา้ง
จาํนวน 581.10 ลา้นบาท ที่ออกและเสนอขายเมื่อชว่ง

เดือนสงิหาคม 2563 ที่ผา่นมา 

1,538.97 ลา้น
บาท 

โดยมีมลูคา่ที่
ประเมินโดยที่

ปรกึษาทางการ
เงินอิสระ หุน้ละ 

22.38 บาท 

ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ํา้ประกนั
การออกและเสนอขายหุน้กู้
ใหก้บับรษัิท 

หมายเหตุ : ตอ่มาเมื่อช่วงเดือนมกราคม ปี 2564 บรษัิท อีซีเอฟ พาเวอร ์จาํกดั (ECF-Power) ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุ คิดเป็นจาํนวนหุน้สามญัรวมทัง้สิน้ 90,928,250 หุน้ โดยมีมลูคา่ที่ตราไว้
หุน้ละ 10 บาท และมีมลูคา่หุน้สามญัรวมที่ 1,150.35 ลา้นบาท ตามมลูคา่ที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ในราคาหุน้ละ 12.65 บาทต่อหุน้ ลงวนัที่ในรายงานประเมินคือ วนัที่ 21 
ธนัวาคม 2563 โดยปัจจบุนัหุน้สามญัทัง้หมดของ ECF-Power ไดถ้กูใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ํา้ประกนัในการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิททัง้หมดที่จาํนวน 90,928,250 หุน้ 
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4.3 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บรษัิทมีรายการสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนสทุธิเทา่กบั 1.25  ลา้นบาท โดยรายการดงั
กลา่วคอื โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

เริม่ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทไดเ้ปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการแสดงมลูค่าที่ดิน อาคารและ
เครือ่งจกัรจากวิธีการตีราคาใหมเ่ป็นวิธีราคาทนุ (ไดร้บัอนมุตัิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2563) 
ซึง่สามารถกระทาํไดภ้ายใตป้ระกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที่ 18/2554 ลงวนัที่ 12 เมษายน 2554 เรือ่ง “การบนัทึกบญัชีเมื่อ
มีการตีราคาใหม”่ ทัง้นี ้เหตผุลหลกัของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีดงักลา่วเก่ียวเนื่องกบั 1. เพื่อใหเ้กิดความเป็นไป
ไดใ้นทางปฏิบตัิและขจดัความยุง่ยากรวมถึงตน้ทนุที่เกินจาํเป็นอยา่งมากสาํหรบัการปิดบญัชีดว้ยนโยบายการบญัชีเดียวกนั
ของกิจการภายในกลุ่ม และ 2. ฝ่ายบริหารของบริษัทเห็นว่า การบนัทึกบญัชีดว้ยวิธีราคาทุนสอดคลอ้งกับวิธีปฏิบตัิของ
อตุสาหกรรมเดียวกนัและยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถในการบริหารจดัการและผลการดาํเนินงานของบริษัทท่ีมีความ
ชัดเจนและเหมาะสมกว่าวิธีตีราคาใหม่ โดยบริษัทไดป้รบัปรุงยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อน ๆ ที่นาํมาแสดงเปรียบเทียบ
เสมือนวา่ บรษัิทไดบ้นัทกึและแสดงมลูคา่ที่ดิน อาคาร และเครือ่งจกัรโดยวิธีราคาทนุมาโดยตลอดตัง้แตต่น้  
 
การด้อยค่าของสินทรัพย ์

ยอดสนิทรพัยค์งเหลอืตามบญัชีของกลุม่บริษัทไดร้บัการทบทวน ณ ทกุวนัที่รายงานว่ามีขอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่า
หรอืไม ่ในกรณีที่มีขอ้บง่ชีจ้ะทาํการประมาณมลูคา่สนิทรพัยท์ี่คาดว่าจะไดร้บัคืน (มลูค่ายตุิธรรมหกัตน้ทนุที่จาํเป็นในการ
ขายสนิทรพัยห์รอืมลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัยน์ัน้แลว้แตจ่าํนวนใดจะสงูกวา่) โดยที่การทบทวนจะพิจารณาจากสนิทรพัย์
แตล่ะรายการหรอืพิจารณาจากหนว่ยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แตก่รณี 

ในกรณีที่ราคาตามบญัชีของสนิทรพัยส์งูกวา่มลูคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัคืน กลุม่บรษัิทจะรบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยคา่
โดยการลดมูลค่าตามบญัชีใหเ้ท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนและรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและจะบันทึกกลบั
รายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่โดยถือเป็นรายไดอ้ื่น เมื่อมีขอ้บง่ชีว้า่ การดอ้ยคา่ดงักลา่วไมม่ีอยูอ่ีกตอ่ไปหรอืยงัคงมีอยู่
แตเ่ป็นไปในทางที่ลดลง ทัง้นี ้การกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่จะไมส่งูกวา่มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยน์ัน้สทุธิ
จากคา่เสือ่มราคาหรอืคา่ตดัจาํหนา่ยประหนึง่วา่ ไมม่ีการรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยน์ัน้ในปีก่อน ๆ  
 
การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มลูคา่ยตุิธรรมเป็นราคาที่กลุม่บรษัิทจะไดร้บัจากการขายสินทรพัยห์รือจะจ่ายเพื่อโอนหนีส้ินในรายการที่เกิดขึน้
ในสภาพปกติระหวา่งผูร้ว่มตลาด ณ วนัท่ีวดัมลูคา่ ตลาดที่มีสภาพคลอ่งเป็นตลาดที่รายการสาํหรบัสนิทรพัยแ์ละหนีส้นินัน้ 
ๆ เกิดขึน้ซึง่มีความถ่ีและปรมิาณอยา่งเพียงพอเพื่อใหข้อ้มลูราคาอย่างต่อเนื่อง ผูร้ว่มตลาดไดแ้ก่ ผูซ้ือ้และผูข้ายในตลาด
หลกัหรอืตลาดที่ใหป้ระโยชนส์งูสดุสาํหรบัสินทรพัยห์รือหนีส้ินนัน้ ๆ โดยผูร้ว่มตลาดตอ้งมีความเป็นอิสระจากกนั มีความ
รอบรูแ้ละความเขา้ใจอยา่งสมเหตสุมผล สามารถที่จะเขา้ทาํรายการสาํหรบัสินทรพัยห์รือหนีส้ินนัน้ ๆ และเต็มใจที่จะเขา้
ทาํรายการสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนีส้นินัน้ ๆ 

เพื่อใหก้ารวดัมลูคา่ยตุิธรรมและเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งในงบการเงินมีความสมํ่าเสมอและสามารถเปรยีบเทียบ
ได ้จึงมีการกาํหนดลาํดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมออกเป็น 3 ระดบัตามประเภทของขอ้มลูที่นาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมิน
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มลูค่าเพื่อวดัมูลค่ายตุิธรรม ทัง้นี ้ลาํดบัชัน้ของมูลค่ายตุิธรรมใหล้าํดบัความสาํคญัสงูสดุกบัราคาเสนอซือ้ขายที่ไม่ตอ้ง
ปรบัปรุงในตลาดที่มีสภาพคลอ่งสาํหรบัสินทรพัยห์รือหนีส้ินอย่างเดียวกัน (“ขอ้มูลระดบั 1”) รองลงมาคือขอ้มลูอื่นที่
สามารถสงัเกตได ้(“ขอ้มลูระดบั 2”) และตํ่าสดุคือขอ้มลูที่ไมส่ามารถสงัเกตได ้(“ขอ้มลูระดบั 3”) 

ขอ้มลูระดบั 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซือ้ขายที่ไมต่อ้งปรบัปรุงในตลาดที่มีสภาพคลอ่งสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนีส้ินอย่าง
เดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึง ณ วนัท่ีวดัมลูคา่ 

ขอ้มลูระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มลูอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึ่งรวมอยู่ในระดบั 1 ที่สามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง
หรอืโดยออ้มสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนีส้นินัน้ ๆ 
 ขอ้มลูระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มลูที่ไมส่ามารถสงัเกตไดซ้ึง่นาํมาใชก้บัสนิทรพัยห์รอืหนีส้นินัน้ ๆ 

 
เงนิลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 
 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย   บริษัทร่วมเป็นกิจการที่
บริษัทหรือกลุม่บริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีสว่นร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกับนโยบายทาง
การเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัที่จะควบคมุนโยบายดงักลา่ว การรว่มคา้เป็นการรว่มการงานในกิจการที่บริษัท
หรือกลุ่มบริษัทมีการควบคมุร่วมกนักับผูร้ว่มคา้อื่นในกิจการนัน้ งบการเงินรวมของกลุม่บริษัทไดร้วมสว่นแบ่งกาํไรหรือ
ขาดทนุของบรษัิทรว่มแลการรว่มคา้ตามวิธีสว่นไดเ้สยีนบัจากวนัท่ีมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัหรอืมีการควบคมุรว่มกนั
จนถึงวนัที่การมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัหรือมีการควบคุมร่วมกันสิน้สดุลง  เมื่อส่วนแบ่งผลขาดทุนของบริษัทใน
บริษัทรว่และการรว่มคา้มีจาํนวนเกินกว่าเงินลงทนุในบริษัทรว่มและการร่วมคา้  เงินลงทุนจะถกูบนัทึกลดยอดลงจนเป็น
ศนูยแ์ละหยดุรบัรูส้่วนแบ่งผลขาดทนุเวน้แต่กรณีที่บริษัทหรือกลุม่บริษัทมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือโดยการอนมุาน
หรอืยินยอมที่จะชาํระภาระผกูพนัของบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ 
 
นโยบายการลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีบรษัิทยอ่ย 4 บรษัิท ไดแ้ก่ 
1. บรษัิท วีวี - เดคอร ์จาํกดั  
2. บรษัิท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จาํกดั  
3. บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จาํกดั 
4. บรษัิท แพลนเนทบอรด์ จาํกดั  

นอกจากนี ้ยงัมีบรษัิทรว่ม 1 แหง่ ที่ทาง บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จาํกดั เขา้เป็นผูร้ว่มทนุ สาํหรบัรายการเงินลงทนุ
ในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ ไดแ้ก่ บรษัิท กรนี เอิรธ์ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั  

ในการพิจารณาลงทนุในบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่ม รวมทัง้โครงการลงทนุแตล่ะโครงการ บริษัทจะใหค้วามสาํคญั
กับการพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกือ้หนุนและเอือ้ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทเป็นสาํคัญ โดยคาํนึงถึง
ผลตอบแทนจากการลงทนุ ความเสีย่ง และสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ ซึ่งการลงทนุดงักลา่วจะตอ้ง
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอาํนาจอนุมัติที่กําหนดไว้ และต้อง
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดและประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
รวมถึงกฏหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยบริษัทจะควบคุมผ่านการส่งกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารของบริษัทเขา้ไปเป็น
กรรมการ เพื่อควบคมุทิศทางและนโยบายการบรหิารงานใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท 
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ปัจจบุนับรษัิทไมม่ขีอ้พิพาททางดา้นกฎหมายหรอืคดีที่อาจจะมีผลกระทบดา้นลบตอ่สนิทรพัยข์องบรษัิทหรอื

บรษัิทยอ่ยที่มจีาํนวนสงูกวา่รอ้ยละ 5.00 ของสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 

6.1 ข้อมูลทั่วไปบริษัท บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม 

 

ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 
ช่ือบรษัิทภาษาไทย : บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั (มหาชน) 
ช่ือบรษัิทภาษาองักฤษ : East Coast Furnitech Public Company Limited (ECF) 
วนัท่ีจดทะเบียนก่อตัง้บรษัิท : วนัท่ี 12 ตลุาคม 2542 ในฐานะบรษัิทจาํกดั 
  ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 18 ตลุาคม 2555 บรษัิทไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพื่อแปร

สภาพจากบรษัิทจาํกดัเป็นบรษัิทมหาชนจาํกดั และเปลีย่นช่ือเป็น บรษัิท 
อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั (มหาชน) (ECF) 

เลขทะเบียนบรษัิท : 0107555000449 
ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์ : ECF 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผูผ้ลิตและจัดจาํหน่าย เฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ เฟอรน์ิเจอรไ์ม้

ยางพารา กระดาษปิดผิว เพื่อใชป้ระกอบในการผลิตเฟอรน์ิเจอร ์การ
ผลติและจาํหนา่ยไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้ การจดัจาํหนา่ยเฟอรน์ิเจอร์
ผ่านโชวรู์ม เว็บไซต ์แพลทฟอรม์ออนไลนต์่าง ๆ และการใหบ้ริการตัด
แผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี ) การเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์ 

ทนุจดทะเบียน : 299,161,547 บาท  
  แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,196,646,188 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 

0.25 บาท 
ทนุท่ีเรยีกชาํระแลว้ : 239,871,889.25 บาท 
         แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 959,487,557.00 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ 
         ละ 0.25 บาท 
ที่ตัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขที่ 37/9 หมู่ 10 ถนนบา้นบึง – แกลง ตาํบลทางเกวียน อาํเภอแกลง 

จังหวัดระยอง 21110 โดยสํานักงานแห่งนี ้ใช้เป็นโรงงานผลิตและ
ประกอบเฟอรน์ิเจอรป์ระเภทไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ 

ที่ตัง้สาํนกังานสาขา 
สาขาที่ 1 : เลขที่ 29/1 หมูท่ี่ 3 ซอยชงโค – ชุมนมุใน ตาํบลวงัจนัทร ์อาํเภอวงัจนัทร ์

จังหวัดระยอง โดยสาํนักงานแห่งนีใ้ช้เป็นโรงงานผลิตและประกอบ
เฟอรน์ิเจอรป์ระเภทไมย้างพารา รวมถึงสายการผลติในสว่นของโรงเลื่อย
ไมย้างพาราแปรรูปและอบแหง้ และผลติกระดาษปิดผิวสาํหรบัใชใ้นการ
ผลติเฟอรน์ิเจอร ์
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สาขาที่ 2 : เลขที่ 25/28 หมู่ที ่ 12 ตาํบลบึงคาํพรอ้ย อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดั
ปทมุธานี โดยสาํนกังานแห่งนีใ้ชเ้ป็นสว่นของฝ่ายบรหิารงานดา้น
การตลาด และโกดงัเก็บสินคา้ 

โทรศพัท ์ : +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-ีเดคคอร ์จ ากดั 
สถานท่ีตัง้ : 25/28 หมู ่12 ตาํบลบงึคาํพรอ้ย อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทมุธาน ี12150 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจดา้นการตลาด (Trading) เพื่อเป็นผูจ้าํหนา่ยกระดาษปิดผิว

ใหก้บัลกูคา้ 
เลขทะเบียนบรษัิท : 0215554002097 
ทนุจดทะเบียน : 1,000,000 บาท  
ทนุชาํระแลว้ 
แบง่ออกเป็น 

: 
: 

1,000,000 บาท  
หุน้สามญั 10,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท 

สดัสว่นท่ีบรษัิทถือหุน้ : รอ้ยละ 99.95 ของทนุจดทะเบียนและเรยีกชาํระแลว้ 
 

ชื่อบริษัท : บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จ ากัด 
สถานท่ีตัง้ : 37/4 หมู ่10 ถนนบา้นบงึ-แกลง ตาํบลทางเกวียน อาํเภอแกลง จงัหวดั

ระยอง 21110  
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจดา้นการตลาด (Trading) เพื่อเป็นผูจ้าํหนา่ยผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอร์

ใหก้บับรษัิท 
เลขทะเบียนบรษัิท : 0215558001541 

ทนุจดทะเบียน : 10,000,000 บาท 

ทนุชาํระแลว้ 
แบง่ออกเป็น 

: 
: 

10,000,000 บาท  
หุน้สามญั 100,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท 

สดัสว่นท่ีบรษัิทถือหุน้ : รอ้ยละ 75.00 ของทนุจดทะเบียนและเรยีกชาํระแลว้ 

ชื่อบริษัท : บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ ากดั 
สถานท่ีตัง้ : 37/7 หมู ่10 ถนนบา้นบงึ-แกลง ตาํบลทางเกวียน อาํเภอแกลง จงัหวดั

ระยอง 21110  
ประเภทธุรกิจ : ถือหุน้ในบรษัิทอื่น (Holding Company) 
เลขทะเบียนบรษัิท : 0215560000521 
ทนุจดทะเบียน  
แบง่ออกเป็น 

: 909,282,500 บาท 
หุน้สามญั 90,928,250 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 

ทนุชาํระแลว้ : 909,282,500 บาท  

http://www.eastcoast.co.th/
http://www.elegathai.com/
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บุคคลอ้างอิง 
 
นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์
 
 

: บรษัิทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง   
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์0-2009-9000 
โทรสาร 0-2009-9991 

ผูส้อบบญัชี : นายอคัรเดช เปลีย่นสกลุ 
บรษัิท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซชิเอท จาํกดั 
อาคารเจา้พระยาทาวเวอร ์หอ้ง 706 เลขที่ 89  
ซอยวดัสวนพล ูถนนเจรญิกรุง แขวงบางรกั เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์02-630-7500 หรอื 02-714-8842-3 หรอื 02-185-0342 
โทรสาร 02-630-7506 หรอื 02-185-0225 

ที่ปรกึษากฎหมาย 
 

: นายฐานนัดร ์เจรญิฤทธ์ิ  
สาํนกักฏหมายกฤตธรรม เลขท่ี 9 ซอยอินทามระ 7 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพั    โทรศพัท ์02-279-3141 หรอื 02-616-6384 
สถาบนัการเงินท่ีตดิตอ่ 
ประจาํ 

: ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขา แกลง 
เลขที่ 176 ถนนสขุมุวิท ตาํบลเกวียน อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง 21110 
โทรศพัท ์038-884-089  038-671-576 

สดัสว่นท่ีบรษัิทถือหุน้ : รอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและเรยีกชาํระแลว้ 

ชื่อบริษัท : บริษัท แพลนเนทบอรด์ จ ากดั 
สถานท่ีตัง้ : 25/28 หมู ่12 ตาํบลบงึคาํพรอ้ย อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทมุธาน ี12150 
ประเภทธุรกิจ : ถือหุน้ในบรษัิทอื่น (Holding Company) 
เลขทะเบียนบรษัิท : 0135560026262 
ทนุจดทะเบียน  
 

: 50,000,000 บาท 
หุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 5 บาท 

ทนุชาํระแลว้ : 12,500,000 บาท  
หุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1.25 บาท 

สดัสว่นท่ีบรษัิทถือหุน้ : รอ้ยละ 75.00 ของทนุจดทะเบียนและเรยีกชาํระแลว้ 
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สาํนกัเลขานกุารบรษัิท 
และนกัลงทนุสมัพนัธ ์

: นางสาวสารสิา ทองกิตตกิลุ 
เลขที่ 25/28 หมู ่12 ตาํบลบงึคาํพรอ้ย อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 
12150 
โทรศพัท ์02-152-7301-4 ตอ่ 212 
โทรสาร 02-152-7305 

              อีเมล ์ sarisa@eastcoast.co.th 
 

6.2 ข้อมูลส าคัญอืน่  

 
บรษัิทมีการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีรายละเอยีด ดงันี ้
 

วตัถปุระสงคใ์นการออก 
ตราสารหนี ้

: เพื่อใชเ้พิ่มสภาพคลอ่ง และ/หรอืใชช้าํระคืนหนี ้และ/หรอืใชเ้พื่อเป็นเงินลงทนุเพิม่
ในธุรกิจพลงังานทดแทน และ/หรอื เพื่อเป็นเงินลงทนุในการเพิ่มเครือ่งจกัรผลติ
เฟอรน์ิเจอร ์และ/หรอื เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดาํเนินธุรกิจ 

 
มลูคา่ตราสารหนีค้งคา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมียอดคงคา้งตราสารหนีท้ี่ยงัไมค่รบกาํหนดไถ่
ถอน รวมมลูคา่ 1,105.26 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงันี ้
- “หุน้กูม้ีหลกัประกนัของบรษัิท อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่

2/2562 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2564” มลูคา่คงคา้ง 200 ลา้นบาท ครบ
กาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี 22 สงิหาคม 2564 
โดยออกและเสนอขายใหก้บัผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญ่ (II&HNW) 
เง่ือนไขทางการเงินท่ีสาํคญัคือ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะดาํรงไวซ้ึง่อตัราสว่นของ 
"หนีส้นิ" ตอ่ "สว่นของผูถื้อหุน้" (Debt to Equity Ratio) ในอตัราสว่นไมเ่กิน 
4:1 (สีต่อ่หนึง่) ณ วนัสิน้งวดบญัชีรายไตรมาสหรอืวนัสิน้ปีบญัชี ของผูอ้อก
หุน้กู ้

-   “หุน้กูไ้มม่ีหลกัประกนัของบรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่
3/2562 ครบกาํหนดไถถ่อนปี 2564” มลูคา่คงคา้ง 180.20 ลา้นบาท ครบ
กาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 
โดยออกและเสนอขายใหก้บัผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญ่ (II&HNW) 
เง่ือนไขทางการเงินท่ีสาํคญัคือ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะดาํรงไวซ้ึง่อตัราสว่นของ 
"หนีส้นิ" ตอ่ "สว่นของผูถื้อหุน้" (Debt to Equity Ratio) ในอตัราสว่นไมเ่กิน 
4:1 (สีต่อ่หนึง่) ณ วนัสิน้งวดบญัชีรายไตรมาสหรอืวนัสิน้ปีบญัชี ของผูอ้อก
หุน้กู ้

- “หุน้กูม้ีหลกัประกนัของบรษัิท อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่
1/2563 ครบกาํหนดไถถ่อนปี 2565” มลูคา่คงคา้ง 581.10 ลา้นบาท ครบ
กาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี 12 มิถนุายน 2565 

mailto:sarisa@eastcoast.co.th


 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 88  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายทะเบยีนหุน้กู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

โดยออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญ่ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุวา่ดว้ยการขออนญุาตและการอนยุาต
ใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม ่ 
เง่ือนไขทางการเงินที่สาํคญัคือ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะดาํรงไวซ้ึง่อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมี
ภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) 
ตลอดจนอายหุุน้กูใ้นงบการเงินรวมของผูอ้อกหุน้กูท้ี่ไดผ้า่นการตรวจสอบ
โดยผูต้รวจสอบบญัชีของผูอ้อกหุน้กูแ้ลว้ เป็นอตัราสว่นไมเ่กิน 4 : 1 (สีต่อ่
หนึง่) เทา่ ณ วนัสิน้งวดบญัชีรายไตรมาสของผูอ้อกหุน้กูใ้นแตล่ะไตรมาส 
ตามงบการเงินรวมรายไตรมาสและ ณ วนัสิน้ปีบญัชีของผูอ้อกหุน้กูใ้นแตล่ะ
ปี ตามงบการเงินรวมประจาํปี 

- ตั๋วแลกเงินระยะสัน้ มลูคา่คงคา้งรวม 155 .08  ลา้นบาท ซึง่จะทยอยครบ
กาํหนดชาํระไมเ่กิน 9 เดือน นบัจากวนัท่ีออกตราสาร หรอืสงูสดุไมเ่กินเดือน
กนัยายน 2564  

 
“หุน้กูม้ีหลกัประกนัของบรษิัท อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์เิทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่

2/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564” 
นายทะเบยีนหุน้กู ้คือ ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ 9 ถนนรชัดาภิเษก จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์02-544-2923 

“หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัของบรษิัท อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์เิทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้
ที ่3/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564” 

นายทะเบยีนหุน้กู ้คือ ธนาคาร ซไีอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์02-626-7000 

“หุน้กูม้ีประกนัของบรษิัท อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์เิทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่
1/2563 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2565”  

นายทะเบยีนหุน้กู ้คือ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ 9 ถนนรชัดาภิเษก จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์02-544-2923 

 
 “หุน้กูม้ีหลกัประกนัของบรษิัท อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์เิทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่

2/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564” 
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้คือ บรษัิทหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ 132  อาคารสนิธรทาวเวอร ์1 ชัน้ 3 และอาคารสนิ
ธรทาวเวอร ์3 ชัน้ 18, 20 ถนนวทิย ุ  แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 1.0 - 89  

10330 
โทรศพัท ์02-205-7000 

“หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัของบรษิัท อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์เิทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้
ที ่3/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564” 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้คือ ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์02-296-5557 

“หุน้กูม้ีประกนัของบรษิัท อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์เิทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่
1/2563 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2565” 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้คือ บรษัิทหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ 132  อาคารสนิธรทาวเวอร ์1 ชัน้ 3 และอาคารสนิ
ธรทาวเวอร ์3 ชัน้ 18, 20 ถนนวทิย ุ  แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ 
10330 
โทรศพัท ์02-205-7000 

 
 

 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 2.0 - 1 

ส่วนที ่2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุ้น 
 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
ปัจจบุนับรษัิทมีทนุจดทะเบียนเทา่กบั 299,161,547 บาท (สองรอ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นหนึง่แสนหกหมื่นหนึง่พนัหา้

รอ้ยสีส่บิเจ็ดบาท) แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,196,646,188 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท (ยี่สบิหา้สตางค)์ 
โดยคิดเป็นทนุจดทะเบียนท่ีเรยีกช าระแลว้เทา่กบั 239,871,889.25 บาท (สองรอ้ยสามสบิเกา้ลา้นแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึง่
พนัแปดรอ้ยแปดสบิเกา้บาทยี่สบิหา้สตางค)์ แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 959,487,557 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 
บาท (ยี่สบิหา้สตางค)์ 

 
7.2 ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้ของบรษัิท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด 4,241 ราย โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

ชื่อ – สกุล 
ข้อมูลการถอืหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

ร้อยละของทุน 
ช าระแล้ว 

1. กลุ่มครอบครัวสุขสวัสดิ ์             481,006,550  50.1316% 

1.1  นายอารกัษ์             สขุสวสัดิ ์             151,637,750  15.8040% 

1.2  นายชาล ี                สขุสวสัดิ ์             149,982,750  15.6315% 

1.3  นางสาวทพิวรรณ   สขุสวสัดิ ์              149,560,550  15.5875% 

1.4  นายวลัลภ   สขุสวสัดิ ์              23,538,800  2.4533% 

1.5  นางวราภรณ ์  สขุสวสัดิ ์                6,283,100  0.6548% 

1.6 ด.ช.นพรุจ   สขุสวสัดิ ์ 600 0.0001% 

1.7  ด.ญ.วรศิรา   สขุสวสัดิ ์ 600 0.0001% 

1.8  ด.ช.พรีวฒุ ิ  สขุสวสัดิ ์ 600 0.0001% 

1.9  ด.ญ.สพุชิญา   สขุสวสัดิ ์ 600 0.0001% 

1.10  ด.ช.วรรธนะ   สขุสวสัดิ ์ 600 0.0001% 

1.11  นายสทิธิโชค   ชินนรุตัน ์ 600 0.0001% 
2. บริษัท ไทยเอน็วดีีอาร ์จ ากดั            32,513,551 3.3886% 
3. กลุ่มครอบครัวพานิช               27,117,100 2.8262% 

3.1  นางพกิลุ   พานชิ              25,000,000  2.6056% 

3.2  นางสาวประภสัสร   พานชิ                2,117,100  0.2206% 
4. นายสาธร      ฉันทเ์รืองวณิชย ์               13,648,100 1.4224% 
5. กลุ่มครอบครัวปัทมสัตยาสนธิ               12,350,000  1.2871% 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 2.0 - 2  

ชื่อ – สกุล 

ข้อมูลการถอืหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

ร้อยละของทุน 
ช าระแล้ว 

5.1  นางขนัทอง               อดุมมหนัตสิขุ                 8,000,000  0.8338% 

5.2  นายพศิษิฐ์   ปัทมสตัยาสนธิ                 3,150,000  0.3283% 

5.3  นางสาวกฤษชนก   ปัทมสตัยาสนธิ                 1,200,000  0.1251% 
6. กลุ่มครอบครัววิริยาทรพนัธุ ์               11,181,500  1.1654% 

6.1  นางวาสนา   วริยิาทรพนัธุ์                 9,384,500  0.9781% 

6.2  นายวทิยา   วริยิาทรพนัธุ์                 1,661,900  0.1732% 

6.3  นางสาววรียา   วริยิาทรพนัธุ์                   135,100  0.0141% 
7. นางกนกวรรณ             กวางทอง                 9,740,600  1.0152% 
8. กลุ่มโดย บล.เคทบีี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)                 7,532,200  0.7850% 

8.1  นางขนัทอง   อดุมมหนัตสิขุ                  6,410,300  0.6681% 

8.2  นายวศนิ                พทุธาร ี                   702,400  0.0732% 

8.3   นายสามารถ   อสิลาม                   120,000  0.0125% 

8.4  นางสธีุรา   พทุธาร ี                     90,200  0.0094% 

8.5  คณุหญิงสทนา   โสณกลุ ณ อยธุยา                     73,600  0.0077% 

8.6   หม่อมหลวงธีรเชษฐ์   โสณกลุ                     72,300  0.0075% 

8.7  หม่อมหลวงรตันมงคล  ชยาภริตั                    63,400  0.0066% 

9. นางสาวทัศนีย ์  วงษจ์ิราษฎร ์ 7,204,000  0.7508% 

10. นางมณีรัตน ์ อนันตภ์มิูไตรภพ                 5,800,000  0.6045% 
11. ผู้ถอืหุ้นรายยอ่ยอื่น ๆ (4,210 ราย)             351,393,556  36.6230% 
รวมจ านวนหุ้นทั้งสิน้ 959,487,557 100.0000% 

ผู้ถอืหุ้นต่างด้าว : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทมีผูถื้อหุน้ตา่งดา้ว 1 ราย ถือหุน้ 1,500 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ านวน
หุน้ทัง้หมด 
หมายเหตุ : บรษิัทมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ตา่งดา้วตามขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 11 ว่า “หุน้ของบริษัทโอนไดโ้ดยไม่มี
ขอ้จ ากดั เวน้แตก่ารโอนหุน้นัน้เป็นเหตใุหค้นตา่งดา้วถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีช  าระแลว้” 
 
7.3 การออกหลกัทรัพยอ์ื่น  

บรษัิทมีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษัิท (ECF-W3) ในวนัท่ี 20 ตลุาคม 
2560 จ านวน 129,951,632 หนว่ย โดยไมค่ิดมลูคา่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัราสว่นหุน้สามญั 6 หุน้ตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 
หนว่ย โดยมีรายละเอยีดของใบส าคญัแสดงสทิธิ ดงันี ้

 
อตัราการใชส้ทิธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย สามารถซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุได ้1 หุน้ ในภายหลงัได้

เกิดการเปลีย่นแปลงตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิเป็น 1.0008 หุน้ 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 2.0 - 3  

ราคาใชส้ทิธิ 5 บาทตอ่หุน้ ในภายหลงัไดเ้กิดการเปลีย่นแปลงตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิเป็น 
4.9958 บาทตอ่หุน้ 

ระยะเวลาการใชส้ทิธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ เริม่ใชส้ทิธิ ครัง้แรกไดใ้นวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2562 และ
สามารถใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิไดอ้ีก 7 ครัง้ ซึง่จะตรงกบัวนัท่ี 25 ของ
เดือน กมุภาพนัธ ์ พฤษภาคม สงิหาคม พฤศจิกายน 2561 และวนัใชส้ทิธิครัง้
สดุทา้ย คือ วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2564 หากก าหนดวนัใชส้ทิธิครัง้ใดตรงกบัวนัหยดุ
ท าการของบรษัิท จะก าหนดวนัใชส้ทิธิใหเ้ป็นวนัท่ีก่อนหนา้วนัก าหนดใชส้ทิธิใน
ครัง้นัน้ ๆ 

ทัง้นี ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีจ านวนหนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ ECF-W3 ที่ยงัไมไ่ดถ้กูใชส้ทิธิจ านวน 
129,951,632 หนว่ย 
 

เมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 บรษัิทไดอ้อกหุน้กูช้นิดระบช่ืุอผูถื้อ ไมด่อ้ยสทิธิ และมีหลกัประกนัใหแ้ก่ผูล้งทนุสถาบนั
จ านวน 200,000 หนว่ย มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท หุน้กูน้ีม้ีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.75 ตอ่ปี ดอกเบีย้ครบก าหนด
ช าระทกุ 3 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 หุน้กูด้งักลา่วมีเง่ือนไขที่ส  าคญัที่ตอ้งปฏิบตัิตามไดแ้ก ่
การรกัษาอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นทนุในอตัราไมเ่กินกวา่ 4 ตอ่ 1 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 หุน้กูด้งักลา่วมียอดคง
คา้งเทา่กบั 200 ลา้นบาท 

ในปีเดยีวกนัเมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บรษัิทไดอ้อกหุน้กูช้นิดระบช่ืุอผูถื้อ ไมด่อ้ยสทิธิ และไมม่ีหลกัประกนัใหแ้ก่
ผูล้งทนุสถาบนัจ านวน 180,200 หนว่ย มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท หุน้กูน้ีม้ีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.50 ตอ่ปี ดอกเบีย้
ครบก าหนดช าระทกุ 3 เดือน และครบก าหนดไถถ่อนในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 หุน้กูด้งักลา่วมีเง่ือนไขที่ส  าคญัทีต่อ้ง
ปฏิบตัิตามไดแ้ก่ การรกัษาอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นทนุในอตัราไมเ่กินกวา่ 4 ตอ่ 1 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 หุน้กู้
ดงักลา่วมยีอดคงคา้งเทา่กบั 180.20 ลา้นบาท 

ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 12 มิถนุายน 2563 บรษัิทไดอ้อกหุน้กูช้นดิระบช่ืุอผูถื้อ ไมด่อ้ยสทิธิ และมีหลกัประกนับางสว่นใหแ้ก่ผู้
ลงทนุสถาบนัจ านวน 581,100 หนว่ย มลูคา่ที่ตราไวห้นว่ยละ 1,000 บาท โดยมีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7.25 ตอ่ปี ดอกเบีย้
ครบก าหนดช าระทกุ 3 เดือน และครบก าหนดไถถ่อนในวนัท่ี 12 มิถนุายน 2565 หุน้กูด้งักลา่วมเีง่ือนไขที่ส  าคญัที่ตอ้ง
ปฏิบตัิตามไดแ้ก่ การรกัษาอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นทนุในอตัราไมเ่กินกวา่ 4 ตอ่ 1 โดยหุน้กูส้ว่นนีค้  า้ประกนัโดยหุน้สามญั
ของบรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ ากดั ที่บรษัิทถืออยูจ่  านวน 38,947,722 หุน้ และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 หุน้กูด้งักลา่วมี
ยอดคงคา้งเทา่กบั 581.10 ลา้นบาท 
 
7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลของ
งบการเงินบรษัิทและเงินส ารองตามกฎหมายตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจ
มีการเปลีย่นแปลง โดยขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบรษัิท สภาพคลอ่ง แผนการลงทนุ รวมถึงปัจจยัที่
เก่ียวขอ้งในการบรหิารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว อยู่ในอ านาจ
ของคณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณา ทัง้นี ้มติคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล จะตอ้งถูก
น าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา ยกเวน้หากเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ
อนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้โดยตอ้งแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุครัง้ตอ่ไป  



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 2.0 - 4  

8. โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีคณะกรรมการบรษัิทจ านวน 8 ทา่น ประกอบดว้ย 
1. พลเอก เทอดศกัดิ ์ มารมย ์ ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. รศ.ดร.มนตร ี โสคติยานรุกัษ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
4. ดร.เอกรนิทร ์ วาสนาสง่ กรรมการอิสระ 
5. นายไพบลูย ์ อรุณประสบสขุ กรรมการอิสระ 
6. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ รองประธานกรรมการ 
7. นายวลัลภ สขุสวสัดิ ์ กรรมการ 
8. นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ ์ กรรมการ 

 
โดยมีนางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เป็นเลขานกุารบริษัท และนางสาวพชนนั สิงหภ์ู่ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ

บริษัท  
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนบรษัิท : นายวัลลภ สุขสวัสดิ์  นายชาลี สุขสวัสดิ์ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ ์

กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของ
บรษัิท 

ขอ้จ ากดัอ านาจของกรรมการ   :  ไมม่ี 
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย 

1. รศ.ดร.มนตร ี  โสคติยานรุกัษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. พลเอก เทอดศกัดิ ์ มารมย ์  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตัิ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
โดยมี นางสาวพิมพร์  าไพ บญุชะนะ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินคือ รศ.
ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ์ ส  าหรบัประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงินนัน้ รศ.ดร.มนตรีฯ ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบในบรษัิทจดทะเบียนอยูอ่ีก 2 แหง่ รวมถึงที่เคยด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบ
ในอดีตที่ผา่นมาอีกหลายแหง่เช่นกนั  

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บรษัิทมีคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจ านวน  4  ทา่น ประกอบดว้ย 
1. รศ.ดร.มนตร ี โสคติยานรุกัษ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการอิสระ 
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2. รศ.ทรงกลด จารุสมบตัิ กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการอิสระ 
3. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4. นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 
คณะกรรมการสรรหา  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีคณะกรรมการสรรหาจ านวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย 
1. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตัิ  ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ กรรมการสรรหา 
3. นายอารกัษ์  สขุสวสัดิ ์ กรรมการสรรหา 

 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจ านวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย 
1. รศ.ดร.มนตร ี โสคติยานรุกัษ์  ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
3. นายอารกัษ์  สขุสวสัดิ ์ กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี โดยคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อยจะประเมินผลการปฏิบตัิงานของแต่ละคณะอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อสามารถน าไปปรบัปรุงแกไ้ข โดยการประเมินผลการปฏิบตัิงานจะเป็นการประเมินทัง้แบบ
คณะและรายบคุคล ตามแบบฟอรม์การประเมินทัง้แบบคณะและรายบคุคล ที่ทางหน่วยงานเลขานกุารบริษัทไดจ้ดัท าขึน้ 
โดยการประเมินจะครอบคลุมตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ซึ่งมีหลักเกณฑ์การ
ประเมินผล ทัง้แบบของคณะกรรมการรายคณะ และบคุคล ตามหวัขอ้หลกัที่น  ามาใชใ้นการประเมิน ไดแ้ก่  

1. การประเมินโครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  
2. การประชมุของคณะกรรมการ  
3. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  
ทัง้นีก้ระบวนการในการประเมินทัง้แบบคณะ และรายบคุคล มีรายละเอียด ดงันี ้     
1) ด าเนินการประเมินประสทิธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษัิททัง้แบบคณะ และรายบคุคลอยา่ง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
2) เลขานกุารบรษัิทสรุปและเสนอผลการประเมินประสทิธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษัิทตอ่

คณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพฒันาปรบัปรุงประสทิธิภาพการด าเนินงาน 
3) คณะกรรมการสรรหาน าเสนอผลการประเมินและแนวทางทางการพฒันาปรบัปรุงประสทิธิภาพการด าเนินงาน

ตอ่คณะกรรมการบรษัิท   
 

โดยมีขอ้มลูผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะ ทัง้ในสว่นรายคณะ 
และรายบคุคล ส าหรบัปี 2563 ที่ผา่นมา มคีา่เฉลีย่ผลการประเมนิ จากคะแนนเตม็รอ้ยละ 100 ดงันี ้
 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 2.0 - 6  

หน่วย : ร้อยละ 

ประเภทคณะกรรมการ ผลการประเมินรายคณะ ผลการประเมินรายบุคคล 
1. คณะกรรมการบรษัิท 97.41 96.88 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 100.00 99.17 
3. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 100.00 98.13 
4. คณะกรรมการสรรหา 100.00 95.83 
5. คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 100.00 95.83 

 
คณะกรรมการบริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีคณะกรรมการบรหิารจ านวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย 
1. นายวลัลภ สขุสวสัดิ ์ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ กรรมการบรหิาร  
3. นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ กรรมการบรหิาร 

 
โดยมีจ านวนครัง้ของการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการ ในรอบปี 2561 – 2563 มีรายละเอียด ดงันี ้ 
 
คณะกรรมการบริษัท 

รายชื่อคณะกรรมการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ านวน
คร้ังการ
ประชุม 

จ านวน
คร้ังที่เขา้
ประชุม 

จ านวน
คร้ังการ
ประชุม 

จ านวน
คร้ังที่เขา้
ประชุม 

จ านวน
คร้ังการ
ประชุม 

จ านวน
คร้ังที่เขา้
ร่วม

ประชุม 

ร้อยละ
ของการ
เข้าร่วม
ประชุม 

1. พลเอก เทอดศกัดิ ์ มารมย ์ 14 14 11 11 13 13 100.00 

2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ ์ 14 14 11 11 13 13 100.00 

3. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ 14 13 11 10 13 12 92.31 

4. ดร.เอกรนิทร ์ วาสนาสง่ 14 12 11 11 13 12 92.31 

5. นายสพุรรณ       เศษธะพานิช - - 7 6 - - - 

6. นายชาลี   สขุสวสัดิ ์ 14 13 11 11 13 13 100.00 

7. นายวลัลภ   สขุสวสัดิ ์ 14 14 11 10 13 11 84.62 

8. นางวราภรณ ์  สขุสวสัดิ ์ 14 14 - - - - - 

9. นายอารกัษ ์  สขุสวสัดิ ์ 14 14 11 10 13 12 92.31 

10. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ ์ 14 13 11 10 8 8 100.00 

11. นายไพบลูย ์ อรุณประสบสขุ - - - - 5 5 100.00 
หมายเหต ุ:  -  นางวราภรณ ์สขุสวสัดิ ์ไดร้บัการแตง่ตัง้เขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติของที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เม่ือ

วนัที่ 25 เมษายน 2561 และไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบรษัิท เม่ือวนัที่ 10 มกราคม 2562 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 2.0 - 7  

- นายสพุรรณ เศษธะพานิช ไดร้บัการแตง่ตัง้เขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 
ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 11 มกราคม 2562 แทนกรรมการที่ลาออก และตอ่มานายสพุรรณฯ ไดล้าออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษัิท กรรมการอิสระ เม่ือวนัที่ 13 กนัยายน 2562 

- นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ ์ไดร้บัการแตง่ตัง้เขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติของที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
เม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2562 และไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบรษัิท เม่ือวนัที่ 13 กรกฎาคม 2563 

- นายไพบูลย ์อรุณประสบสขุ ไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชมุคณะกรรมการ
บรษัิท ครัง้ที่ 8/2563 เม่ือวนัที่ 14 กรกฎาคม 2563 แทนกรรมการที่ลาออก 

  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

รายชื่อคณะกรรมการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

1. รศ.ดร.มนตร ี โสคติยานรุกัษ ์ 2 2 2 2 2 2 
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ 2 2 2 2 2 2 
3. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ 2 2 2 2 2 2 
4. นายอารกัษ์  สขุสวสัดิ ์ 2 2 2 2 2 2 

 
คณะกรรมการสรรหา 
 

รายชื่อคณะกรรมการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

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

3. นายอารกัษ์  สขุสวสัดิ ์ 3 3 2 2 3 3 

 
  

รายชื่อคณะกรรมการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ัง
การประชุม 

1. พลเอก เทอดศกัดิ ์ มารมย ์ 4 4 4 4 4 4 

2. รศ.ดร.มนตร ี  โสคติยานรุกัษ ์ 4 4 4 4 4 4 

3. รศ.ทรงกลด   จารุสมบตั ิ 4 3 4 4 4 4 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 2.0 - 8  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 

รายชื่อคณะกรรมการ 

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563  

จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

1. รศ.ดร.มนตร ี โสคติยานรุกัษ ์ 3 3 2 2 2 2 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ 3 3 2 2 2 2 

3. นายอารกัษ์  สขุสวสัดิ ์ 3 3 2 2 2 2 

 
8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีผูบ้รหิารจ านวน 6 ทา่น ประกอบดว้ย 
1. นายอารกัษ์   สขุสวสัดิ ์ กรรมการผูจ้ดัการ  
2. นายราชา  พจนอ์รยิะ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ (ส านกังานใหญ่) 
3. นางสภุคั   โต๊ะพงศอ์นนัต ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ (สาขา 1) 
4. นายสทิธิโชค   ชินนรุตัน ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ (สาขา 2) 
5. นางสาวพชนนั   สงิหภ์ู ่  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
6. นายพงศพ์นัธุ ์         สรุยิอมัพร ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 

 
คณะกรรมการบรษัิทก าหนดเปา้หมายการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการ และใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ าทกุปี โดยก าหนดเปา้หมายและหลกัเกณฑใ์นการประเมินที่เช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธแ์ละ
แผนงานประจ าปี เพื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนและมาตรการจงูใจที่เหมาะสมใหก้บักรรมการผูจ้ดัการ  

นอกจากนี ้บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีการประเมินผลงานกรรมการผูจ้ดัการ โดยกรรมการบรษัิทท่ีไมม่ีสว่นไดเ้สยีกบักรรมการ
ผูจ้ัดการ เป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ัดการเป็นประจ าทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งในแต่ละปี 
กรรมการบรษัิทท่ีไมม่ีสว่นไดเ้สยีกบักรรมการผูจ้ดัการ จะวดัผลการด าเนินงานของกรรมการผูจ้ดัการในรอบปีที่ผ่านมา ใน
รูปแบบของความกา้วหนา้ในการปฏิบตัิงานท่ีสามารถบรรลเุปา้หมายและวตัถปุระสงคต์ามที่บรษัิทไดก้ าหนดไว้ 

โดยคณะกรรมการบริษัท ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูว้างนโยบายค่าตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ดัการตามผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการที่จะไดร้บัขอ้มลูจากสรุปแบบประเมินผลของของกรรมการ
ผูจ้ดัการท่ีจดัท าโดยกรรมการอิสระทกุท่าน ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสินใจ โดยจะวางกรอบนโยบายค่าตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ดัการไวเ้ป็นอตัราเดียวกบัคา่ตอบแทนในกลุม่อตุสาหกรรม และจะพิจารณาเปรียบเทียบเป็นอตัราสว่นรอ้ยละ
ของก าไรสทุธิในสว่นของบริษัทที่เกิดขึน้ในแต่ละปีประกอบกนั ส าหรบันโยบายขัน้ต ่าการปรบัขึน้ของแต่ละปีจะพิจารณา
อตัราที่รอ้ยละ 3 – 5 ตอ่ปี ส าหรบันโยบายคา่ตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการในระยะยาวนัน้ ขณะนีย้งัอยูร่ะหวา่งการพิจารณา
จดัหาแนวทางที่เหมาะสมตอ่ไป  



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 2.0 - 9  

ทัง้นีส้  าหรบัการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหารนัน้ ปัจจุบนัยงัอยู่
ระหว่างการศึกษาโครงสรา้งและนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริหารที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับ
ประเภทของธุรกิจ ซึง่เมื่อไดข้อ้สรุปแลว้ จะน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
และก าหนดนโยบายเพื่อผา่นการพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการบรหิารตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทตอ่ไป  

 
โดยในรอบปี 2563 ที่ผา่นมา ไดม้ีการประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการ โดยมีขอ้สรุป ดงันี ้

 
สรุปแบบประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ (MD) ส าหรับรอบปี 2563 

 

ล าดับ หัวข้อ 
คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย 

(คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ย 
(ร้อยละ) (ต่อหวัข้อ) 

1 ความเป็นผูน้  า 24 24.00 100.00 

2 การก าหนดกลยทุธ ์ 24 23.60 98.33 

3 การปฏิบตัิตามกลยทุธ ์ 24 23.80 99.17 

4 การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 24 23.60 98.33 

5 ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 24 24.00 100.00 

6 ความสมัพนัธก์บัภายนอก 20 20.00 100.00 

7 การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับคุลากร 24 23.80 99.17 

8 การสบืทอดต าแหนง่ 12 12.00 100.00 

9 ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 16 16.00 100.00 

10 คณุลกัษณะสว่นตวั 24 23.60 98.33 

คะแนนรวม 216 214.40 99.26  
 

การก าหนดอ านาจอนุมัตวิงเงนิ  
 

เร่ือง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
1. อนุมัติ ก า รจัดหาทรัพย์สิ นถาวร

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

2. อนุมัติ ก า ร ข ายสิ นทรัพ ย์ยก เ ว้น
ประเภทอสงัหารมิทรพัย ์

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

3. อนุมัติการขายสินทรัพย์ประเภท
อสงัหารมิทรพัย ์

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

4. อนมุตักิารขอซือ้อะไหล่ซอ่มบ ารุง ไม่เกิน 30,000,000 บาท ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

5. อนุมัติการขอซื ้ออุปกรณ์และวัสดุ
ส  านกังาน  

เกิน 20,000,000 บาท ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
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เร่ือง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
6. อนุมัติวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
ไม่เกิน 100,000,000 บาท - - 

หมายเหตุ : กรณีเกินอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร จะตอ้งน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา  และหากเป็น
รายการประเภทการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์จะตอ้งปฏิบตัิตามพรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืประกาศที่เก่ียวขอ้งจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ส  านักงานงาน กลต.) และ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยเป็นส าคญั 
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แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart) 
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8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี 
 
เลขานุการบริษัท 
นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 เพิ่มโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และเป็นผู้
มีความรูโ้ดยจบการศกึษาดา้นเศรษฐศาสตร ์ดา้นการเงิน ดา้นการบรหิารจดัการ ผา่นการอบรมหลกัสตูรที่ปรกึษาทางการ
เงินโดยชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย รวมถึงผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่น CSP 
110/2020 (Company Secretary Program) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ตาม
ขอบเขตและความรบัผิดชอบ ดงันี ้

1. ใหค้  าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการเพื่อรบัทราบถึงขอ้กฎหมาย ระเบียบและขอ้บังคับต่าง ๆ ของบริษัท และ
ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามอยา่งถกูตอ้งและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่นแปลงที่มีนยัส  าคญัแก่กรรมการ 

2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑต์่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง  

3. จดัการประชมุผูถื้อหุน้ และประชมุกรรมการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษัิท และขอ้พงึปฏิบตัิตา่ง ๆ  
4. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิ

ตามมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 
5. ดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในสว่นที่เก่ียวขอ้งตามระเบียบและขอ้ก าหนดของ ส านกังาน 

กลต. และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
6. เป็นบคุคลผูป้ระสานงาน (Contact person) กบัหนว่ยงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ส  านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส  านกังาน กลต.) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

7. จดัท าและเก็บรกัษาเอกสาร ไดแ้ก่ 
- ทะเบียนกรรมการ  
- หนงัสอืเชิญประชมุ และรายงานการประชมุคณะกรรมการ  
- หนงัสอืเชิญประชมุ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
- รายงานการซือ้ขายหุน้ของบรษัิท ของกรรมการบรษัิท และผูบ้รหิาร 
- รายงานการมีสว่นไดเ้สยีที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท  
- รายงานประจ าปี 
- แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

8. การด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
ทัง้นี ้ในกรณีที่เลขานกุารบรษัิทพน้จากต าแหนง่ หรอืไมอ่าจปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้หค้ณะกรรมการบรษัิทแต่งตัง้เลขานกุาร

บริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้
คณะกรรมการบรษัิทมีอ านาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึง่ปฏิบตัิหนา้ที่แทนในช่วงเวลาดงักลา่ว 
 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ี
นายพงศพ์นัธุ ์ สรุยิอมัพร ด ารงต าแหนง่เป็นผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี

ของบรษัิท  
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  
ก) คา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

ในที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) คา่ตอบแทนรายเดือน : 

 ประธานกรรมการ 34,000 บาทตอ่เดือน  

 กรรมการ 24,000 บาทตอ่ทา่นตอ่เดือน  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทตอ่เดือน  

 กรรมการตรวจสอบ 24,000 บาทตอ่ทา่นตอ่เดือน  
โดยยงัคงอตัราคา่ตอบแทนรายเดือนเทา่กบัปี 2561 และปี 2562 ที่ผา่นมา 

2) ค่าเบีย้ประชุมส าหรบัคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทกุชุด : จ านวน 9,000 บาทต่อ
ท่านต่อครัง้ (โดยปรบัเพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 2,000 บาท) ประกอบดว้ยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ดงันี ้
1. คณะกรรมการบรษัิท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4. คณะกรรมการสรรหา 
5. คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

3) คา่ตอบแทนพิเศษหรอืโบนสั: พิจารณาจากผลการด าเนินงาน 

4) ค่าตอบแทนประเภทสิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ ไดแ้ก่ ประกันสขุภาพ สมาชิกสนามกอลฟ์ สโมสรการกีฬา
(Sport Club) หรอืสโมสรเพื่อการพกัผอ่น หรอืสนัทนาการ (Member Club) : -ไมม่ี-  

 
ทั้งนี  ้ที่ประชุมได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราวงเงิน

คา่ตอบแทนที่เทา่กบัปี 2561 และปี 2562 ที่ผา่นมา  
หมายเหต ุ: เพื่อใหเ้กิดการตรวจสอบและถ่วงดลุที่ดี รวมถึงเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล บริษัทไดก้ าหนด

นโยบายในการควบคมุการตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร นอกเหนือจากคา่ตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม โบนสั ที่ได้
ระบุไวข้า้งตน้ และตามอ านาจอนุมตัิที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด  ๆ ที่มีมลูค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี 
จะตอ้งน าเสนอเป็นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตัิ โดยระบุรายละเอียดและ
ความสมเหตสุมผลของการจ่ายสวสัดิการเพิ่มเติมดงักลา่ว  

ส าหรบัโครงสรา้งคา่ตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร ซึ่งสว่นใหญ่ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบนัน้ ปัจจบุนั มีโครงสรา้งการจ่ายคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย 

1. คา่ตอบแทนรายเดือน : 
2. คา่เบีย้ประชมุ 
3. คา่ตอบแทนพิเศษหรอืโบนสั 
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ ส าหรับปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 
คณะกรรมการบริษัท  

หน่วย : บาท 

รายช่ือคณะกรรมการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เงนิเดือนและ
โบนัส 

ค่าเบีย้
ประชุม 

รวม 
เงนิเดือนและ

โบนัส 
ค่าเบีย้
ประชุม 

รวม 
เงนิเดือน
และโบนัส 

ค่าเบีย้
ประชุม 

รวม 

1. พลเอก เทอดศกัดิ ์ มารมย ์ 528,000 98,000 626,000 528,000 77,000 605,000 558,000 110,000 668,000 

2. รศ.ดร.มนตร ี  โสคติยานรุกัษ ์ 408,000 98,000 506,000 408,000 77,000 485,000 438,000 110,000 548,000 

3. รศ.ทรงกลด   จารุสมบตั ิ 348,000 91,000 439,000 348,000 70,000 418,000 363,000 101,000 464,000 

4. ดร.เอกรนิทร ์      วาสนาสง่ 348,000 84,000 432,000 348,000 77,000 425,000 363,000 103,000 466,000 

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

6. นายชาลี   สขุสวสัดิ ์ 288,000 91,000 379,000 288,000 77,000 365,000 288,000 110,000 398,000 

7. นายวลัลภ   สขุสวสัดิ ์ 288,000 98,000 386,000 288,000 70,000 358,000 288,000 96,000 377,000 

8. นายอารกัษ ์  สขุสวสัดิ ์ 288,000 98,000 386,000 288,000 70,000 358,000 288,000 103,000 391,000 

9. น.ส.ทิพวรรณ        สขุสวสัดิ ์ 288,000 91,000 379,000 288,000 70,000 358,000 168,000 49,000 217,000 

10. นางวราภรณ ์  สขุสวสัดิ ์ 288,000 98,000 386,000 - - - - - - 

11. นายไพบลูย ์  อรุณประสบสขุ - - - - - - 195,000 52,000 247,000 

รวม 3,072,000 847,000 3,919,000 3,000,000 630,000 3,630,000 2,949,000 827,000 3,776,000 

หมายเหต ุ:   -  นางวราภรณ ์สขุสวสัดิ ์ไดร้บัการแตง่ตัง้เขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติของที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2561 และไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เม่ือ
วนัที่ 10 มกราคม 2562 

- นายสพุรรณ เศษธะพานิช ไดร้บัการแตง่ตัง้เขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 11 มกราคม 2562 แทนกรรมการที่ลาออก และ
ตอ่มานายสพุรรณฯ ไดล้าออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท กรรมการอิสระ เม่ือวนัที่ 13 กนัยายน 2562 
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- นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ ์ไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติของที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2562 และไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษัท 
เม่ือวนัที่ 13 กรกฎาคม 2563 

- นายไพบลูย ์อรุณประสบสขุ ไดร้บัการแตง่ตัง้เขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่  8/2563 เม่ือวนัที่ 14 กรกฎาคม 2563 แทนกรรมการที่ลาออก 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

รายช่ือคณะกรรมการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เงนิเดือน 
ค่าเบีย้
ประชุม 

โบนัส รวม เงนิเดือน 
ค่าเบีย้
ประชุม 

โบนัส รวม เงนิเดือน 
ค่าเบีย้
ประชุม 

โบนัส รวม 

1. รศ.ดร.มนตร ี โสคติยานรุกัษ ์ 348,000 28,000 ไมมี่ 376,000 348,000 28,000 ไมมี่ 376,000 348,000 32,000 ไมมี่ 380,000 

2. พลเอก เทอดศกัดิ ์ มารมย ์ 288,000 28,000 ไมมี่ 316,000 288,000 28,000 ไมมี่ 316,000 288,000 32,000 ไมมี่ 320,000 

3. รศ.ทรงกลด   จารุสมบตั ิ 288,000 21,000 ไมมี่ 309.000 288,000 28,000 ไมมี่ 316,000 288,000 32,000 ไมมี่ 320,000 

รวม 924,000 77,000 ไม่มี 1,001,000 924,000 84,000 ไม่มี 1,008,000 924,000 96,000 ไม่มี 1,020,000 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ค่าเบีย้ประชุม ค่าเบีย้ประชุม ค่าเบีย้ประชุม 

1. รศ.ดร.มนตร ี โสคติยานรุกัษ ์ 14,000 14,000 16,000 

2. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ 14,000 14,000 16,000 

3. นายชาล ี    สขุสวสัดิ ์ 14,000 14,000 16,000 

4. นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ ์ 14,000 14,000 16,000 

รวม 56,000 56,000 64,000 
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คณะกรรมการสรรหา 
 

รายชื่อคณะกรรมการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ค่าเบีย้ประชุม ค่าเบีย้ประชุม ค่าเบีย้ประชุม 
1. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ 21,000 14,000  25,000 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ 21,000 14,000 25,000 

3. นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ ์ 21,000 14,000 25,000 

รวม 63,000 42,000 75,000 
 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 

รายชื่อคณะกรรมการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ค่าเบีย้ประชุม ค่าเบีย้ประชุม ค่าเบีย้ประชุม 
1. รศ.ดร.มนตร ี โสคติยานรุกัษ ์ 21,000 14,000 16,000 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ 21,000     14,000 16,000 

3. นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ ์ 21,000 14,000 16,000 
รวม 63,000 42,000 48,000 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ านวน จ านวนเงนิ จ านวน จ านวนเงนิ จ านวน จ านวนเงนิ 

(คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) 

เงินเดือน 8 10,742,053 8 11,934,720 8 14,927,903 

โบนสั 8 348,000 8 0 8 540,000 

เงินสมทบกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพ 

8 371,334 8 263,270 8 75,844 

รวม 8 11,461,387 8 12,197,990 8 15,543,747 

 
ในกรณีที่จะมีการพิจารณาอนมุตัิเก่ียวกบัการใหส้วสัดิการเพิ่มเติมพิเศษแก่กรรมการบริษัท และ/หรือผูบ้ริหาร

บรษัิท ในสว่นท่ีนอกเหนือจาก เงินเดือน คา่เบีย้ประชมุ สวสัดิการ คา่บ าเหน็จ โบนสั และอื่น ๆ จากเดิมที่เคยมีการก าหนด
ค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริษัท และ/หรือผูบ้ริหารบริษัทไวอ้ยู่ก่อนแลว้ หากในภายหลงัจะมีการใหส้วสัดิการพิเศษ
เพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมลูค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะตอ้งน าเขา้เป็นวาระการประชุม โดยระบรุายละเอียดและ
ความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวสัดิการพิเศษเพิ่มเติมดงักล่าว ตวัอย่างเช่น หากเป็นกรณีของการใหส้วสัดิการพิเศษ
เพิ่มเติมในรูปของรถประจ าต าแหน่ง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ของบริษัท ไดแ้ก่ ค่าผ่อนงวดรถ และค่าพนกังานขบัรถ
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ประจ าต าแหน่ง หากมีมูลค่ารวมแลว้มากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะตอ้งน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนมุตัิ เป็นตน้ ทัง้นี ้เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตสุมผล
และใหค้วามคิดเห็น รวมถึงใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการท ารายการดงักลา่วตอ่ไป 

 
2) ค่าตอบแทนอืน่  

- ไมม่ี - 
 
8.5 บุคลากร 
 

 จ านวนพนักงาน )ไม่รวมผู้บริหาร (  
ในรอบปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563  ปีที่ผา่นมา บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีจ านวนพนกังาน ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

ประเภทพนักงาน 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2561 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2562 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2563 

จ านวน (คน) จ านวน (คน) จ านวน (คน) 

พนกังานประจ า 305 268 206 

1.   ฝ่ายบรหิาร 14 17 13 

2.   ฝ่ายการตลาด 71 66 36 

3.   ฝ่ายโรงงาน/ผลติ 66 64 69 

4.   ฝ่ายบญัชีและการเงิน 29 26 18 

5.   ฝ่ายจดัซือ้ 12 9 7 

6.   ฝ่ายบคุคล/ธุรการ 45 42 37 

7.   สว่นงานสโตร/์คลงัสนิคา้ 34 27 15 

8.   สว่นงานจดัสง่และสง่ออก 30 13 6 

9.   สว่นงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 5 

พนักงานรายวนั 1,056 1,074 1,056 

รวม 1,361 1,342 1,262 

หมายเหต ุ:   ในรอบปี 2563 บรษัิทมีพนกังานรายวนั เทา่กบัรอ้ยละ 83.68 ของจ านวนพนกังานทัง้หมด ในจ านวนนีมี้พนักงานที่อยูใ่นฝ่าย
โรงงาน/ผลิต และเป็นแรงงานตา่งดา้วคิดเป็นรอ้ยละ 69.58  ของจ านวนพนกังานรายวนัทัง้หมด 
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 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน 
 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
คา่ตอบแทนของพนกังานประจ าในรูป
เงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพ 

85,739,641 88,555,614 73,060,312.00 

คา่ตอบแทนของลกูจา้งในรูปคา่จา้ง 178,548,966 173,473,636 166,274,937.00 
คา่อบรมสมัมนา 902,811.10 438,636.55 403,519.35 

รวม 265,191,418.10 262,467,613 239,738,769.35 
หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2555 เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2555 มีมติใหจ้ัดตัง้กองทนุส  ารองเลีย้งชีพ ซึ่งบริษัท
ด าเนินการจดัตัง้แลว้เสรจ็เม่ือวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2555 

 

บรษัิทมีนโยบายการพิจารณาคา่ตอบแทนของพนกังานและลกูจา้งทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยระยะสัน้จะ
พิจารณาจากอตัราการเติบโตของผลการด าเนินงานในแต่ละปีเป็นส าคญั ต่อมาจะพิจารณาการปรบัเพิ่มขึน้ของอตัรา
ค่าตอบแทนใหค้รอบคลมุเงินเฟ้อในแต่ละปี และจะพิจารณาการปรบัเพิ่มขึน้เป็นรายบุคคลตามระดบัความมีอุตสาหะ 
ตัง้ใจ ทุม่เท ความสามารถในการปฏิบตัิงาน และผลชองงานท่ีเกิดขึน้เป็นล าดบัตอ่มา 

ส าหรบัการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาว บริษัทจะพิจารณาจากการสรา้งโอกาสความกา้วหนา้ในวิชาชีพโดย
บริษัทใชแ้บบประเมินภายในองคก์รที่ก าหนดขึน้มาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกับตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของแต่ละ
แผนกมาเป็นตวัชีว้ดัการปฏิบตัิงานของพนกังาน ( Individual’s Performance) เพื่อใชใ้นการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
รวมถึงก าหนดผลตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานตามผลการปฏิบตัิงาน โดยพิจารณามมุมอง 4 มิติ คือ มิติทางการ
เงิน มิติดา้นการพฒันาปรบัปรุงกระบวนการภายในใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ มิติดา้นการเรียนรู ้และมิติการพฒันา ทัง้นี ้
ในการใหผ้ลตอบแทนของพนกังาน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงผลส าเร็จขององคก์ร  ความสอดคลอ้งกบัสภาวะ
เศรษฐกิจ รวมถึงการพิจารณาเทียบเคียงบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกัน และในทกุ ๆ ปี บริษัทจะจัดใหม้ีการ
มอบของที่ระลกึใหแ้ก่พนกังานท่ีปฏิบตัิงานในองคก์รอยา่งต่อเนื่องเป็นประจ าทกุปี ส าหรบัพนกังานที่มีอายกุารปฏิบตัิงาน
ถึงระยะเวลาที่ก าหนดไวเ้ริ่มตัง้แต่ 10 ปี 15 ปี 20 ปี และ 20 ปีขึน้ไป เพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้ับพนกังานที่ทุ่มเท
ปฏิบตัิหนา้ที่ และมีความภกัดีใหก้บัองคก์รมาอยา่งตอ่เนื่อง 

 

 ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา  
-  ไมม่ี  - 
 

 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร  
บรษัิทใหค้วามส าคญักบัการพฒันาบคุลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการท างาน โดยก าหนด

แผนการพฒันาบคุลากรอยา่งชดัเจนและสม ่าเสมอ เพื่อเป็นแผนงานประจ าปีส าหรบัการอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะในการท างาน 
ทัง้การอบรมภายในบริษัทและสง่เขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เก่ียวขอ้งกบัการท างาน 
นอกจากนี ้บริษัทยงัไดจ้ัดใหม้ีสวสัดิการใหก้บับคุลากร เพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจในการท างาน โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรบัปรุงสทิธิประโยชนต์า่ง ๆ ใหเ้หมาะสมอยา่งตอ่เนื่อง 
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ทัง้นี ้บรษัิทมีเปา้หมายการพฒันาที่เป็นพืน้ฐานส าคญัคือ  

 การให้พนักงานเป็นผู ้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการท างานในฝ่ายงานของตนเอง
น าเสนอความคิดเห็นมมุมองในการท างาน เพื่อพฒันาการท างานจากรูปแบบเดิม ๆ ใหม้ีประสทิธิภาพ
และประสทิธิผลเพิ่มมากขึน้ 

 สรา้งบรรยากาศในการท างานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความส าเร็จขององค์กร และจะพิจารณา
การใหผ้ลตอบแทนแก่บคุลากรทัง้จากผลส าเรจ็ขององคก์รโดยรวม และความมุง่มั่น ทุม่เทในการท างาน
โดยเฉพาะที่ตวับคุคล  

 สง่เสริมใหพ้นกังานสรา้งความรูจ้ากการปฏิบตัิงาน การจดัท าคู่มือการปฏิบตัิงานที่มีการปรบัปรุงให้
สอดคลอ้งกบัการท างานจรงิที่เปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา  

 ส่งเสริมให้มีการเดินทางเพื่อเขา้ร่วมงานแสดงสินค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณด์า้นการผลติ ดา้นการพฒันาสนิคา้ การตลาด รวมถึงเรียนรู ้ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทัง้นีเ้พื่อจะไดน้ ามาปรบัใชใ้นกระบวนการท างานของบริษัทใหม้ี
ความทนัสมยัและสามารถปรบัตวัไดท้นัต่อทกุๆ สถานการณ์ ในภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร ์ที่มี
การเปลีย่นแปลง 

 ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่ม  (Value Added) ใหเ้กิดขึน้ในผลิตภัณฑท์ี่ทางบริษัท
เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่าย เพื่อสรา้งการเติบโตที่ยั่งยืน และสรา้งการรบัรูแ้ละความเป็นที่ตอ้งการของ
ผูบ้รโิภคใหเ้กิดขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

 ส่งเสริมการพัฒนาและกระตุน้เพื่อใหบุ้คลากรภายในองคก์รมีทัศนคติต่อการท างาน ที่จะตอ้ง
สรา้งการพฒันาและความเจริญกา้วหนา้ในการท างานใหเ้กิดขึน้อย่างต่อเนื่อง อาทิ ในกระบวนการ
ผลิตจะตอ้งดีขึน้อย่างต่อเนื่อง การตลาดจะต้องสร้างรายได้จากการขายสินค้าให้เติบโตขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง ฝ่ายงานที่ควบคมุค่าใชจ้่ายของบริษัทจะตอ้งมีการบริหารจดัการใหส้ดัสว่นตน้ทุนและ
คา่ใชจ้่ายลดลงอยา่งตอ่เนื่องในขณะท่ีจะตอ้งบรหิารจดัการใหเ้กิดประสทิธิภาพสูงสดุ 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ครัง้ที่ 1/2555 (ครัง้แรกหลงัแปร

สภาพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีนโยบายริเริ่ม มีส่วนร่วมในการใหค้วามเห็นในรายละเอียดของนโยบายและได้
ด าเนินการออกมติอนมุตันิโยบายก ากบัดแูลกิจการอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษรครัง้แรก รวมถึงการแกไ้ขเพิ่มเติมในภายหลงั
จากวนัที่ประชุมดงักลา่ว โดยไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย เพื่อใหม้ีความโปรง่ใสในการด าเนินงานของบรษัิทในทกุระดบัชัน้ทัง้ในสว่นของพนกังานระดบัปฏิบตัิงาน 
ผูบ้ริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ ทัง้นี ้เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เพื่อ
เสรมิสรา้งการเติบโตที่ยั่งยืนอนัจะน ามาซึ่งประโยชนใ์นระยะยาวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ และสาธารณชนทั่วไป โดยนบัจาก
วันที่ไดม้ีการอนุมัติน โยบายและหลักการก ากับดูแลกิจการในครั ้ง แรกแล ้วก็ ได ้มีการปร ับปรุ ง เพิ่ม เติมใน
รายละเอียดที่ส  าคัญเพื่อใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลง และแนวทางการปฏิบตัิที่ดี ทัง้นีท้ี่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
11/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ไดพ้ิจารณาอนุมัตินโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่ยกเลิก 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้ไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้นีน้โยบาย
ก ากบัดแูลกิจการฉบบันีไ้ดก้ าหนดหลกัปฏิบตัิแก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผูน้  าหรือผูร้บัผิดชอบสงูสดุขององคก์รใชใ้น
การก ากบัดแูลใหกิ้จการมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว นา่เช่ือถือส าหรบัผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุทา่นเพื่อประโยชน์
ในการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวงัของทัง้ภาคธุรกิจ ผูล้งทุน ตลอดจนตลาดทนุและสงัคม
โดยรวม  

ทัง้นีน้โยบายการก ากับดูแลกิจการจะไดร้บัการพิจารณาทบทวนแกไ้ขตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกับ
หลกัการหรอืแนวทางปฏิบตัิที่จะมีการเปลีย่นแปลงแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

โดย “การก ากบัดูแลกิจการ” หมายถึง ระบบที่สรา้งขึน้เพื่อใช้ในเชิงการก ากับดูแล และควบคุมการตดัสินใจ
ด าเนินงานของคนในองคก์รใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์เพื่อใหเ้กิดความยตุิธรรม โปรง่ใส ซึง่รวมถึง 

(1) การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั ซึ่งครอบคลมุถึงเป้าหมายและแนวคิดหลกัขององคก์ร และ
เป้าหมายในระยะสัน้ แนวคิดหลกัขององคก์รในรูปแบบของวิสยัทศัน ์หลกัการ และรูปแบบธุรกิจที่สรา้ง
คณุคา่ใหแ้ก่กิจการ 

(2) การก าหนดกลยทุธ ์นโยบาย และพิจารณาอนมุตัิแผนงานและงบประมาณ 
(3) การติดตาม ประเมิน และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน  
“การก ากบัดูแลกิจการที่ดี” ตามหลกัปฏิบตัิฉบับนี ้หมายถึง การสรา้งหลกัการก ากับดูแลกิจการที่สะทอ้น

โครงสรา้งแหง่ความสมัพนัธ ์ระหวา่ง ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สีย เพื่อใชเ้ป็นกรอบโครงสรา้งใน
การก าหนดเปา้ประสงคท์างธุรกิจของบรษัิท รวมถึงการก าหนดวิธีการ เพื่อใหบ้รรลเุปา้ประสงคท์างธุรกิจนัน้ และวิธีการใน
การควบคมุ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของบรษัิทไดอ้ีกดว้ย  

ซึง่คณะกรรมการมีเปา้หมายในการก ากบัดแูลกิจการใหน้ าไปสูเ่ปา้หมายที่ส  าคญั ดงันี  ้
1. สามารถแขง่ขนัไดแ้ละมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านงึถึงผลกระทบในระยะยาว 
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2. ประกอบธุรกิจอยา่งมีจรยิธรรม เคารพสทิธิ และมีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สยี 
3. เป็นประโยชนต์อ่สงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 
4. สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง  
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Corporate Governance Code : CG Code) ได้วางหลักปฏิบัติของ

คณะกรรมการบรษัิท รวม 8 ขอ้หลกั ดงันี ้
หลักปฏิบัติที่ 1  ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้  าที่สรา้งคณุค่าใหแ้ก่

กิจการอยา่งยั่งยืน 
หลักปฏิบัติที่ 2  ก าหนดวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
หลักปฏิบัติที่ 3  เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล 
หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร 
หลักปฏิบัติที่ 5 สง่เสรมินวตักรรม และการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ 
หลักปฏิบัติที่ 6 ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
หลักปฏิบัติที่ 7 รกัษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 
หลักปฏิบัติที่ 8 สนบัสนนุการมีสว่นรว่มและการสือ่สารกบัผูถื้อหุน้ 
ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษัิท ไดพ้ิจารณาและทบทวนการน าหลกัปฏิบตัิตาม CG Code ไปปรบัใชต้ามบริบททาง

ธุรกิจของบรษัิทแลว้ เป็นประจ าอยา่งตอ่เนื่อง   
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การก าหนดวิสัยทัศน ์พนัธกิจ ค่านิยมองคก์ร วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายระยะยาว 
 

วิสัยทัศน ์
“มุง่มั่นท่ีจะเป็นผูน้  าดา้นธุรกิจเฟอรน์ิเจอรใ์นภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และสรา้งโอกาสในการเติบโต

ของธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง” 
 

พันธกิจ 
Sustainability = การพฒันาใหอ้งคก์รเติบโตดว้ยความยั่งยืน ไดแ้ก่ การจดัหาแนวทางเพื่อลดตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยในการ
เป็นผูผ้ลติเฟอรน์ิเจอรข์องบรษัิท / การขยายสูธุ่รกิจดา้นพลงังานทดแทน ซึง่เป็นแนวโนม้ที่ส  าคญัและเป็นสว่นหนึง่ของการ
สรา้งความมั่นคงดา้นพลงังาน เป็นการสรา้งรายไดแ้ละผลก าไรอยา่งตอ่เนื่องใหก้บัภาพรวมของธรุกิจ เป็นตน้  
Diversification = การกระจายความเสีย่งในธุรกิจ เช่น การมีทัง้รายไดจ้ากการจ าหนา่ยสนิคา้ทัง้ในและตา่งประเทศ การมี
กลุม่ลกูคา้ที่หลากหลาย ตัง้แตก่ารสง่ออก รา้นคา้ปลกีสมยัใหม ่รา้นคา้สง่ รา้นคา้ปลกีเฟอรน์ิเจอรท์ั่วประเทศ และยงัรวมถึง
การขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจประเภทอื่น ๆ อาทิ ธุรกิจดา้นพลงังาน เพื่อกระจายความเสีย่งและไมพ่ึง่พิงธุรกิจเฟอรน์ิเจอรเ์พียง
อยา่งเดยีว 
Adaptation = การพรอ้มสรา้งกลยทุธแ์หง่การเปลีย่นแปลงและปรบัตวัในธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อสรา้งโอกาสในการด าเนิน
ธุรกิจใหเ้ป็นไปดว้ยความมั่นคงและยั่งยืน ตัง้แต่เริม่ตน้จากธุรกิจการเป็นผูผ้ลติชิน้สว่นเฟอรน์ิเจอร ์ มาถึงผูผ้ลติเฟอรน์ิเจอร์
ไมย้างพารา เฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ และผูผ้ลติกระดาษปิดผิวเพื่อลดตน้ทนุในการผลติเฟอรน์ิเจอร ์เป็นตน้ 
 

ค่านิยมองคก์ร 
ท างานดว้ยใจที่มุง่มั่นในเปา้หมาย (Be Passionate and Determined) 
ลดกระบวนการท างานแตไ่ดป้ระสทิธิภาพท่ีมากขึน้ (Do More with Less) 

แสวงหาการเติบโตและเรยีนรูอ้ยา่งไมห่ยดุนิ่ง (Pursue Growth and Learning) 
สือ่สารดว้ยใจที่เปิดกวา้ง เที่ยงธรรมและซื่อสตัยต์อ่ผูอ้ื่น (Build Open, Integrity, Honest Relationships with 

Communication) 
 

วัตถุประสงค ์
“การน าพาองคก์รใหม้ีการพฒันาและเติบโตอยา่งยั่งยืน” 

 
เป้าหมายระยะยาว 

บริษัทก าหนดเป้าหมายระยะยาว โดยจะรักษาอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และก าไรจากการ
ด าเนินงานในกลุม่ธุรกิจเฟอรน์ิเจอรใ์หเ้ติบโตอยา่งตอ่เนื่อง และมุ่งสูก่ารเป็นองคก์รพฒันาต่อยอดการลงทนุเพื่อลดตน้ทนุ
ในธุรกิจการผลิตเฟอรน์ิเจอรแ์บบครบวงจร รวมถึงการตัง้เป้าหมายผลตอบแทนจากธุรกิจดา้นพลงังานทดแทนคิดเป็น
สดัสว่นไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธิรวมของบรษัิทและบรษัิทย่อยทัง้หมดภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการกระจาย
ความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจสูธุ่รกิจประเภทอื่น ๆ ท่ีมีศกัยภาพและโอกาสในการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง” 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

หนา้ที่ 2.0 - 23  

ส าหรบัเปา้หมายระยะยาวมากกวา่ 3 ปีขึน้ไป บรษัิทตัง้เปา้หมายการเป็นผูน้  าในธุรกิจการเป็นผูผ้ลติและจดั
จ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรเ์พื่อการสง่ออก และการเป็นผูน้  าในธุรกิจการจดัจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรใ์หก้บัรา้นคา้สง่รา้นคา้ปลีกทั่ว
ประเทศ และภมูิภาคอาเซียน 

 
หลักปฏิบัติที่ 1 : ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้  าที่สรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการอยา่ง
ยั่งยืน  

หลกัปฏิบตัิที่ 1.1 
คณะกรรมการควรเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรบัผิดชอบในฐานะผูน้  าที่ตอ้งก ากบัดแูลใหอ้งคก์รมีการ

บรหิารจดัการท่ีดี ซึง่ครอบคลมุถึงการก าหนดวตัถปุระสงค ์เปา้หมาย กลยทุธ ์นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรร
ทรพัยากรส าคญัเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย การติดตาม ประเมินผลและดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน  

แนวปฏิบตัิที่ 1.1  
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการก ากับดูแลใหอ้งคก์รมีการบริหาร

จดัการท่ีดี รวมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอยา่งในฐานะผูน้  าในการก ากบัดแูลกิจการ 
โดยในแต่ละปีจะมีการพิจารณาและร่วมกันก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อ

การด าเนินธุรกิจของบรษัิทใหเ้หมาะสมกบัชว่งเวลาในแตล่ะปี นอกจากนีย้งัไดก้ าหนดกลยทุธ ์นโยบายการด าเนินงาน และ
การจัดสรรทรพัยากรบุคคล ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและทีมงานที่ดูแลรบัผิดชอบในแต่ละส่วนงานใหส้ามารถปฏิบตัิ งานไดต้าม
แผนงานท่ีวางไว ้และสามารถบรรลเุปา้หมายที่ก าหนดไว ้ทัง้นีจ้ะมีฝ่ายบรหิารระดบัสงูเป็นผูร้บัผิดชอบโดยตรง มีการก ากบั
ดแูลและควบคมุการปฏิบตัิงานของทีมงานระดบัปฏิบตัิการอย่างใกลชิ้ดเพื่อใหส้ามารถทราบระดบัเป้าหมายที่บรรล ุและ
อปุสรรคในการท างานที่เกิดขึน้ รวมถึงเพื่อเป็นการติดตามดแูลใหม้ีการน ากลยุทธข์องบริษัทไปปฏิบตัิ ทัง้นีเ้พื่อใหท้นัต่อ
การปรบัเปลีย่นกลยทุธเ์พื่อรองรบัปัญหา และอปุสรรคที่เกิดขึน้ใหท้นัตอ่เหตกุารณ ์และเพื่อใหส้ามารถบรรลเุป้าหมายและ
วตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไวใ้หเ้กิดขึน้ไดจ้รงิ  

นอกจากนีจ้ะมีการทบทวนวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบรษัิท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของ
บริษัทที่มีการปรบัปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณข์องธุรกิจการคา้ การลงทนุที่เกิดขึน้ในแต่ละปี โดยบริษัทได้
ค านงึถึงจรยิธรรม ผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน  

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณาอนุมตัิกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และกฎบตัรของคณะกรรมการชุด
ยอ่ยทกุชดุ ตามที่ไดน้  าเสนอและผา่นการกลั่นกรองและอนมุตัิจากคณะกรรมการชดุยอ่ย ซึง่กฎบตัรจะก าหนดใหก้รรมการ
บรษัิทและกรรมการชดุยอ่ยจะตอ้งบรหิารใหก้ารด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
ตลอดจนแนวทางที่ไดก้ าหนดไว ้มีกระบวนการอนมุตัิการด าเนินงานที่ส  าคญัใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงการ
ก าหนดอ านาจอนมุตัิด  าเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่มีอ  านาจอนมุตัิในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยตามที่
ก าหนด  

ในแตล่ะครัง้ของการประชมุคณะกรรมการบรษัิท จะมีการติดตาม ประเมินผล และดแูลใหม้ีการรายงานผลการ
ด าเนินงานที่เกิดขึน้ในแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละครัง้ของการประชุมที่มีวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบตัิงาน
ตามที่คณะกรรมการบรษัิทไดม้อบหมายไว ้ 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีนโยบายส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน เพื่อแสดงถึงหลกัการและแนวทางใน
การด าเนินงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึง่ประกอบดว้ย นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ และดแูล
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ใหม้ีการสื่อสารนโยบายดงักล่าวถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน รวมทัง้มีการติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวน
นโยบายและการปฏิบตัิเป็นประจ า 

บรษัิทมีโครงสรา้งคณะกรรมการ และการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท และกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีบทบาทที่ส  าคญัเก่ียวกับวตัถุประสงค ์เป้าหมาย นโยบายการด าเนินงานของบริษัท 
รวมถึงการดูแลเพื่อติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการ ทั้งนีค้ณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
ผูท้รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถน าประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและ
ก าหนดแนวทาง นโยบาย วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาที่จะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ
ของบรษัิทเป็นประจ าทกุปี  

โดยในรอบปี 2563 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ ์2563 ไดม้ีมติ
พิจารณาทบทวนวิสยัทศัน ์พนัธกิจ วตัถุประสงค ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ตามรายละเอียดของนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการประจ าปี 2563 ของ บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 

ทัง้นีก้ารติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดใหม้ีการ
รายงานผลการด าเนินงานประจ ารายไตรมาส และประจ าปี โดยการรายงานผลการด าเนินงาน จะพิจารณาจากความ
คืบหนา้และกลยุทธ์การด าเนินงานที่ถูกน าไปปฏิบัติ ที่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงคท์ี่ก าหนดไว ้โดยการรายงานผลการ
ด าเนินงานดงักลา่วทางกรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการบรหิาร จะเป็นผูน้  าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท  

 
คณะกรรมการบริษัท 
ปัจจบุนั บรษัิทมคีณะกรรมการบรษัิทจ านวน 8 ทา่น ประกอบดว้ย 
1. พลเอก เทอดศกัดิ ์ มารมย ์ ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. รศ.ดร.มนตร ี โสคติยานรุกัษ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
4. ดร.เอกรนิทร ์ วาสนาสง่ กรรมการอิสระ 
5. นายไพบลูย ์ อรุณประสบสขุ กรรมการอิสระ 
6. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ รองประธานกรรมการ 
7. นายวลัลภ สขุสวสัดิ ์ กรรมการ  
8. นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ ์ กรรมการ 
 
ในคณะกรรมการบริษัท มีประธานกรรมการของบริษัท คือ พลเอกเทอดศกัดิ์ มารมย ์เป็นกรรมการอิสระ และ

ไมไ่ดเ้ป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการ ซึง่มีต  าแหนง่เป็นผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร  
โครงสรา้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 5 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 

62.50 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
คณะกรรมการบรษัิท มีกรรมการอิสระรวม 5 ทา่น โดยกรรมการอิสระ 1 ทา่น คือ รศ.ทรงกลด จารุสมบตัิ เป็นผู้

มีความรู ้และความเช่ียวชาญในดา้นสาขาวิชาทรพัยากรป่าไม ้สาขาวิชาวนผลิตภณัฑ ์และสาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน ซึ่ง
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดา้นการผลติเฟอรน์ิเจอรไ์มข้องบรษัิท นอกจากนี ้ยงัมีกรรมการอิสระอีก 1 ทา่น คือ ดร.เอกรนิทร ์วาสนาสง่ 
เป็นผูม้ีความรู ้และความเช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดา้นพลงังานทดแทน ที่ทางบริษัทได้
เขา้รว่มลงทนุเพื่อขยายการด าเนินธุรกิจ ซึง่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบรษัิท 
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ส าหรบักรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ จะมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบรหิารและผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของบรษัิท 

 
ค านิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

(ที่เป็นไปตามขอ้ก าหนดขั้นต า่ของส านักงาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย)์ 

 

 ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นัน้ ๆ ดว้ย   

 ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่
ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 

 ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดา  มารดา  
คูส่มรส  พี่นอ้ง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร  ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

 ไมม่ี หรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
รว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท า เป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้นิทรพัย ์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มี
ตวัตนสทุธิของบรษัิท หรอืตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่ว
ใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าดว้ย
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่
เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้ อบ
บญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู่ เวน้
แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 
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 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ   ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการ
ทางวิชาชีพนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน  

 ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็น
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือน
ประจ า หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักับกิจการของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

 ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 
1. ด าเนินการเรยีกประชมุคณะกรรมการบรษัิท เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถื้อ

หุน้ ตลอดจนมีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชมุรว่มกบักรรมการผูจ้ดัการ และมีมาตรการดแูลให้
เรือ่งส  าคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุ  

2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมใหด้  าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท 
ตลอดจนสนบัสนนุและเปิดโอกาสใหก้รรมการแตล่ะทา่นแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  

3. สนบัสนนุและสง่เสรมิใหค้ณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่  
ความรบัผิดชอบ รวมถึงสง่เสรมิใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที่มีจรยิธรรม และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

4. ก ากบั ติดตาม และดแูลใหม้ั่นใจวา่ การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ  เป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกัขององคก์ร และตามกฎบตัรที่ก าหนดไว ้

5. มีหนา้ที่ก ากบัดแูลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏิบตัิงานเชิงกลยทุธข์องฝ่ายจดัการ รวมทัง้ใหค้  าแนะน าและ
สนบัสนนุการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ แตไ่มม่ีสว่นรว่มในการบรหิารงานประจ าของบรษัิท 

6. เป็นผูล้งคะแนนชีข้าดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทัง้สอง  
ฝ่ายเทา่กนั 

7. ส่งเสริมใหเ้กิดการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย
ประเด็นส าคญัอยา่งรอบคอบ และทั่วถึง สง่เสรมิใหก้รรมการมีการใชด้ลุยพินิจที่รอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ย่าง
เป็นอิสระ 

8. เสรมิสรา้งใหเ้กิดความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารและกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความ

ซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัผลประโยชนข์องบรษัิท 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

หนา้ที่ 2.0 - 27  

1. มีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้โดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ มีการเปิดเผยขอ้มลู
ตอ่ผูล้งทนุอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ไดม้าตรฐาน 

2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบรษัิท  
3. พิจารณาอนมุตัิผงัอ านาจอนมุตัิ 
4. ก ากบั ควบคมุ ดแูล ใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม

มลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่กิจการ 
5. พิจารณาอนมุตัิการลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเขา้รว่มทนุกบัผูป้ระกอบการรายอื่น  
6. รับผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
7. แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิาร และก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร 
ทั้งนี  ้ก าหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษัิท ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 
นอกจากนัน้ในกรณีตอ่ไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการและที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนน

เสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญั 

 การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่น หรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

 การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาที่เก่ียวขอ้งกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส  าคญั การ
มอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะ
แบง่ก าไรขาดทนุกนั 

 การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบั 

 การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู ้การควบหรอืเลกิบรษัิท 
โครงสรา้งของคณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ จ านวน 4 ท่าน / 

กรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ทา่น หนึง่ในกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบรษัิท ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นบคุคลเดียวกบักรรมการ
ผูจ้ดัการ ทัง้นีค้ณะกรรมการจะเป็นผูท้ี่มีความหลากหลายในความรู ้ความสามารถ อาทิ ความรู ้ความเช่ียวชาญดา้นบญัชี 
การเงิน การปกครอง การผลติ การตลาด ดา้นพลงังาน เป็นตน้ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ปัจจบุนั บรษัิทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย 
1. รศ.ดร.มนตร ี  โสคติยานรุกัษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. พลเอก เทอดศกัดิ ์ มารมย ์  กรรมการตรวจสอบ 
3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตัิ กรรมการตรวจสอบ 
โดยมี นางสาวพิมพร์  าไพ บญุชะนะ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ  :  กรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่า เ ชื่ อถือของ

งบการเงินคือ  รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุร ักษ์  ส  าหรับประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินนั้น  รศ.ดร.
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มนตรีฯ  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนอยู่อีก  2 แห่ง  รวมถึงที่
เคยด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบในอดีตที่ผ่านมาอีกหลายแห่ง เช่นกัน  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้รษัิทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้รษัิทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสทิธิผล  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วาม
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้  โยกยา้ย  เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษัิทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว  รวมทัง้เขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ย
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ นอกจากนีย้งัรวมถึงการเสนอเลกิจา้งผูส้อบบญัชีภายนอกดว้ย 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อ
บรษัิท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิท ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้ง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในของบรษัิท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์ หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ (Charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
7. สอบทานความถกูตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นของ

กิจการตามโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ  
8. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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คณะกรรมการบริหาร  
ปัจจบุนั บรษัิทมคีณะกรรมการบรหิารจ านวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย 
1. นายวลัลภ สขุสวสัดิ ์ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ กรรมการบรหิาร  
3. นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ กรรมการบรหิาร 

 
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. มีอ านาจสั่งการ วางแผน ก าหนดนโยบาย และกลยุทธก์ารด าเนินกิจการของบริษัทใหส้อดคลอ้งกับสภาพ
เศรษฐกิจและสภาวะการแขง่ขนั เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

2. ควบคุม ดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่
คณะกรรมการบรษัิทไดอ้นมุตัิหรอืก าหนดไวแ้ลว้ 

3. เสนอแผนการลงทนุ และ/หรอืการระดมทนุของบรษัิท เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิ แลว้แตก่รณี 

4. ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจของบรษัิท ภายใตข้อบเขตวตัถปุระสงค ์
5. อนุมตัิการใชจ้่ายเงินลงทุนที่ไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการ

บรษัิทแลว้ หรอืเป็นไปตามที่คณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมติอนมุตัิในหลกัการแลว้ 
6. มีอ านาจด าเนินการซือ้ ขาย จัดหา รบั เช่า เช่าซือ้ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรบัปรุง ใช้ หรือจัดการโดย

ประการอื่นซึง่ทรพัยส์นิใด ๆ รวมถึงการลงทนุ ตามแผนงานท่ีคณะกรรมการบรษัิท ไดม้ีมติอนมุตัิแลว้ 
7. มีอ านาจในการอนมุตัิการซือ้ทรพัยส์ิน หรือการช าระราคาใด ๆ อนัสืบเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท 

ตามสญัญา และ/หรอื ตกลงกบัคูค่า้ โดยมีรายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบรษัิทก าหนด 
8. ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการไดม้อบอ านาจไว ้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนมุตัิการซือ้ การจดัจา้ง การ

เช่า การเช่าซือ้ ทรพัยส์ินใด ๆ ตลอดจนมีอ านาจลงทนุ และด าเนินการช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ที่จ  าเป็นต่อการ
ด าเนินงานของบรษัิท โดยมีรายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบรษัิทก าหนด 

9. ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการไดม้อบอ านาจไว ้คณะกรรมการบรหิารมีอ านาจอนมุตัิการกูย้ืมเงิน เบิกเงินเกิน
บญัชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบนัการเงินอื่นใด เพื่อประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยมี
รายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

10. มีอ านาจพิจารณาก าหนดสวสัดิการพนกังานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณแ์ละสถานะทางเศรษฐกิจ 
11. ด าเนินการเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการด าเนินการข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิทในแตล่ะคราวไป 
ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงักล่าวขา้งตน้นัน้ จะไม่

รวมถึงอ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมตัิรายการใดที่ตน หรือผูร้บัมอบอ านาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) มีสว่นไดเ้สียหรือผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใด
ขดัแยง้กบับรษัิท ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ (แลว้แตก่รณี) เพื่อพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว ตามที่ขอ้บงัคบัของบรษัิท หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด 
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 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูน้  าในการบรหิารและจดัการบรษัิทภายใตข้อบเขตอ านาจ

หนา้ที่ ดงันี ้
1. บริหารกิจการของบริษัทตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง และมติที่ประชุม

คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท 
2. ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการ

บรษัิท อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
3. ด าเนินการใหม้ีการจัดท าและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณ ต่อ

คณะกรรมการบรษัิท เพื่อขออนมุตัิ และใหร้ายงานความคืบหนา้ตามแผนงานและงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิ
ตอ่คณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ าทกุครัง้ที่มีการจดัประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

4. บงัคบับญัชา ติดต่อ สั่งการ ด าเนินการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรม สญัญา เอกสารค าสั่ง หนงัสือแจง้
หรือหนงัสือใด ๆ ที่ใชต้ิดต่อกบัหน่วยงานหรือบคุคลอื่น เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทส าเร็จลลุว่งอย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

5. บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงการบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
ลงโทษทางวินยั ตลอดจนใหอ้อกจากต าแหนง่ตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/
หรอื บรษัิทก าหนด 

6. มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรอืมอบหมายใหบ้คุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะแทนได ้โดยการมอบอ านาจ
ช่วง และ/หรอื การมอบหมายดงักลา่วใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจ และ/
หรอื ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสั่งที่คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื บรษัิทก าหนดไว ้

7. เป็นผูน้  าและปฏิบตัิตนใหเ้ป็นแบบอยา่งตามหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษัิท 
ทัง้นี ้การใชอ้  านาจของกรรมการผูจ้ดัการดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถกระท าได ้หากกรรมการผูจ้ดัการมีสว่นไดเ้สีย

หรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ กบับรษัิทในการใชอ้  านาจดงักลา่ว 
 
คณะกรรมการบรษัิทก าหนดเปา้หมายการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการ และใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ าทกุปี โดยก าหนดเปา้หมายและหลกัเกณฑใ์นการประเมินที่เช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธแ์ละ
แผนงานประจ าปี เพื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนและมาตรการจงูใจที่เหมาะสม  

 
นอกจากนี ้บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการประเมินผลกรรมการผูจ้ัดการ โดยกรรมการบริษัทที่ ไม่มีส่วนไดเ้สียกบักรรมการ

ผูจ้ัดการ เป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ัดการเป็นประจ าทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งในแต่ละปี 
กรรมการบรษัิทท่ีไมม่ีสว่นไดเ้สยีกบักรรมการผูจ้ดัการ จะวดัผลการด าเนินงานของกรรมการผูจ้ดัการในรอบปีที่ผ่านมา ใน
รูปของความกา้วหนา้ในการปฏิบตัิงานท่ีสามารถบรรลเุปา้หมายและวตัถปุระสงคต์ามที่บรษัิทไดก้ าหนดไว้ 

 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
ปัจจบุนั บรษัิทมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจ านวน 4 ทา่น ประกอบดว้ย 
1. รศ.ดร.มนตร ี โสคติยานรุกัษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบตัิ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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หนา้ที่ 2.0 - 31  

3. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4. นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด การประเมินผลความเสี่ยง  แนว
ทางการปอ้งกนัและตรวจสอบความเสีย่งอยา่งมีระบบในธุรกิจอตุสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร ์ เพื่อลดโอกาสที่องคก์ร
จะเกิดความเสยีหายใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้โดยมุง่เนน้ใหเ้กิดวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งขึน้ในองคก์ร 

2. ใหค้  าแนะน าและใหก้ารสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัท ในการก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ระดบัความ
เสี่ยงที่องคก์รยอมรบัได ้(Risk Appetite) และช่วงความเบี่ยงเบนของระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้(Risk 
Tolerance) 

3. กลั่นกรองและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหม้ั่นใจว่าความเสี่ยงไดร้บัการตอบสนองอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม อยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรบัได ้

4. ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดให้มีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และให้รายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิททราบ 
 

คณะกรรมการสรรหา  
ปัจจบุนั บรษัิทมคีณะกรรมการสรรหาจ านวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย 
1. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตัิ  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์  กรรมการ 
3. นายอารกัษ์  สขุสวสัดิ ์  กรรมการ 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1. คดัเลอืกบคุคลที่สมควรไดร้บัการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการรายใหม ่ หรอืสรรหากรรมการผูจ้ดัการ โดยใหม้กีาร

ก าหนดหลกัเกณฑ ์ หรอืวิธีการสรรหาและคดัเลอืกอยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละความโปรง่ใส เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุ
คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพจิารณาอนมุตัิ  

2. จดัท าแผนพฒันาการฝึกอบรมที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการและความรูท้ี่เก่ียวกบัธุรกิจของกิจการใหแ้ก่
คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิท อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเพิ่มศกัยภาพของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร
ของบรษัิท 

3. จดัท าแผนการพฒันากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู (Succession Plan) เพื่อเตรยีมพรอ้มบคุคลที่มี
ศกัยภาพใหส้ามารถสบืทอดต าแหนง่งานในกรณีที่กรรมการผูจ้ดัการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูเกษียณอาย ุ ลาออก 
หรอืไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้

4. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิท มอบหมาย  
 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
ปัจจบุนั บรษัิทมคีณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจ านวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย 
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1. รศ.ดร.มนตร ี โสคติยานรุกัษ์  ประธานกรรมการ  และกรรมการอิสระ 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ กรรมการ 
3. นายอารกัษ์  สขุสวสัดิ ์ กรรมการ 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผูเ้สนอนโยบายค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่าย

คา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ทัง้นีเ้พื่อใหรู้ปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนมีความ
เหมาะสม โดยด าเนินการ ดงันี ้
1.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑท์ี่ใชอ้ยูใ่นปัจจบุนั 
1.2 พิจารณาขอ้มลูการจ่ายคา่ตอบแทนของบรษัิทอื่นที่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกบับรษัิทเพื่อเปรยีบเทยีบถึง

ความเหมาะสม 
1.3 ก าหนดหลกัเกณฑใ์หม้ีความเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดผลงานตามที่คาดหวงั ใหม้ีความเป็นธรรมและเป็นการ

ตอบแทนบคุคลที่ชว่ยใหง้านของบรษัิทประสบผลส าเรจ็ 
1.4 ทบทวนรูปแบบการจา่ยคา่ตอบแทนทกุประเภท โดยพิจารณาจ านวนเงินและสดัสว่นการจ่ายคา่ตอบแทน

ของแตล่ะรูปแบบใหม้ีความเหมาะสม 
1.5 พิจารณาใหก้ารจา่ยคา่ตอบแทนเป็นไปตามเกณฑท์ี่หนว่ยงานทางการก าหนดหรอืขอ้แนะน าที่เก่ียวขอ้ง 

2. ประเมินผลกรรมการผูจ้ดัการและน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิท พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  
3. พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปีของกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
4. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิท มอบหมาย  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 1.2 
ในการสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหน้ าไปสูผ่ลอย่างนอ้ย คือ สามารถ

แขง่ขนัได ้และมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมี
ความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย เป็นประโยชนต์่อสงัคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
รวมถึงสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง  

แนวปฏิบตัิที่ 1.2  
1. บริษัทค านึงถึงความสามารถในการแข่งขนัและการสรา้งผลประกอบการที่ดีในระยะยาว โดยวางรากฐาน

กลยทุธก์ารพฒันาที่ยั่งยืนผา่นการพฒันาระบบการบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการติดตามปัจจยัตา่ง ๆ โดยรอบดา้นท่ีก่อใหเ้กิดความเปลีย่นแปลงของธุรกิจ เพื่อใหส้ามารถปรบัตวั
ไดท้นัตอ่การเปลีย่นแปลง โดยบรษัิทมีคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งที่จะเป็นผูต้ิดตาม ตรวจสอบ และให้
นโยบายการบริหารจดัการความเสี่ยงในดา้นต่าง ๆ เพื่อใหฝ่้ายบริหารจดัการสามารถน านโยบายไปเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดผลกระทบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้จากปัจจัย
ทางดา้นธุรกิจที่มีการเปลีย่นแปลงได ้นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยงัมีนโยบายที่จะสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขนัใหเ้กิดขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางเพื่อลดตน้ทนุและค่าใชจ้่ายการผลิตเฟอรน์ิเจอร ์การ
สรา้งแนวทางความรูด้า้นการผลิตใหเ้กิดขึน้อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการใชท้รพัยากรในการผลิตใหล้ดลงได้
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อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่จะเป็นแนวทางที่จะสามารถสรา้งความยั่งยืนของธุรกิจ รวมถงึความสามารถในการแขง่ขนั 
ซึง่จะช่วยสรา้งผลประกอบการท่ีดีใหแ้ก่บรษัิทในระยะยาวดว้ย 

2. บริษัทค านึงถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ี
สว่นไดเ้สีย โดยไดก้ าหนดนโยบายจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และนโยบายการพฒันาธุรกิจอย่ างยั่งยืน
ออกมาเป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึง่บรษัิทเช่ือวา่ การประกอบธุรกิจอยา่งซื่อตรง มีจรยิธรรม เคารพในสิทธิของ
ผูอ้ื่น และปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม จะเป็นรากฐานท่ีส าคญัส าหรบัแนวทางการ
ประกอบธุรกิจที่จะสรา้งความยั่งยืนใหเ้กิดขึน้ 

3. บรษัิทค านงึถึงการด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต์อ่สงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม ผ่าน
แนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งก าหนดใหใ้นกระบวนการผลิตของบริษัท จะตอ้งมี
วิธีการบรหิารจดัการเศษวสัดทุี่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการบริหารจดัการเพื่อลดผลกระทบจาก
กระบวนการผลติของบรษัิท ไดแ้ก่ เศษไม ้เศษขีเ้ลือ่ย ฝุ่ น ละอองสี เศษสี เศษวสัด ุกาวที่ใชใ้นกระบวนการ
ผลติ เป็นตน้ 

4. บรษัิทค านงึถึงความสามารถในการปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง เนื่องจากในยคุขอ้มลูขา่วสารมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และต่อเนื่อง ดงันัน้การติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึน้ทัง้จากปัจจัยที่
สง่ผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ รวมถึงปัจจยัที่อาจจะสง่ผลกระทบโดยออ้ม เหล่านีล้ว้นเป็นขอ้มลูส าคญัที่
คณะกรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารจะตอ้งรูเ้ทา่ทนัการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ เพื่อจะสามารถก าหนดนโยบาย
การท างานใหพ้รอ้มรบัมือ และลดผลกระทบตอ่ความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้ ซึ่งเหตกุารณส์ าคญัที่เกิดขึน้
ในช่วงปี 2563 จากผลกระทบของเชือ้ไวรสัโคโรนา่สายพนัธุใ์หม ่(COVID-19) นบัเป็นความทา้ทายที่ส  าคญั
ที่สง่ผลใหบ้รษัิทตอ้งพรอ้มรบัมือ และหานโยบายการจดัการแกไ้ขปัญหา เพื่อสรา้งความอยู่รอดใหเ้กิดขึน้
ไดภ้ายใตส้ถานการณท์ี่ไมส่ามารถคาดเดาและไมอ่าจควบคมุไดใ้นช่วงที่ผา่นมา เป็นตน้ 
 

หลกัปฏิบตัิที่ 1.3 
คณะกรรมการมีหนา้ที่ดแูลใหก้รรมการทกุคนและผูบ้ริหารปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และ

ซื่อสตัยส์จุรติตอ่องคก์ร และดแูลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้  
แนวปฏิบตัิที่ 1.3  
กรรมการของบรษัิททกุคนเขา้ใจถึงหนา้ที่ในฐานะกรรมการบริษัท ที่จะตอ้งมีความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และ

ซื่อสัตยส์ุจริตต่อองคก์ร ดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย  เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล ขอ้บงัคบับริษัท มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึง
กฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวขอ้ง อาทิ การจดัใหม้ีกระบวนการอนุมตัิการด าเนินการที่ส  าคญั ในธุรกรรมที่
เก่ียวขอ้งกับการเขา้ลงทุน การท าธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยส าคญั รายการที่มีส่วนไดเ้สีย การเขา้ท า
รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัท การเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือการจ่ายเงินปันผล ใหเ้ป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด  

ทัง้นีก้รรมการบรษัิททกุทา่นพรอ้มที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอยา่งเป็นอิสระ และปรบัปรุงตวัเองใหท้นัสมยั
อยูต่ลอดเวลา รวมถึงใหม้ีความเขา้ใจตอ่กฎเกณฑ ์ระเบียบปฏิบตัิของหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งที่มีการเปลีย่นแปลง
ตามยคุสมยัที่เกิดขึน้ โดยค านงึถึงประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ทกุคน นอกจากนี ้กรรมการบริษัททกุ
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ทา่นยงัอทุิศเวลาเพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบอยา่งเต็มที่และเพียงพอ โดยถือปฏิบัติ เ ป็นหน้าที่ที่ จะต้อง เขา้
ประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ ยกเวน้กรณีที่มีเหตผุลจ าเป็น  

ในกรณีของกรรมการเขา้ใหม่ บรษัิทจะจดัใหม้ีการปฐมนิเทศและใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ โครงสรา้ง
การด าเนินธุรกิจ ขอ้มูลสดัส่วนรายได ้ผลการด าเนินงานในอดีตที่ผ่านมา โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท กฎเกณฑ ์
ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท รวมถึงหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง การจดัท ารายงานการมีสว่นไดเ้สีย นโยบายดา้นการ
ก ากบัดแูลกิจการ นโยบายปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายใน ฯลฯ ท่ีถือไดว้า่เป็นขอ้มลูส าคญัและควรตอ้งทราบของ กรรมการเขา้
ใหม ่ทัง้นีเ้พื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในธุรกิจและการด าเนินงานดา้นตา่ง ๆ ของบรษัิทและเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการ
ปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการ  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 1.4 
คณะกรรมการควรเขา้ใจขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการ

มอบหมายหนา้ที่และความรบัผิดชอบใหก้รรมการผูจ้ดัการและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนติดตามดแูลใหก้รรมการ
ผูจ้ดัการและฝ่ายจดัการปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย  

แนวปฏิบตัิที่ 1.4  
บริษัทไดจ้ดัใหม้ีกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทกุชุด รวมถึงนโยบายการก ากบั

ดแูลกิจการ ที่ระบหุนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใชอ้า้งอิงในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการทกุทา่น และ
จะมีการทบทวนรายละเอียดในกฎบตัรเป็นประจ าทกุปี นอกจากนีย้งัไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบรษัิท และฝ่ายจดัการไวอ้ยา่งชดัเจน โดยกรรมการบรษัิทท าหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายบริษัท และก ากบั
ดูแลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการท าหนา้ที่บริหารงานดา้นต่าง  ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ไม่ไดเ้ป็นบคุคลเดียวกนั เพื่อการแบ่งแยก
บทบาทหนา้ที่ดา้นการก าหนดนโยบาย และสว่นปฏิบตัิงานตามนโยบายอยา่งชดัเจน 

อา้งอิงรายละเอียดของขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ และกรรมการผูจ้ดัการตามที่ปรากฏรายละเอียดในหวัขอ้ แนวปฏิบตัิที่ 1.1 

 
หลักปฏิบัติที ่2 : ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยั่งยืน   
 

หลกัปฏิบตัิที่ 2.1 
คณะกรรมการควรก าหนดหรือดแูลใหว้ตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืน  โดย

เป็นวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายที่สอดคลอ้งกบัการสรา้งคณุคา่ใหท้ัง้กิจการ ลกูคา้ ผูม้ีสว่นไดเ้สยี และสงัคมโดยรวม 
แนวปฏิบตัิที่ 2.1  
บรษัิทก าหนดวตัถปุระสงคค์ือ “การน าพาองคก์รใหม้ีการพฒันาและเติบโตอย่างยั่งยืน” และก าหนดเป้าหมาย

หลกัซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตัง้ไวภ้ายในระยะเวลา 3 ปีว่า “จะรกัษาอตัราการเจริญเติบโตของยอดขาย และก าไรจากการ
ด าเนินงานในกลุม่ธุรกิจเฟอรน์ิเจอรใ์หเ้ติบโตอยา่งตอ่เนื่อง และมุ่งสูก่ารเป็นองคก์รพฒันาต่อยอดการลงทนุเพื่อลดตน้ทนุ
ในธุรกิจการผลิตเฟอรน์ิเจอรแ์บบครบวงจร รวมถึงการตัง้เป้าหมายผลตอบแทนจากธุรกิจดา้นพลงังานทดแทนคิดเป็น
สดัสว่นไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธิรวมของบรษัิทและบริษัทย่อยทัง้หมดภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการกระจาย
ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจสู่ธุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่มีศกัยภาพและโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง” ซึ่งจะเห็นไดว้่า 
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วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืน เนน้การสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการ ซึ่งจะก่อใหเ้กิด
ประโยชนร์่วมกนัทัง้ในส่วนของลกูคา้ที่จะไดม้ีโอกาสใชผ้ลิตภณัฑท์ี่มีการพฒันารูปแบบสินคา้ มีแนวทางการลดตน้ทุน 
เพื่อใหส้ามารถจ าหน่ายสินคา้ไดใ้นราคาที่สมเหตสุมผล ผูม้ีสว่นไดเ้สียมีโอกาสไดร้บัประโยชนจ์ากแนวทางการต่อยอด
ธุรกิจของบริษัทสู่ตน้น า้ เพื่อลดตน้ทุนการผลิตสินค้า ไดแ้ก่ Supplier ผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบ สถาบันการเงินที่ให้การ
สนบัสนุนทางการเงินแก่บริษัท รวมถึงธุรกิจดา้นพลงังานทดแทนที่จะใหป้ระโยชนแ์ละเป็นสว่นหนึ่งของการสรา้งความ
มั่นคงทางดา้นพลงังานใหเ้กิดขึน้ในสงัคม และชมุชนท่ีบรษัิทมีโอกาสเขา้ไปลงทนุในพืน้ท่ีดงักลา่ว  

บรษัิทไดส้ง่เสริมใหบ้คุลากรทกุระดบัมีสว่นรว่มในการน าเสนอและตดัสินใจที่จะก าหนดแนวทางการท างานที่
ช่วยส่งเสริมใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร  เพื่อก่อใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมองคก์รขึน้ที่ทกุคนจะตอ้ง
ตระหนกัถึงการใชค้วามคิดสรา้งสรรคใ์นการท างาน 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 2.2 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหม้ั่นใจว่า วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธใ์นระยะเวลาปานกลาง 

และ/หรอืประจ าปีของกิจการสอดคลอ้งกบัการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการโดยมีการน านวตักรรมและ
เทคโนโลยีมาใชอ้ยา่งเหมาะสม และปลอดภยั 

แนวปฏิบตัิที่ 2.2  
คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหก้ารจดัท ากลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปีสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย

หลกัของกิจการ โดยค านึงถึงปัจจัยแวดลอ้มของกิจการ ณ ขณะนัน้ รวมถึงการคาดการณปั์จจัยที่อาจจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลง และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ไดใ้นอนาคต โดยในทกุครัง้ที่มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการ
สอบถามถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานจากกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารที่เก่ียวขอ้ง  เพื่อเป็นการทบทวน
วตัถปุระสงค ์เปา้หมาย และกลยทุธ ์เพื่อใหม้ั่นใจวา่กลยทุธ ์และแผนการท างานท่ีวางไวไ้ดค้  านงึถึงผลกระทบในระยะเวลา
ที่อาจจะเกิดขึน้ และพอจะคาดการณไ์ด ้นอกจากนีย้งัรวมถึงการดแูลใหม้ีการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม  ปัจจยัและความ
เสีย่งตา่ง ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่เก่ียวขอ้งตลอดสาย ซึ่งผูม้ีสว่นไดเ้สียในที่นีค้รอบคลมุถึง พนกังานบริษัท 
ผูล้งทนุ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ ชุมชน สงัคม สิ่งแวดลอ้ม หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดแูล เป็นตน้ นอกจากนี ้
คณะกรรมการยงัตระหนกัถึงความเสี่ยงของการตัง้เป้าหมายที่อาจน าไปสูก่ารประพฤติที่ผิดกฎหมาย  การทจุริต หรือขาด
จริยธรรม เป็นประเด็นหลกัที่จะมีการทกัทว้งถึงความเสี่ยงของเป้าหมายเมื่อมีการพิจารณาประกอบกบัปัจจยัแวดลอ้ม
ต่าง ๆ ที่อาจจะเอือ้ใหเ้กิดความเสี่ยงดงักลา่วดว้ย 

โดยคณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหม้ีการถ่ายทอดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายผ่านกลยทุธแ์ละแผนงานใหท้ั่วทัง้
องคก์ร เพื่อทกุหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งจะไดร้บัทราบขอ้มลูและสามารถวางแผนวิธีการการปฏิบตัิงานที่สอดรบัและเป็นไป
ตามความตอ้งการขององคก์รได ้

ทัง้นีใ้นการสรา้งช่องทางการมีสว่นรว่มหรอืช่องทางการสือ่สารระหวา่งผูม้ีสว่นไดเ้สียกบักิจการ บริษัทไดจ้ดัท า
ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์การติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือช่องทาง Contact us ผ่านทางเว็บไซต ์
www.eastcoast.co.th ซึ่งเป็นเว็บไซตห์ลกัของบริษัทเพื่อใหกิ้จการสามารถเขา้ถึงและได้รบัขอ้มูลประเด็นหรือความ
ตอ้งการของผูม้ีสว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่ได ้โดยที่ผ่านมาหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธจ์ะไดร้บัการติดต่อผ่านช่องทางโทรศพัท์
สายตรงเขา้มาที่หน่วยงานเป็นช่องทางที่ปัจจุบนัไดร้บัการติดต่อมากที่สดุ บางส่วนท าใหส้ามารถรบัทราบประเด็นและ
ความคาดหวงัส่วนหนึ่งจากผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ่งในบางประเด็นที่ไดร้บัทราบสามารถน าเสนอต่อระดบัผูบ้ริหารเพื่อน าไป
วิเคราะหแ์ละตอ่ยอดการสรา้งคณุคา่รว่มกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีมาด าเนินการใหเ้กิดผลได ้รวมถึงการสง่ขอ้มลูสอบถามหรือขอ้

http://www.ecf-furniture.com/
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รอ้งเรียนผ่านทางเว็บไซต ์ซึ่งจะสง่ตรงมาที่อีเมลข์องผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย เพื่อรบัทราบขอ้มูลที่สอบถามเขา้มารวมถึง ขอ้
รอ้งเรยีนตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบายที่จะก ากบัดแูลเพื่อเปิดโอกาสช่องทางการสื่อสารระหว่างผูม้ีสว่นไดเ้สียกบั
กิจการใหม้ากขึน้  

คณะกรรมการตระหนักถึงการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้หเ้กิดความเหมาะสม และปลอดภัย เพื่อ
สง่เสริมใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงค ์และเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยแบ่งแยกตามประเภทธุรกิจทัง้ในส่วนของธุรกิจ
หลกั และธุรกิจที่อยู่ระหว่างการเขา้ลงทุน โดยในส่วนของธุรกิจเฟอรน์ิเจอร ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทนัน้ ไดห้าแนว
ทางการเพิ่มประสทิธิภาพและลดตน้ทนุในการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการน าเทคโนโลยีเครื่องจกัรที่มีความทนัสมยัเขา้มา
ใชใ้นกระบวนการผลติโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อลดจ านวนแรงงานในสายการผลติ ลดตน้ทนุอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงเพื่อป้องกนั
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ในอนาคต และเพื่อดแูลการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบ
ของเฟอรน์ิเจอรท์ี่เปลี่ยนแปลงไปตามความตอ้งการของตลาด ส าหรบัในส่วนของธุรกิจพลงังานทดแทน  ที่บริษัทไดเ้ขา้
ลงทุนในส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ บริษัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความ
ทนัสมยั และสามารถสรา้งผลตอบแทนที่ดีต่อการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าไดใ้นระยะยาวสอดคลอ้งกบัอายขุองสญัญาซือ้
ขายไฟฟา้ที่ไดร้บัในแตล่ะโครงการ  

 
หลักปฏิบัติที ่3 : เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล   
 

หลกัปฏิบตัิที่ 3.1 
คณะกรรมการควรรบัผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้ในเรือ่งขนาด องคป์ระกอบ 

สดัสว่นกรรมการท่ีเป็นอิสระ อยา่งเหมาะสมและจ าเป็นตอ่การน าพาองคก์รสูว่ตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัที่ก าหนดไว ้ 
แนวปฏิบตัิที่ 3.1  
บริษัทก าหนดนโยบายองคป์ระกอบและโครงสรา้งของคณะกรรมการใหป้ระกอบดว้ยกรรมการที่มีคณุสมบตัิ

หลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ ความสามารถเฉพาะดา้นที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท เพศ อาย ุ และตอ้งมี
กรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นกรรมการบรหิารอยา่งนอ้ย 1 คนที่มีประสบการณใ์นธุรกิจหรอือตุสาหกรรมหลกัที่บริษัทด าเนินกิจการ
อยู ่โดยคณะกรรมการชดุปัจจบุนัมีขนาดที่เหมาะสมและประกอบดว้ยบคุคลที่มีความรู  ้ความสามารถและประสบการณท์ี่
เพียงพอ ที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ โดยมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน และไมเ่กิน 12 คน นอกจากนีใ้นสว่นของ
คณะกรรมการยงัประกอบดว้ยกรรมการอิสระที่สามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างอิสระใน
จ านวนที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ไดก้ าหนดไว ้ ซึ่งประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด แตไ่มน่อ้ยกวา่ 3 คน 

ปัจจุบนับริษัทมีจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด 8 ท่าน แบ่งออกเป็นกรรมการอิสระจ านวน 5 ท่าน และมี
กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารและ/หรอืผูถื้อหุน้รวม 3 ทา่น  

ในส่วนของกรรมการอิสระของบริษัท มีจ านวนและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง
ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้กรรมการอิสระสามารถท างานร่วมกับคณะกรรมการ
ทัง้หมดไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  

ทั้งนีบ้ริษัทได้เปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการที่มีความ
หลากหลาย และขอ้มลูกรรมการ ไดแ้ก่ อาย ุ เพศ ประวตัิการศึกษา ประสบการณ ์ สดัสว่นการถือหุน้ จ านวนปีที่ด  ารง
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ต าแหนง่กรรมการ การด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอื่น และสว่นไดเ้สยี ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ไวใ้น
รายงานประจ าปี หนงัสอืเชิญประชมุเพื่อประกอบการพิจารณาตดัสนิใจของผูถื้อหุน้ และบนเว็บไซตข์องบรษัิท 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 3.2 
คณะกรรมการควรเลือกบคุคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลใหม้ั่นใจว่า องคป์ระกอบและการ

ด าเนินงานของคณะกรรรมการเอือ้ตอ่การใชด้ลุยพินิจในการตดัสนิใจอยา่งมีอิสระ   
แนวปฏิบตัิที่ 3.2 
ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษัทคือ พลเอก เทอดศกัดิ์ มารมย ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นบคุคลที่มีความ

เหมาะสมต่อต าแหน่งประธานกรรมการ และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ดัการซึ่งดูแลรบัผิดชอบในส่วนการน า
นโยบายไปปฏิบตัิใช ้ซึง่บรษัิทเช่ือมั่นวา่ องคป์ระกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ต่อการใชด้ลุยพินิจในการ
ตดัสินใจอย่างเป็นอิสระ อา้งอิงรายละเอียดของขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของประธานกรรมการ  ตามที่
ปรากฏรายละเอียดในหวัขอ้ แนวปฏิบตัิที่ 1.1 ในฐานะท่ีประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้  าของคณะกรรมการ 

ส าหรบัหลกัการที่ควรปฏิบตัิว่า ในคณะกรรมการส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารที่สามารถให้
ความเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างอิสระนัน้ เนื่องจากโครงสรา้งของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบนัที่มี
จ านวนทัง้หมด 8 ทา่น จะประกอบดว้ย กรรมการอิสระท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารจ านวน 5 ท่าน และกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร และผู้
ถือหุน้ของบริษัทจ านวน 3 ท่าน ซึ่งจากโครงสรา้งคณะกรรมการบริษัทดงักลา่ว เท่ากบับริษัทมีจ านวนกรรมการอิสระที่
มากกวา่กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

คณะกรรมการก าหนดนโยบายใหก้รรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไดไ้ม่เกิน 9 ปี นบั
จากวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ครัง้แรกตามโครงสรา้งของคณะกรรมการ
บริษัท แต่อย่างไรก็ตามอาจไดร้บัการแต่งตัง้ต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิ แต่จะไม่เป็นการต่อวาระโดย
อตัโนมตัิ กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ประโยชนท์ี่มีต่อบริษัท ทกัษะ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงการปกป้องดแูลรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท
เป็นส าคญั 

ในกรณีก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องส าคญั คณะกรรมการอาจจะพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุด
ย่อย เพื่อพิจารณากลั่นกรองขอ้มลูในประเด็นเฉพาะเรื่อง และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบต่อไป อาทิ ในสว่นของนโยบายส าคญัที่จะก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง  จะผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดโดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นตน้ 

คณะกรรมการไดด้แูลใหม้ีการเปิดเผยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน
ครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ ไวใ้นรายงานประจ าปี   

นอกจากนีใ้นการพิจารณาอนมุตัิ รบัรองหรอืใหค้วามเห็นตอ่วาระการประชมุ คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบาย
เก่ียวกบัจ านวนองคป์ระชมุขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการวา่ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ย
กวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
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หลกัปฏิบตัิที่ 3.3 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหก้ารสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปรง่ใสและชดัเจน เพื่อใหไ้ด้

คณะกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่ก าหนดไว ้  
แนวปฏิบตัิที่ 3.3 
ในแตล่ะปี คณะกรรมการสรรหา จะเป็นผูม้ีหนา้ที่คดัเลือกกรรมการบริษัท ซึ่งจะปฏิบตัิตามหลกั เกณฑใ์นการ

คดัเลือกกรรมการใหม่ โดยก่อนการน าเสนอรายช่ือต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูใ้ห้
ความเห็น โดยตามรายช่ือที่น  าเสนอจะตอ้งเป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิครบถว้น ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่เก่ียวขอ้งก าหนดไว ้รวมทัง้ตอ้งเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ ทุ่มเท และมี ทักษะ 
ประสบการณด์า้นการบรหิารงานในธุรกิจหลกั รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่บริษัทไดเ้ขา้ไปลงทนุเป็นอย่างดี นอกจากนี ้ในการสรร
หากรรมการ จะตอ้งด าเนินไปอยา่งสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษัิทดว้ย เช่นท่ีผา่นมา บรษัิทไดม้ีการเขา้
ลงทนุในธุรกิจดา้นพลงังานเพิ่มขึน้ ทางคณะกรรมการสรรหาจึงไดพ้ิจารณาคดัเลือกกรรมการเขา้ใหม่ ที่มีคณุสมบตัิและ
ประสบการณ์ และเป็นผู้ที่มีความรู ้ ความเช่ียวชาญด้านพลังงาน เข้ามา เพื่อเสริมศักยภาพให้กับภาพรวมของ
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนีจ้ากความจ าเป็นในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อน ามาใชต้่อยอดการลงทุนในธุรกิจดา้น
พลงังาน รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ทางคณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาสรรหากรรมกา รอิสระที่มี
ความรู ้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจดา้นการเงิน การลงทุน เขา้มาเสริมความแข็งแกร่งใน
โครงสรา้งของคณะกรรมการบรษัิทในรอบปีที่ผา่นมาดว้ย  

บริษัทมีนโยบายในการก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการโดยการใช้เครื่องมือ  ตารางการพิจารณา
องคป์ระกอบความรู ้ความสามารถของกรรมการ (Board Competency Matrix) เพื่อจะน ามาประกอบการพิจารณาเรื่อง
การวิเคราะหท์กัษะที่จ าเป็นเพื่อน ามาใชใ้นการสรรหากรรมการบริษัท  ซึ่งจะแบ่งหวัขอ้หลกัที่ใชป้ระกอบการพิจารณา
ออกเป็น 3 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ ความรูเ้ก่ียวกบัอตุสาหกรรม และประสบการณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
ทกัษะ และประสบการณ ์ความรูใ้นดา้นตา่ง ๆ อาทิ ดา้นบญัชี การเงิน กฎหมาย ฯลฯ รวมถึงความสามารถดา้นพฤติกรรม 
อาทิ การท างานเป็นทีม การประสานงาน ความกลา้ไดก้ลา้เสยี ฯลฯ ซึง่หากพิจารณาจากตารางดงักลา่วแลว้ องคป์ระกอบ
ของกรรมการแต่ละท่าน เมื่อน ามาพิจารณาต่อภาพรวมของคณะกรรมการแลว้มีความครอบคลมุในทุก  ๆ หัวขอ้ 
คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูพ้ิจารณาว่า องคป์ระกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และครอบคลมุความรู ้
ประสบการณ ์ความสามารถ และทกัษะ ครบถว้นเพียงพอ อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน ์และประสทิธิภาพในการด าเนินงานใน
สว่นของคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 

โดยบริษัทจะเปิดเผยขอ้มลูกรรมการ ไดแ้ก่ อาย ุ เพศ ประวตัิการศึกษา ประสบการณ ์ สดัสว่นการถือหุน้ 
จ านวนปีที่ด  ารงต าแหนง่กรรมการ และการด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไวใ้นรายงานประจ าปี และบน
เว็บไซตข์องบรษัิท 

ทัง้นีก้่อนการพิจารณาคดัเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา ในแต่ละปีบริษัทจะมีประกาศเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ที่
ประสงคจ์ะเสนอช่ือบุคคลที่เห็นสมควรไดร้บัการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสามารถเสนอรายช่ือได ้โดยน า
ประกาศขึน้แสดงในเว็บไซตข์องบรษัิท โดยในกระบวนการแต่งตัง้กรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะเสนอรายช่ือและ
ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ โดยบริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบับคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อประกอบการตดัสนิใจอยา่งเพียงพอตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด และนโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการที่ดี โดยบริษัทไดร้บัคะแนนการประเมินคณุภาพการจัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ปี 2562 และปี 
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2563 ดว้ยคะแนนการประเมินเตม็ 100 คะแนน 98 คะแนน (สาเหตเุกิดจากกรรมการบรษัิทบางทา่นติดภารกิจกะทนัหนัใน
วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ท าใหจ้ านวนกรรมการท่ีเขา้รว่มประชุมไม่ครบตามเกณฑ์) และ 100 คะแนน  ตามล าดบั ซึ่งเป็น
การประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย  

ทัง้นีอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหา ตามที่ระบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา จะตอ้งประกอบดว้ย
กรรมการบริษัทอย่างนอ้ย 3 ท่าน และอย่างนอ้ย 1 ท่าน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาเป็น
กรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาจะทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการ
บรษัิทก่อนท่ีจะมีการสรรหากรรมการท่ีครบวาระ ในกรณีที่มีการเสนอช่ือกรรมการรายเดมิ จะมีการพิจารณาถึงการอทุิศตน
เพื่อประโยชนข์องบริษัทตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนถึงผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการรายดงักลา่วประกอบดว้ย 
ดงันัน้บรษัิทจึงเช่ือมั่นวา่การสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปรง่ใสและชดัเจนเพียงพอ 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 3.4 
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการใหผู้ถื้อหุน้อนุมตัิ คณะกรรมการควรพิจารณาใหโ้ครงสรา้งและอตัรา

คา่ตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบและจงูใจใหค้ณะกรรมการน าพาองคก์รใหด้  าเนินงานไดต้ามเปา้หมายทัง้
ระยะสัน้และระยะยาว   

แนวปฏิบตัิที่ 3.4 
บริษัทไดจ้ัดใหม้ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ส าหรบัหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะน าเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากขอ้มลูผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่
ผ่านมา การปฏิบตัิงานและความรบัผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจ านวนบริษัทย่อย บริษัทรว่ม ที่เพิ่มขึน้ตาม
โครงสรา้งการด าเนินธุรกิจ ผลประโยชนท์ี่บริษัทไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ โดยจะน าขอ้มลูค่าตอบแทนที่
ก าหนดในเบือ้งตน้ไปเปรยีบเทียบอา้งอิงกบัขอ้มลูสรุปผลส ารวจขอ้มลูกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทจดทะเบียนส าหรบั
ค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ-ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายไดข้องบริษัท และแยก
ตามขนาดก าไร (ขาดทุน) สทุธิของบริษัท ซึ่งจดัท าขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นประจ าทกุปี ทัง้นีเ้พื่อให้
มั่นใจว่าโครงสรา้งและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้ และจูงใจให้
คณะกรรมการน าพาองคก์รบรรลไุดต้ามเปา้หมายที่วางไว ้ 

ทัง้นีอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ตามที่ระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการบริษัทอย่างนอ้ย 3 ท่าน และอย่างนอ้ย 1 ท่านน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ 

โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอรายละเอียดโครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ  ทัง้
รูปแบบท่ีเป็นตวัเงิน และไมใ่ช่ตวัเงินตอ่คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาคา่ตอบแทนแต่ละรูปแบบใหม้ีความ
เหมาะสม ก่อนที่จะน าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี  

บริษัทไดเ้ปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  ทั้งรูปแบบและจ านวนของ
คา่ตอบแทน ทัง้ในสว่นท่ีไดร้บัจากบรษัิทและบรษัิทยอ่ย (ถา้มี) ไวใ้นรายงานประจ าปี 

ส าหรบันโยบายและรูปแบบของค่าตอบแทนที่ใหก้บัผูบ้ริหารระดบัสงู คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะ
เป็นผูพ้ิจารณาคา่ตอบแทนของผูบ้ริหาร โดยมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนจากผลการด าเนินงานของบริษัท ทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว ผลการปฏิบตัิงานรายบคุคล โดยพิจารณาจากตวัชีว้ดัผลการปฏิบัติงานทัง้ที่เป็นตวัชีว้ดัทางดา้น
การเงิน อตัราการเติบโตของธุรกิจ รายได ้ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน ตวัชีว้ดัดา้นการพฒันากระบวนการท างาน การ
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บรหิารความเสีย่ง การพฒันาบคุลากร และตามขอบเขตความรบัผิดชอบของต าแหน่งงานตลอดจนความสามารถในการ
แขง่ขนัของบรษัิท  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 3.5 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหก้รรมการทุกท่านมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่และจดัสรรเวลาอย่าง

เพียงพอ    
แนวปฏิบตัิที่ 3.5 
คณะกรรมการตระหนกัถึงความส าคญัของการสรา้งกลไกสนบัสนนุใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ที่ของตนเอง 

โดยในกรณีของกรรมการใหม่ที่เข้ารบัต าแหน่งในบริษัทเป็นครัง้แรกจะจดัใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการ ผ่านการน าเสนอ
ขอ้มูลเก่ียวกับบริษัท ไดแ้ก่ ความรูเ้ก่ียวกับโครงสรา้งคณะกรรมการในปัจจุบัน โครงสรา้งผูถื้อหุน้ โครงสรา้งองคก์ร 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ขอ้มลูผลการด าเนินงานในช่วงที่ผา่นมา เปา้หมาย และวัตถปุระสงคข์องการด าเนินธุรกิจที่ระบุ
ไวใ้นแผนงาน กฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท รวมถึงหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง การจดัท ารายงานการมีสว่น
ไดเ้สีย นโยบายดา้นการก ากบัดแูลกิจการ นโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน ฯลฯ ต่อกรรมการบริษัทที่เขา้ใหม่ เพื่อให้
ทราบถึงรายละเอียดที่ส  าคัญของบริษัท รวมถึงการส่งคณะกรรมการเขา้อบรมในหลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) ที่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ตามที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดใหก้รรมการของ
บรษัิทจดทะเบียนตอ้งผา่นการอบรม 

ในการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการของบริษัท บริษัทไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น
ของกรรมการโดยพิจารณาถึงประสทิธิภาพการท างานของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งหลายบริษัท เพื่อใหม้ั่นใจว่า กรรมการ
สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่ใหก้ับบริษัทไดอ้ย่างเพียงพอ ทัง้นีก้ารเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนของกรรมการบรษัิทไมค่วรเกิน 5 บรษัิทจดทะเบียน อยา่งไรก็ตามบรษัิทจะพิจารณาจากประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ การใหค้  าแนะน าที่เป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทเป็นส าคัญ  

บรษัิทมีการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ขอ้มลูจ านวนครัง้ในการเขา้รว่ม
ประชมุของคณะกรรมการบริษัทที่ไดจ้ดัใหม้ีขึน้ทัง้หมดในรอบปี ไวใ้นรายงานประจ าปี โดยก าหนดว่า กรรมการแต่ละคน
ควรเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชุมทัง้หมด ทัง้นีปั้จจุบนับริษัทยงัไม่พบกรณีที่กรรมการหรือ
ผูบ้รหิารของบรษัิท เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรอืเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยีไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มในกิจการอื่นที่
มีความขดัแยง้กบับรษัิทแตอ่ยา่งใด  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 3.6 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหม้ีกรอบและกลไกในการก ากบัดแูลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อย

และกิจการอื่นที่บรษัิทไปลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแตล่ะแหง่ รวมทัง้บริษัทย่อยและกิจการอื่น
ที่บรษัิทไปลงทนุมีความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย  

แนวปฏิบตัิที่ 3.6 
คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มเป็น 2 สว่นหลกั โดยมี

รายละเอียดดงันี ้
1. นโยบายการก ากบัดแูลดา้นการบรหิาร 
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 การเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม บริษัทจะสง่บคุคลที่ไดร้บัมติ
เห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทเขา้เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทยอ่ยและ
บริษัทรว่มอย่างนอ้ยตามสดัสว่นการถือหุน้ของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทรว่มนัน้ โดย
ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่เสนอช่ือนี ้มีคุณสมบัติ  บทบาท หน้าที่และความ
รบัผิดชอบ เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก าหนดไว ้

 กรรมการและผูบ้รหิารที่ไดร้บัแตง่ตัง้ตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
ใหด้  ารงต าแหนง่ในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มนัน้ มีขอบเขตหนา้ที่ และความรบัผิดชอบหลกั
ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่มนัน้จะ
ก าหนด อย่างไรก็ตามกรรมการและผูบ้ริหารที่ไดร้บัการแต่งตัง้จะตอ้งมีหนา้ที่ดูแล รกัษา
ผลประโยชนใ์หก้บับรษัิท และดแูลใหเ้ป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบันโยบายของบรษัิทแม่ 

 กรรมการของบริษัทต้องด าเนินการให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสมและรดักุมเพียงพอ เพื่อป้องกนัการทุจริตที่อาจเกิดขึน้กบับริษัทย่อย บริษัทร่วม 
รวมทัง้ควบคมุใหบ้รษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม มีระบบงานท่ีชดัเจนเพื่อแสดงไดว้า่ มีระบบเพียงพอ
ในการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการที่ส  าคญั ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไดอ้ย่างต่อเนื่องและ
นา่เช่ือถือ รวมทัง้มีช่องทางใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทสามารถไดร้บัขอ้มลูเพื่อใชใ้น
การติดตาม ดูแลผลการด าเนินงาน และฐานะการเงิน การท ารายการระหว่างบริษัทย่อย 
บริษัทร่วมกับกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการท ารายการที่มี
นยัส  าคญัไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ นอกจากนีต้อ้งจดัใหม้ีการตรวจสอบระบบควบคมุภายใน
โดยอาจแต่งตั้งทีมผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท หรือว่าจ้างผู้ตรวจสอบ
ภายในจากภายนอกก็ได ้และดแูลใหม้ีการรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคมุภายในตอ่
ที่ประชมุคณะกรรมการของบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม เป็นประจ าดว้ย 

 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทยอ่ยจะตอ้งเปิดเผย และน าสง่ขอ้มลูสว่นไดเ้สียของตนและ
บุคคลที่มีความเก่ียวข้องแจ้งทราบต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้ทราบถึง
ความสมัพนัธ์ และการท าธุรกรรมกับบริษัทในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และจะต้องหลีกเลี่ยงการท ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนก์ับบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหนา้ที่แจง้เรื่อง
ดงักลา่วใหค้ณะกรรมการของบรษัิททราบภายในก าหนดเวลาที่บรษัิทก าหนดเพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาตดัสินใจหรืออนุมตัิด  าเนินการใด ๆ ซึ่งการพิจารณานัน้จะค านึงถึง
ประโยชนโ์ดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นส าคัญ รวมถึงการปฏิบตัิใหถู้กตอ้งตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบียบขอ้บงัคบัตามที่หน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งก าหนดไว ้
ทัง้นีก้รรมการของบรษัิทยอ่ยตอ้งไมม่ีสว่นรว่มอนมุตัิในเรือ่งที่ตนเองมีสว่นไดเ้สีย หรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ัง้ทางตรงและทางออ้มดว้ย  

 การท าธุรกรรมระหวา่งบรษัิทยอ่ย กบักรรมการ ผูบ้รหิารหรอืบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์จะตอ้งน าหลกัเกณฑข์องการท ารายการท่ีเก่ียวโยง ตามที่หนว่ยงานก ากบัดแูล
ไดก้ าหนดไวเ้ขา้มาพิจารณาดว้ย 
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 กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จะกระท าธุรกรรมกับ
บริษัทย่อยไดต้่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของ
บรษัิท ซึง่จะตอ้งไม่รวมถึงกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สีย หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ตามแต่
ขนาดรายการที่ค  านวณได ้(แลว้แต่กรณี) โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามที่
ก าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยตามประกาศหลกัเกณฑร์ายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรอืประกาศ
ที่แกไ้ขเพิ่มเติมที่ใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนัน้มาบงัคบัใช ้เวน้แตเ่ป็นการท าธรุกรรมที่เป็นขอ้ตกลง
ทางการคา้ในลกัษณะเดียวกับที่วิญํูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกนั ดว้ยอ านาจตอ่รองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิารหรอืบคุคลที่อาจมีความเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี และเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไดร้บั
อนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลกัการที่คณะกรรมการของบริษัทได้
อนมุตัิไวแ้ลว้  

 หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูร้บัมอบหมายของบรษัิทย่อย และบริษัท
รว่ม รวมถึงคู่สมรส หรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกนัฉันทส์ามี ภรรยา และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ
ของบคุคลดงักลา่วใชข้อ้มลูภายในของบรษัิท และของบรษัิทยอ่ย หรือบริษัทรว่ม ทัง้ที่ไดม้า
จากการกระท าตามหนา้ที่หรอืในทางอื่นใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนยัส าคญัต่อบริษัท 
บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทรว่ม หรอืราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิท เพื่อประโยชนต์่อตนเอง และผูอ้ื่น
ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม และไมว่า่จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม ่ 

 คณะกรรมการบรษัิทย่อย บริษัทรว่มจะตอ้งดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการอื่นที่
ส  าคัญ ไดแ้ก่ การเพิ่มทุน ลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นตน้ เพื่อแจ้งทราบต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิท  

2. นโยบายการควบคมุดา้นการเงินของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม 
 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหนา้ที่น  าส่งผลการด าเนินงานรายเดือน งบการเงิน ฉบบัสอบ

ทาน และฉบบัตรวจสอบ โดยผูส้อบบญัชีรายไตรมาส และรายปี ตามล าดบั ตลอดจนขอ้มลู
ที่ใชป้ระกอบการจดัท างบการเงินดงักลา่วของบริษัทย่อยและบริษัทรว่มใหก้บับริษัท พรอ้ม
ยินยอมใหบ้รษัิทใชข้อ้มลูดงักลา่วเพื่อประกอบการจดัท างบการเงินรวม หรอืรบัรูต้ามวิธีสว่น
ไดเ้สยีแลว้แตก่รณี 

 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหนา้ที่จัดท างบประมาณการใช้จ่าย การลงทุน และผลการ
ด าเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบระหว่างตวัเลขที่คาดการณไ์วข้องงบประมาณการใชจ้่าย 
การลงทนุ และผลการด าเนินงาน กบัตวัเลขที่เกิดขึน้จริงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อรบัทราบ รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนงานท่ีวางไว ้เพื่อรายงานตอ่บรษัิท 

 บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มมีหนา้ที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนยัส าคญัต่อบริษัท 
เมื่อตรวจพบ หรือไดร้บัการรอ้งขอจากบริษัทใหด้  าเนินการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและ
รายงาน   
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3. นโยบายการจดัท าสญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholders’ Agreement) หรอืรูปแบบของสญัญาอื่นท่ี
มีสาระส าคญัใกลเ้คียงกนั คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหม้ีการจดัท าสญัญาดงักลา่ว ในกรณีที่มีการ
เขา้รว่มลงทนุในกิจการอื่นอยา่งมีนยัส าคญั โดยมีสดัสว่นการถือหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงตัง้แตร่อ้ยละ 20 
แตไ่มเ่กินรอ้ยละ 50 เพื่อระบขุอ้ตกลงใหเ้กิดความชดัเจนเก่ียวกบัอ านาจในการบรหิารจดัการและการ
มีสว่นรว่มในการตดัสินใจในเรื่องส าคญั การติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูใน
การจดัท างบการเงินของบรษัิทไดต้ามมาตรฐานและทนัตามก าหนดเวลา 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 3.7 
คณะกรรมการควรจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย

และกรรมการรายบคุคล โดยผลประเมินควรถกูน าไปใชส้  าหรบัการพฒันาการปฏิบตัิหนา้ที่ตอ่ไปดว้ย  
แนวปฏิบตัิที่ 3.7 
คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิในการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี โดยคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชดุยอ่ยจะประเมนิผลการปฏิบตัิงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการรว่มกนัพิจารณาผลงานและ
ปัญหา เพื่อสามารถน าไปปรบัปรุงแกไ้ข โดยการประเมินผลการปฏิบตัิงานจะเป็นการประเมินทัง้แบบคณะและรายบคุคล 
โดยจะเปิดเผยหลกัเกณฑ  ์ขัน้ตอนและผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี โดยหวัขอ้หลกัที่น  ามาใชใ้นการ
ประเมิน ไดแ้ก่ การประเมินโครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาท หนา้ที่ และ
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงการประเมินดา้นอื่น ๆ  อาทิ ความสมัพนัธร์ะหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร เป็นตน้ 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 3.8 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบับทบาท 

หนา้ที่ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนใหก้รรมการทกุคน
ไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้  าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการอยา่งสม ่าเสมอ  

แนวปฏิบตัิที่ 3.8 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง  โดยในแต่ละปีจะสนบัสนุน

กรรมการอย่างนอ้ย 1 ท่าน ใหเ้ขา้อบรมหลกัสตูรหรือเขา้รว่มกิจกรรมสมัมนาที่เป็นการเพิ่มพนูความรูใ้นการปฏิบตัิงาน
อยา่งตอ่เนื่อง และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

บรษัิทสนบัสนนุใหก้รรมการเขา้รว่มฝึกอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ ที่จดัโดย
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) และในกรณีที่เป็นกรรมการเขา้ใหม ่บรษัิทจะสนบัสนนุใหผ้่านการอบรม
และไดร้บัประกาศนียบตัรโดยเรว็ที่สดุนบัจากวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้  

เมื่อมีกรรมการเขา้ใหม่ บริษัทจะมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ัดการ และ/หรือเลขานกุารบริษัทเป็นผูด้  าเนินการ
ปฐมนิเทศผ่านการใหข้อ้มลูเก่ียวกบัภาพรวมของธุรกิจ โครงสรา้งผูถื้อหุน้ โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชดุยอ่ย โครงสรา้งองคก์ร ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน วิสยัทศัน ์นโยบาย และเปา้หมายการด าเนินธุรกิจของบรษัิท
ในปัจจบุนั กฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท รวมถึงหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง การจดัท ารายงานการมีสว่นได้
เสยี นโยบายดา้นการก ากบัดแูลกิจการ นโยบายปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายใน ฯลฯ เพื่อเป็นขอ้มลูส าหรบักรรมการเขา้ใหม ่ 
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หลกัปฏิบตัิที่ 3.9 
คณะกรรมการควรดแูลใหม้ั่นใจวา่การด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย สามารถเขา้ถึง

ขอ้มลูที่จ าเป็น และมีเลขานกุารบรษัิทท่ีมีความรูแ้ละประสบการณท์ี่จ  าเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนนุการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการ   

แนวปฏิบตัิที่ 3.9 
คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีการวางแผนตารางการจดัประชุมประจ าปีเป็นการลว่งหนา้ รวมถึงการแจง้เพื่อทราบ

ส าหรบัวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการลว่งหนา้เช่นกนั ทัง้นีเ้พื่อใหก้รรมการสามารถจัดเวลาเขา้รว่มประชุมได ้
รวมถึงการเตรยีมขอ้มลูเพื่อประกอบการพิจารณาหรอืซกัถามในแตล่ะวาระการประชมุไดเ้ป็นการล่วงหนา้  

โดยในรอบปี 2563 บริษัทไดก้ าหนดตารางการจดัประชุมคณะกรรมการ ประจ าปี 2563 เป็นการลว่งหนา้ ซึ่ง
ตารางที่ก าหนดไวน้ีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได ้โดยก าหนดเฉพาะการจดัประชุมเพื่อรบัรองงบการเงินตามรอบระยะเวลา
บญัชี ดงันี ้

 
คร้ังที ่ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการบริษัท  

1 วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 
2 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 
3 วนัท่ี 13 สงิหาคม 2563 วนัท่ี 13 สงิหาคม 2563 
4 วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 
 
โดยจ านวนครัง้ของการจดัประชมุจะตอ้งไมต่  ่ากวา่ปีละ 4 ครัง้ ซึง่ปีที่ผา่นมาจ านวนครัง้ของการจดัประชุมต่อปี

เท่ากบั 13 ครัง้ ส  าหรบัปี 2563 เนื่องจากเป็นไปตามภาระหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการที่สอดคลอ้งกับ
เป้าหมายและนโยบายการเติบโตของธุรกิจ โดยในการจัดประชุมแต่ละครัง้ ประธานกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้
กรรมการรวมทัง้ฝ่ายจดัการในที่ประชมุมีโอกาสที่จะเสนอหรอืใหค้วามเห็นในเรือ่งที่เป็นประโยชนต์่อบริษัทเพื่อน าเสนอใน
ที่ประชุม นอกจากนีย้งัสนบัสนุนใหก้รรมการผูจ้ัดการเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกเพื่อเชิญผูบ้ริหารระดบัสงูเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการเพื่อเป็นผูน้  าเสนอขอ้มลู รายละเอียดในสว่นของการปฏิบตัิงาน และเพื่อเปิดโอกาสใหรู้จ้กัผูบ้ริหารระดบัสงู
ที่จะสามารถพฒันาตอ่ยอดการเป็นผูส้บืทอดต าแหนง่ไดใ้นอนาคต  

คณะกรรมการมีนโยบายที่จะใหม้ีการจดัประชมุส าหรบักรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารเพื่อจะไดม้ีโอกาสที่จะประชมุ
ระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็นเพื่ออภิปรายถึงปัญหาต่าง ๆ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชุม และเสนอแนะใหแ้จง้ให้
กรรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุมดว้ย ซึ่งในรอบปี 2563 ทางบริษัทไดจ้ดัการประชุมดงักลา่ว เป็นจ านวน 1 ครัง้ 
เมื่อวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563 ที่ผา่นมา  

คณะกรรมการบรษัิทไดม้อบหมายแตง่ตัง้เลขานกุารบรษัิท ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ใน
การสนบัสนนุคณะกรรมการ ไดแ้ก่ สนบัสนนุคณะกรรมการใหส้ามารถปฏิบตัิงานไดต้ามกฎหมาย (Compliance Roles) 
การติดตาม วัดผล และการก ากับดูแล (Monitoring and Supervising) สนับสนุนคณะกรรมการในการสรา้งผล
ประกอบการ (Performance Roles) การก าหนดนโยบาย (Policy Making) รวมถึงการสนบัสนนุคณะกรรมการในการ
ท างานผ่านผูบ้ริหารสงูสดุขององคก์ร (MD/CEO) (Approve and work with and through the MD/CEO) โดยบริษัทจะ
เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจ าปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท โดย
คณะกรรมการใหก้ารสนบัสนุนการเขา้รบัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิ
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หนา้ที่แก่เลขานกุารบรษัิท อาทิ หลกัสตูร Company Secretary Program ที่จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) เป็นตน้ 

คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายในการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการบริษัทตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย โดยในการเรยีกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายสง่หนงัสือนดั
ประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวันก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์อง
บรษัิท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้ 

 
หลักปฏิบัติที่ 4 : สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร   
 

หลกัปฏิบตัิที่ 4.1 
คณะกรรมการควรด าเนินการใหม้ั่นใจว่า มีการสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสงูใหม้ี

ความรู ้ทกัษะ และประสบการณ ์และคณุลกัษณะที่จ าเป็นตอ่การขบัเคลือ่นองคก์รไปสูเ่ปา้หมาย   
แนวปฏิบตัิที่ 4.1  
คณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาเป็นผูร้บัผิดชอบในการพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรร

หาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการผูจ้ดัการ โดยคณุสมบตัิของกรรมการผูจ้ดัการท่ีตอ้งการสรรหา
จะพิจารณาจากความรู ้ทกัษะ ประสบการณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษัท ประสบการณด์า้นการบริหารงาน ความ
ทุ่มเทในการท างาน คุณลกัษณะ ภาพลกัษณ์และวิสยัทัศนด์า้นการบริหารงานที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนองคก์รไปสู่
เป้าหมาย การมีความสมัพันธ์ที่ดีกับบุคคลหรือองคก์รต่าง ๆ การมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี นอกจากนีจ้ะ ตอ้งเป็นผู้มี
คณุสมบตัิเหมาะสมตามหลกัเกณฑข์องหนว่ยงานก ากบัดแูลและกฎหมายที่เก่ียวขอ้งเป็นสว่นหนึง่ที่ส  าคญัในการพิจารณา
ของหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาดว้ย  

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยอย่างน้อย
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาจะรว่มกบักรรมการผูจ้ดัการในการพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหา
และแตง่ตัง้บคุคลเพื่อใชป้ระกอบการใหค้วามเห็นชอบต่อบคุคลที่กรรมการผูจ้ดัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารระดบัสงู โดยจะ
อา้งอิงตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาเช่นเดียวกบัการคดัเลอืกกรรมการผูจ้ดัการ โดยคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการ
สรรหาจะพิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาเช่นเดียวกับที่ใชก้ับกรรมการผูจ้ัดการ โดยจะคดัเลือกในบางขอ้ที่
เหมาะสมมาปรบัใช ้

ทัง้นีค้ณะกรรมการมีนโยบายที่จะสง่เสริมและสนบัสนุนใหก้รรมการผูจ้ัดการและผูบ้ริหารระดบัสงูไดร้บัการ
อบรมและพฒันาเพื่อเพิ่มพนูความรู ้และประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
หลกัสตูรเพื่อสรา้งความสมัพนัธใ์นเชิงธุรกิจตอ่บคุคลหรอืองคก์รตา่ง ๆ  รวมถึงหลกัสตูรที่จะช่วยยกระดบัความรู ้ทกัษะที่จะ
สามารถน ามาปรบัใชใ้นสาขาวิชาชีพตามต าแหนง่งานท่ีรบัผิดชอบโดยตรง   

คณะกรรมการเล็งเห็นว่า เพื่อใหบ้ริษัทไดร้บัประโยชนส์งูสดุในการที่กรรมการผูจ้ัดการจะสามารถอุทิศเวลา
ส าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการผูจ้ดัการไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ จึงไดก้ าหนดเป็นนโยบายว่า หา้มมิใหก้รรมการ
ผูจ้ัดการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการในบริษัทจดทะเบียน (Listed Company) อื่น ยกเวน้การเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการผูจ้ดัการในบริษัทที่มีฐานะเป็นบริษัทย่อย หรือบริษัทรว่มในระยะเวลาชั่วคราวในช่วงเริ่มตน้ของการจดัตัง้ธุรกิจ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เท่านัน้ ทัง้นีห้ากมีความจ าเป็นจะใชเ้วลานานกว่านัน้ ขอใหแ้จง้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษัิทเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบตอ่ไป  
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ส าหรบัต าแหนง่กรรมการนัน้ ก าหนดจ านวนบรษัิทที่กรรมการบริษัทสามารถเขา้รบัต าแหน่งในฐานะกรรมการ
ไดไ้มเ่กิน 5 บรษัิทจดทะเบียน และส าหรบัผูบ้ริหารระดบัสงูนัน้ คณะกรรมการมีนโยบายหา้มไม่ใหด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร
ระดบัสงูในบรษัิทจดทะเบียนอื่น เนื่องจากเป็นระดบัรบันโยบายจากคณะกรรมการไปปฏิบตัิงาน จึงจ าเป็นจะตอ้งอทุิศเวลา
ในการท างานใหก้บับรษัิทอยา่งเต็มที่  

และเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง คณะกรรมการจงึไดก้ าหนดใหม้ีแผนสบืทอดต าแหนง่ 
(Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรยีมสบืทอดต าแหนง่กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดับสงู โดยรายละเอียดของการ
จดัท าแผนสบืทอดต าแหนง่ มีรายละเอียดทีก่  าหนดไว ้ดงันี ้

1. การระบคุณุสมบตัิที่ตอ้งการและจ าเป็น (Requirement) ของต าแหนง่กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร
ระดบัสงู  

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

เหมาะสมแก่บคุคลท่ีจะมาสบืทอดต าแหนง่งาน  
4. การก าหนดแนวทางในการคดัเลอืกและคดัสรรบคุคลที่จะมาสบืทอดต าแหนง่งานท่ีมีความรู ้

ความสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ และประสบการณท์ี่เหมาะสมที่สดุเพื่อสรา้งคณุคา่ (Value Added) 
ใหก้บับรษัิท 

ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหา จะก าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานตามแผนสบืทอด
ต าแหนง่ตอ่คณะกรรมการเพื่อทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการสรรหา  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 4.2 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหม้ีการก าหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม   
แนวปฏิบตัิที่ 4.2 
เพื่อใหก้ารก าหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนสามารถใชเ้ป็นเครือ่งจงูใจใหก้รรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารระดบัสงู และ

บคุลากรอื่น ๆ ทกุระดบัสามารถปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รและสอดคลอ้งกบั
ผลประโยชนข์องบริษัทในระยะยาว ทางคณะกรรมการจึงได้วางหลักเกณฑ ์และขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนไว ้ดงันี ้ 

1. การพิจารณาความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการด าเนินงานระยะสัน้ เช่น 
โบนัส รวมถึงการพิจารณาจัดหาแนวทางการให้ค่าตอบแทนในระยะยาว อาทิเช่น การให้หุน้ หรือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิของบรษัิท เป็นตน้ 

2. การพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่บริษัทก าหนดกับระดบัค่าตอบแทนที่ไดร้บัในกลุ่มธุรกิจขนาด
เดียวกนั ประเภทเดียวกนั หรอืมีผลการด าเนินงานใกลเ้คียงกนั เป็นตน้ 

3. การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินผล และการเปิดเผยขอ้มลูใหเ้ป็นท่ีทราบ 
ในทกุ ๆ ปี คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สียกบักรรมการผูจ้ดัการ จะจดัใหม้ีการประเมินผลงาน

ของกรรมการผูจ้ัดการเป็นประจ าทุกปี โดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูเ้ปิดเผยผลการประเมินและ
ประเด็นการพฒันาใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบ โดยมีหลกัเกณฑใ์นการประเมินท่ีส าคญั ดงันี ้

1. การพิจารณาเปา้หมายและสถานะของความส าเรจ็ของแตล่ะเปา้หมาย 
2. การวดัผลการปฏิบตัิงาน ประกอบดว้ย 
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2.1 ความเป็นผูน้  า 
2.2 การก าหนดกลยทุธ ์
2.3 การปฏิบตัิตามกลยทุธ ์
2.4 การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 
2.5 ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 
2.6 ความสมัพนัธก์บัองคก์รหรอืบคุคลภายนอก 
2.7 การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับคุลากร 
2.8 การสบืทอดต าแหนง่ 
2.9 ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
2.10 คณุลกัษณะสว่นตวั 

3. การพฒันากรรมการผูจ้ดัการ  
ทัง้นีผ้ลการประเมินการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการผูจ้ดัการ จะเป็นหนึง่ในปัจจยัที่ใชป้ระกอบการพิจารณา

อนมุตัิคา่ตอบแทนประจ าปีของกรรมการผูจ้ดัการดว้ย 
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและด าเนินการใหม้ีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการในแต่ละคณะ 

ตามอ านาจหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และเปรยีบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบตัิในกลุม่ธุรกิจเดียวกัน โดยในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บรษัิท ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2558  ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นที่เรียบรอ้ยเป็นครัง้แรก โดยมีก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งครัง้ละไม่เกิน 3 ปี  โดยในหลักเกณฑก์ารพิจารณา
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน จะพิจารณาจาก ขอ้มลูผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
การปฏิบตัิงานและความรบัผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชนท์ี่บริษัทไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ โดยจะน า
ขอ้มลูคา่ตอบแทนที่ก าหนดในเบือ้งตน้ไปเปรยีบเทียบอา้งอิงกบัขนาดธุรกิจหรอือตุสาหกรรมที่มีรายได ้ก าไรสทุธิใกลเ้คียง
กับของบริษัท ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการแยกตามหมวดธุรกิจ –  โดยตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ อา้งอิงจากขอ้มูล
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทจดทะเบียน ซึง่จดัท าขึน้โดยฝ่ายวจิยัและนโยบาย สถาบนักรรมการบรษัิทไทย
ในแตล่ะปี  

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิท เฉพาะในสว่นของกรรมการอิสระ ยงัไดม้ีการจดัท าแบบประเมินผลการท างาน
ของกรรมการผู้จัดการเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าส่งข้อมูลการประเมินดังกล่าวรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนใชป้ระกอบการพิจารณาปรบัค่าตอบแทนที่เหมาะสมใหก้ับกรรมการผูจ้ัดการเป็น
ประจ าทุกปีด้วย หากการประเมินผลการท างานของกรรมการผู้จัดการสามารถบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามที่
คณะกรรมการบรษัิทวางนโยบายไว ้

โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายคา่ตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมภายใต้
หลกัเกณฑท์ี่ชดัเจนและโปรง่ใส โดยคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาทบทวนคา่ตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ดัการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุตัิ โดยพจิารณาจากผลการปฏิบตัิงานท่ีสอดคลอ้งกบั
เปา้หมายของบรษัิททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว กลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจ ผลการด าเนินงานของบรษัิท รวมทัง้สอดคลอ้ง
กบัภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการดว้ย โดยคา่ตอบแทนมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสรา้งแรงจงูใจ โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

ระยะสัน้ : จ่ายคา่ตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนสั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน 
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ระยะยาว  : แนวทางการพิจารณาใหค้า่ตอบแทนในรูปของหุน้สามญั หากในอนาคตมีบรษัิทยอ่ยของบรษัิท 
สามารถด าเนินการเขา้เป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดเ้พิ่มขึน้ (Spin-off) ซึง่เมื่อถงึเวลา
ดงักลา่ว ทางคณะกรรมการ และ/หรอืคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนของบรษัิทยอ่ย และบรษัิท จะพิจารณารว่มกนั
เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปถงึแนวทางการจา่ยคา่ตอบแทนดงักลา่วที่ชดัเจนอีกครัง้ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการมีนโยบายที่จะใหก้รรมการผูจ้ดัการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารระดบัสงู
โดยใหก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงานขึน้มา รวมถึงการจดัท าหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผล
งานส าหรบัทัง้องคก์ร เพื่อใชป้ระกอบการก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวใหม้ีความเหมาะสม
ตอ่ไป  

หลกัปฏิบตัิที่ 4.3 
กรรมการควรเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การบรหิารและการด าเนินงาน

ของกิจการ  
แนวปฏิบตัิที่ 4.3 
คณะกรรมการมีความเขา้ใจถึงโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ ซึง่สะทอ้นถึงอ านาจในการควบคมุการ

บริหารจัดการของบริษัท โดยที่ผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาดา้นโครงสรา้งการถือหุน้ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ต่อการ
ควบคุมการบริหารงานของกิจการแต่อย่างใด และไม่มีประเด็นการก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ และในกรณีที่บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีการจดัท าขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษัทมี
นโยบายที่จะใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคมุกิจการในสาระส าคญัไวใ้นรายงาน
ประจ าปี  

หลกัปฏิบตัิที่ 4.4 
คณะกรรมการควรติดตามดแูลการบริหารและพฒันาบุคลากรใหม้ีจ านวน ความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์

และแรงจงูใจที่เหมาะสม  
แนวปฏิบตัิที่ 4.4 
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดแูลใหม้ีการบริหารทรพัยากรบคุคลที่สอดคลอ้งกบัทิศทางและกลยทุธข์ององคก์ร 

และสง่เสรมิใหพ้นกังานทกุระดบัมีความรู ้ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม เพื่อที่จะ
รกัษาไวซ้ึง่ทรพัยากรบคุคลที่มีความสามารถขององคก์ร โดยไดม้อบหมายเป็นนโยบายใหแ้ก่ระดบัปฏิบตัิการถึงการก าหนด
จ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมของแต่ละหน่วยงาน และการคดัเลือกหลกัสตูรการอบรมที่เก่ียวขอ้งกบัความรูแ้ละทกัษะในการ
ปฏิบตัิงานโดยตรง รวมถึงการส่งเสริมใหม้ีการอบรมที่จะเพิ่มพูนทกัษะที่เก่ียวขอ้งกับการใชชี้วิต ความเป็นผูน้  า รวมถึง
ความรูด้า้นการบรหิารการเงินและการลงทนุสว่นบคุคล โดยวิทยากรจากธนาคารแหง่ประเทศไทยเป็นประจ าดว้ย  

 
บรษัิทใหค้วามส าคญักบัการพฒันาบคุลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการท างาน โดยก าหนด

แผนการพฒันาบคุลากรอยา่งชดัเจนและสม ่าเสมอ เพื่อเป็นแผนงานประจ าปีส าหรบัการอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะในการท างาน 
ทัง้การอบรมภายในบริษัทและสง่เขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เก่ียวขอ้งกบัการท างาน 
นอกจากนี ้บริษัทยงัไดจ้ัดใหม้ีสวสัดิการใหก้บับคุลากร เพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจในการท างาน โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรบัปรุงสทิธิประโยชนต์า่ง ๆ ใหเ้หมาะสมอยา่งตอ่เนื่อง 

ทัง้นี ้บรษัิทมีเปา้หมายการพฒันาที่เป็นพืน้ฐานส าคญัคือ 
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 การให้พนักงานเป็นผู ้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการท างานในฝ่ายงานของตนเอง
น าเสนอความคิดเห็นมมุมองในการท างาน เพื่อพฒันาการท างานจากรูปแบบเดิม ๆ ใหม้ีประสทิธิภาพ
และประสทิธิผลเพิ่มมากขึน้ 

 สรา้งบรรยากาศในการท างานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความส าเร็จขององค์กร และจะพิจารณา
การใหผ้ลตอบแทนแก่บคุลากรทัง้จากผลส าเรจ็ขององคก์รโดยรวม และความมุง่มั่น ทุม่เทในการท างาน
โดยเฉพาะที่ตวับคุคล  

 สง่เสริมใหพ้นกังานสรา้งความรูจ้ากการปฏิบตัิงาน การจดัท าคู่มือการปฏิบตัิงานที่มีการปรบัปรุงให้
สอดคลอ้งกบัการท างานจรงิที่เปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา  

 ส่งเสริมให้มีการเดินทางเพื่อเขา้ร่วมงานแสดงสินค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณด์า้นการผลติ ดา้นการพฒันาสนิคา้ การตลาด รวมถึงเรียนรู ้ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทัง้นีเ้พื่อจะไดน้ ามาปรบัใชใ้นกระบวนการท างานของบริษัทใหม้ี
ความทนัสมยัและสามารถปรบัตวัไดท้นัตอ่ทกุ ๆ สถานการณ ์ในภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร ์ที่มี
การเปลีย่นแปลง 

 ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่ม  (Value Added) ใหเ้กิดขึน้ในผลิตภัณฑท์ี่ทางบริษัท
เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่าย เพื่อสรา้งการเติบโตที่ยั่งยืน และสรา้งการรบัรูแ้ละความเป็นที่ตอ้งการของ
ผูบ้รโิภคใหเ้กิดขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

 ส่งเสริมการพัฒนาและกระตุน้เพื่อใหบุ้คลากรภายในองคก์รมีทัศนคติต่อการท างาน ที่จะตอ้ง
สรา้งการพฒันาและความเจริญกา้วหนา้ในการท างานใหเ้กิดขึน้อย่างต่อเนื่อง อาทิ ในกระบวนการ
ผลิตจะตอ้งดีขึน้อย่างต่อเนื่อง การตลาดจะต้องสร้างรายได้จากการขายสินค้าให้เติบโตขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง ฝ่ายงานที่ควบคมุค่าใชจ้่ายของบริษัทจะตอ้งมีการบริหารจดัการใหส้ดัสว่นตน้ทุนและ
ค่าใชจ้่ายลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่จะตอ้งบริหารจัดการใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ  รวมถึงการมี
กระแสเงินสดในการด าเนินงานท่ีแสดงถงึการมีสภาพคลอ่งในการบรหิารจดัการทางดา้นการเงินที่ดีของ
บรษัิท 

 
นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัดูแลใหม้ีการจัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เพื่อดูแลใหพ้นกังานมีการออมอย่าง

เพียงพอส าหรบัรองรบัการเกษียณอาย ุรวมทัง้สนบัสนนุใหพ้นกังานมีความรูค้วามเขา้ใจในการบริหารจดัการดา้นการเงิน 
การเลอืกนโยบายการลงทนุท่ีสอดคลอ้งกบัช่วงอาย ุระดบัความเสีย่ง เป็นตน้  

 
หลักปฏิบัติที่ 5 : สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ   

หลกัปฏิบตัิที่ 5.1 
คณะกรรมการควรใหค้วามส าคญัและสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมที่ก่อใหเ้กิดมลูค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการ

สรา้งคณุประโยชนต์อ่ลกูคา้หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม   
แนวปฏิบตัิที่ 5.1  
คณะกรรมการมีนโยบาย สนบัสนนุใหเ้กิดแนวคิดธุรกิจแบบใหม่ขึน้ และสนบัสนนุใหด้  าเนินธุรกิจที่กา้วทนัต่อ

การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีตามกระแสโลก ซึง่จะตอ้งด าเนินไปเพื่อการสรา้งประโยชนร์ว่มกนัทัง้แก่กิจการ ลกูคา้ คู่คา้ 
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สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และจะตอ้งเป็นนวตักรรมที่ไม่สนบัสนนุใหเ้กิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
หรอืขาดจรยิธรรม 

โดยในสว่นของธุรกิจการเป็นผูผ้ลติเฟอรน์ิเจอร ์บรษัิทสนบัสนนุใหท้ีมงานออกแบบและฝ่ายผลิตรว่มกนัพฒันา
รูปแบบสินคา้ การจัดหาวตัถุดิบใหม่ ๆ เพื่อใชใ้นการผลิต รวมถึงหาวิธีการปรบัปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการ
ท างานเพื่อใหท้นัตอ่ความตอ้งการท่ีเปลีย่นแปลงของตลาดเฟอรน์ิเจอร ์และลดตน้ทนุเพื่อใหส้ามารถสรา้งความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนั อาทิเช่น การหาแนวทางหรือรูปแบบการพฒันาวสัดุปิดผิวบนไมป้าติเคิลบอรด์ใหม้ีความทนทานกว่าเดิม 
และเป็นไปตามกระแสของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป หรือการพฒันากระดาษปิดผิวที่สามารถใชก้บัฝา้เพดาน ผนงั ได ้การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเดิมที่ใช้ส่วนประกอบในการผลิตเป็นไม้ทั้งหมด มาเป็นการใช้วัสดุประเภทเหล็กเข้ามาเป็น
สว่นประกอบของการผลติเฟอรน์ิเจอร ์เป็นตน้ ส าหรบัในสว่นของเครื่องจกัรที่ใชใ้นการผลิตเฟอรน์ิเจอร ์จะเนน้การน าเขา้
เครือ่งจกัรที่มีการพฒันาปรบัเปลีย่นเทคโนโลยีในการผลติที่ทนัสมยัมากขึน้ อาทิ เครื่องพ่นสีที่สามารถลดปริมาณการใชส้ ี
และมีกระบวนการอบแหง้เพื่อช่วยลดระยะเวลาและตน้ทนุการผลิต เครื่องอดัไมแ้ผ่นหนา้ท็อป ระบบ Microwave การ
ปรบัปรุงกระบวนการท างานดว้ยระบบ Work Standard ที่ทุกคนสามารถท างานแทนกันได ้รวมถึงการหาทางพฒันา
โปรแกรมเพื่อควบคมุการผลติ เพื่อสรา้งความยั่งยืนลดการพึง่พาความสามารถเฉพาะตวับคุคล เป็นตน้ 

และในส่วนของงานดา้นการตลาด บริษัทอยู่ระหว่างการพฒันา Application เพื่อรองรบัและอ านวยความ
สะดวกส าหรบังานการขายและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ การตรวจสอบสต็อกสินคา้ที่รวดเร็ว การน าผลิตภัณฑใ์หม่ ๆ เพื่อ
น าเสนอผา่น Application นอกจากนีใ้นสว่นของงานการผลิตสินคา้บริษัทไดน้ าระบบ Cloud มาใชเ้พื่อเป็นที่เก็บรวบรวม
แบบเฟอรน์ิเจอรใ์หค้รบถว้น ครอบคลมุทุกประเภทที่บริษัทเป็นผูผ้ลิต และจ าหน่าย เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการลดระยะเวลาการท างานของฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ์
นอกจากนีย้งัสามารถช่วยลดการใชท้รพัยากรกระดาษในการท างาน (Paperless system) ใหล้ดลงอยา่งมีนยัส าคญัดว้ย 

ส าหรบัในสว่นของธุรกิจที่บรษัิทเขา้ไปลงทนุในสว่นของบรษัิทรว่ม ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ี่บริษัท
เขา้ลงทนุ บรษัิทมีแผนการเขา้สูแ่นวทางการขายคารบ์อนเครดิตในอนาคตภายหลงัด าเนินการก่อสรา้งครบทัง้สีเ่ฟสส าหรบั
ก าลงัการผลติติดตัง้ที่ 220 เมกะวตัต ์เพื่อหาโอกาสสรา้งรายไดเ้พิ่มใหก้บัโครงการและเป็นแนวทางการพฒันาดา้นความ
ยั่งยืนเพื่อช่วยลดภาวะก๊าซเรอืนกระจกใหเ้กิดขึน้ 

หลกัปฏิบตัิที่ 5.2 
คณะกรรมการควรติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

และสะทอ้นอยู่ในแผนด าเนินการ (Operational Plan) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า ทกุฝ่ายขององคก์รไดด้  าเนินการสอดคลอ้งกับ
วตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั และแผนกลยทุธ ์(Strategies) ของกิจการ   

แนวปฏิบตัิที่ 5.2  
เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ไม่

ละเมิดสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยี เพื่อเป็นแนวทางใหท้กุสว่นในองคก์รสามารถบรรลวุตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั ที่เป็นไปดว้ย
ความยั่งยืน จึงไดก้ าหนดรายละเอียดความรบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี ดงันี  ้

 
ผู้ถอืหุ้น 
บรษัิทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสทิธิพืน้ฐานตา่ง ๆ ของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ สทิธิการซือ้ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการ

ที่จะไดร้บัส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รบัและเขา้ถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วน 
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เพียงพอ และทนัเวลา สทิธิในการเขา้รว่มประชมุเพื่อใชส้ทิธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตัง้หรือถอด
ถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และเรือ่งที่อาจมีผลกระทบตอ่บรษัิท เช่น การเพิ่มทนุหรอืลดทนุ การจดัสรร
เงินปันผล การแกไ้ขขอ้บงัคบั วตัถปุระสงค ์หรอืหนงัสอืบรคิณหส์นธิ เป็นตน้  

2) สง่เสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ 

 จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุอย่างนอ้ย 14 วนั โดยจะระบวุนั เวลา 
สถานท่ี และวาระการประชมุ กฎเกณฑต์า่ง ๆ ที่ใชใ้นการประชุม ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ ตลอดจน
ขอ้มลูที่จะตอ้งใชป้ระกอบการตดัสนิใจอยา่งครบถว้น โดยจะเผยแพรข่อ้มลูหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้
ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  21 - 30 วัน เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศึกษา
ขอ้มลูประกอบการประชมุลว่งหนา้อยา่งเพียงพอ 

 รายงานสารสนเทศส าคญัที่มีหรอือาจมีผลกระทบตอ่สทิธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ทัง้สารสนเทศที่รายงาน
ตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตกุารณ ์ตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง
โดยไมก่ระท าการใด ๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจ ากดัสทิธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ถึงสารสนเทศของบรษัิท 

 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอเรือ่งเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบั
การพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมเป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้  

 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของ
บรษัิทท่ีไดร้บัมอบหมายหรอืผูอ้ื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

3) ก าหนดแนวปฏิบตัิส  าหรบัระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์าร
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามประเด็นส าคญัตา่ง ๆ ตามรายละเอียดในแตล่ะวาระได ้

4) เมื่อการประชมุผูถื้อหุน้แลว้เสรจ็ บรษัิทจะเผยแพรผ่ลการลงคะแนนเสยีงของแต่ละวาระในการประชุมสามญั
และวิสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท าการถดัไป และจดัท ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมลูอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น 
ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทภายใน 14 วนั นบัจากวนัท่ีจดัการประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

5) บริษัทไดน้ าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้การลงทะเบียนผูถื้อหุน้ดว้ยระบบบารโ์คด้ การนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการประกาศผลการลงคะแนนเสียง เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถ
กระท าไดด้ว้ยความรวดเรว็ ถกูตอ้ง และแมน่ย า 

6) บริษัทมีการจดักิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) การประชุมนกัวิเคราะห ์และเขา้รว่มกิจกรรม
บริษัทจดทะเบียนพบนกัลงทนุ (Opportunity Day) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารใหก้บัผูถ้ือหุน้ 
นกัวิเคราะห ์และนกัลงทนุ ใหส้ามารถติดตามและรบัทราบขอ้มลูจากทางบริษัทได ้  

โดยในรอบปี 2563 บริษัทไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ ดงันี  ้
1. การประชุมนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัยใ์นรูปแบบเฉพาะกลุม่ 4 ครัง้  
2. การประชุมกบักองทนุจากในประเทศ รวม 1 ครัง้  
3. การน าเสนอขอ้มลูใหก้บันกัลงทนุในงานบริษัทจดทะเบียนพบนกัลงทนุ (Opportunity Day) 

ผ่านช่องทางออนไลนข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวม 2 ครัง้ 
โดยในรอบปี 2563 บริษัทไม่ไดเ้ขา้รว่มในกิจกรรมงานสมัมนานกัลงทนุที่จดัโดยสื่อต่าง ๆ เนื่องจาก

อยู่ในช่วงสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ (COVID-19) 
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7) บรษัิทมีการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสม และสม ่าเสมอ และมีอตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่บรษัิทไดก้ าหนดไว ้
 

ลูกค้า 
บรษัิทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ด าเนินธุรกิจดา้นการผลติ จ าหนา่ยสนิคา้ที่มีความปลอดภยัต่อการใชง้าน ค านึงถึงสขุภาพของผูใ้ชง้าน และ

การใหบ้รกิารหลงัการขายที่สรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ 
2) มุง่มั่นท่ีจะพฒันาสนิคา้ที่เพิ่มคณุคา่ในการใชง้านตอ่ผูบ้รโิภค 
3) ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสตัย ์สจุริต รบัผิดชอบและเป็นธรรม และจะไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการ

ละเมิดสิทธิของลูกค้า รกัษาความลบัทางการคา้ของลูกคา้ ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผู้ที่
เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ และหากบริษัทตรวจพบการกระท าความผิดในลักษณะดังกล่าว ผูก้ระท าในฐานะ
พนกังาน หรอืลกูจา้งของบรษัิทจะตอ้งถกูด าเนินคดีตามกฎหมาย 

4) ไมเ่รยีกรบั หรอืยินยอมที่จะรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ื่นใดที่ไมส่จุรติจากลกูคา้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
5) ยึดหลกัการปฏิบัติตามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิได ้จะมีกระบวนการแจง้ขอ้มูลต่อ

ลกูคา้เป็นการลว่งหนา้ และรว่มกนัหาแนวทางการปรบัปรุง แกไ้ข เพื่อปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดความเสยีหาย 
6) จดัใหม้ีช่องทางการสื่อสาร เพื่อใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรียนต่อบริษัท และค ารอ้งเรียนจากลกูคา้จะไดร้บัการ

เอาใจใสแ่ละด าเนินการแกไ้ขปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ใหก้บัลกูคา้อยา่งเป็นธรรม ผา่นช่องทางการติดตอ่สือ่สาร
ทัง้ทางโทรศพัทท์ี่หมายเลข 0-2152-7301-4 โทรสาร 0-2152-7305 หรอื www.eastcoast.co.th  ซึ่งในรอบปี
ที่ผ่านมา บริษัทสามารถตอบสนองจัดการขอ้รอ้งเรียนแกไ้ขไดส้  าเร็จทัง้หมด และอยู่ระหว่างการจัดหา
แนวทางเพื่อสรา้งความพงึพอใจของลกูคา้ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสงูขึน้จากเดิม   

7) สรา้งสมัพนัธภาพและความเขา้ใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู ้รว่มกันพฒันาและเพิ่มคุณค่า ใหแ้ก่สินคา้
อยา่งตอ่เนื่อง โดยในประเด็นนี ้ทางทีมงานดา้นการตลาดของบรษัิทจะมีการเขา้พบและรว่มประชุมกบัลกูคา้
ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศตามตารางเวลาที่ไดม้ีการวางแผนไวเ้ป็นประจ าทกุปี เพื่อรบัฟังความพึงพอใจ
ของลกูคา้ ปัญหา อปุสรรคในการท างานรว่มกนัในช่วงเวลาที่ผ่านมา หาแนวทางการปรบัปรุง และพฒันาให้
ดีขึน้กว่าเดิม นอกจากนีใ้นทกุ ๆ ปี บริษัทจะจดักิจกรรมการเพื่อลกูคา้ในกลุม่รา้นคา้สง่และรา้นคา้ปลีกราย
ยอ่ย (Dealer) เขา้เยี่ยมชมผลติภณัฑท์ี่ทางบรษัิทไดพ้ฒันารูปแบบสนิคา้ขึน้ใหมเ่ป็นประจ าทกุปี พรอ้มกบัจดั
รายการสง่เสรมิการขาย เพื่อเป็นการพบปะและรว่มแลกเปลี่ยนแนวทางการพฒันาสินคา้ ตลอดจนรบัทราบ
ขอ้เสนอแนะ และหารอืแนวทางการแกปั้ญหาในทางการคา้ร่วมกนัเป็นประจ าทกุปี 

8) ในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ รวมถึงรายการส่งเสริมการขายเก่ียวกับผลิตภัณฑข์องบริษัท จะเป็นการ
กระท าอย่างมีความรบัผิดชอบ ไม่ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือใชป้ระโยชนจ์ากความเขา้ใจผิดของลกูคา้
เพื่อใหต้วัเองมีขอ้ไดเ้ปรยีบ   

 
คู่ค้าและเจ้าหนี้การค้า 
บรษัิทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ปฏิบตัิตอ่คูค่า้ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรมและรบัผิดชอบ และค านงึถึงผลประโยชนร์ว่มกนัทัง้สองฝ่ายเป็น

ส าคญั 

http://www.eastcoast.co.th/
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2) คดัเลอืกคูค่า้ที่มีการด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบตัิตามมาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภยั และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ดูแลใหคู้่คา้เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม 
รบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

3) รกัษาความลบัหรอืขอ้มลูทางการคา้ของคูค่า้ ไมน่ าไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองหรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
4) สรา้งสมัพนัธภาพและความเขา้ใจที่ดีต่อกนั แลกเปลี่ยนความรู ้รว่มกนัพฒันาและเพิ่มคณุค่าใหแ้ก่วตัถดุิบ

และสินคา้ที่ทางบริษัทมีการสั่งซือ้อย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี ้ทางทีมงานดา้นจดัซือ้ของบริษัทจะมีการ
เขา้พบและร่วมประชุมกับคู่คา้ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ไดม้ีการวางแผนไว ้เพื่อ
เสนอแนะปัญหา อปุสรรคในการท างานรว่มกนัในช่วงเวลาที่ผา่นมา เพื่อหาแนวทางการปรบัปรุง และพฒันา
ใหด้ีขึน้กวา่เดิม  

5) การซือ้สนิคา้และบรกิารจากคูค่า้จะเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ โดยจะปฏิบตัิตามสญัญาที่ท ารว่มกนัอยา่ง
เครง่ครดั เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ี่จะก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นระยะยาวตอ่ทัง้สองฝ่าย 

6) ยดึหลกัการปฏิบตัิตามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบัติได ้จะมีกระบวนการแจง้ขอ้มลูต่อคู่คา้
เป็นการลว่งหนา้ และรว่มกนัหาแนวทางการปรบัปรุง แกไ้ข เพื่อปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดความเสยีหาย 

7) ไม่เรียกรบั หรือยินยอมที่จะรบั ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชนอ์ื่นใดที่อยู่นอกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ โดย
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบักิจกรรมจัดหา จัดซือ้ จดัจา้งตอ้งไม่รบัผลประโยชนไ์ม่ว่าทางตรง หรือทางออ้มจากคู่คา้ และ
ตอ้งวางตวัเป็นกลางไมม่ีความสมัพนัธใ์กลชิ้ดจนอาจจะมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจ 

 
คู่แข่งขันทางการค้า 
บรษัิทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) การปฏิบตัิที่เป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยปฏิบตัิตามกรอบกติกา การคา้และการแข่งขนัดว้ยความ

เป็นธรรม ด าเนินกิจการดว้ยความโปรง่ใส รวมถึงหลกีเลีย่งวิธีการท่ีไมส่จุรติ เพื่อท าลายคูแ่ขง่ทางการคา้  
2) ไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ขนัทางการคา้ดว้ยการกลา่วใหร้า้ย 
3) ไมล่ะเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา / ลขิสทิธ์ิ 
4) ไมแ่สวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ขนัทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไมส่จุรติหรอืไมเ่หมาะสม 
 
เจ้าหนี ้
บรษัิทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) การปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีตอ่เจา้หนีส้ถาบนัการเงินตามขอ้ตกลงการกูย้ืมที่มีอยา่งเครง่ครดั  
2) การปฏิบตัิตอ่เจา้หนีท้กุกลุม่อยา่งเสมอภาค เป็นธรรมและรบัผิดชอบ 
3) ในกรณีของการกูเ้งิน บริษัทจะไม่น าเงินที่ไดจ้ากการกูย้ืมไปใช้ในทางที่ผิดจากวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลง / 

เง่ือนไขการกูย้ืม 
4) บริษัทจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขการค า้ประกันที่ไดใ้หต้่อเจา้หนี ้ รวมถึงจะดูแลรกัษาทรพัยส์ินที่ใหไ้วเ้พื่อเป็น

หลกัประกนัตอ่เจา้หนีใ้หม้ีสภาพท่ีจะสามารถใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งเต็มที่และตอ่เนื่อง 
5) บรษัิทจะบรหิารงาน/เงินทนุในธุรกิจเพื่อใหเ้จา้หนีม้ั่นใจในฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท 

ซึง่แสดงถึงการมีความสามารถที่จะช าระหนีไ้ดต้รงตามก าหนดเวลา รวมถึงการรกัษาไวซ้ึ่งอตัราสว่นทางการ
เงินใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นสญัญาการกูย้ืมเงินกบัเจา้หนีอ้ยา่งเครง่ครดั 
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6) เปิดเผยขอ้มลูผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง ตรงเวลา 
7) ในกรณีที่มีโอกาสจะเกิดการผิดนดัช าระหนีห้รือไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่เจา้หนีแ้ละลกูหนีไ้ดต้กลงไว้

รว่มกนั ทางลกูหนีจ้ะรบีแจง้ใหเ้จา้หนีร้บัทราบเป็นการลว่งหนา้เพื่อรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้
เกิดความเสยีหาย  

8) มีการจดัประชมุเพื่อพบปะเจา้หนีส้ถาบนัการเงิน และจดัเขา้เยี่ยมชมกิจการเป็นประจ าทกุปี ทัง้นีเ้พื่อรบัทราบ
นโยบายการด าเนินธุรกิจและแผนการด าเนินงานในปีต่อไป รวมถึงสรา้งความมั่นใจในการด าเนินธุรกิจต่อ
เจา้หนี ้

 
พนักงาน 
บรษัิทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ใหค้วามส าคญักบัพนกังานทกุระดบัของบรษัิท โดยปฏิบตัิกบัพนกังานอยา่งเทา่เทียมกนั ดว้ยความเป็นธรรม  
2) ใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของพนกังานแตล่ะคน ควบคู่ไปกบัการมุ่งเนน้การพฒันา

ศกัยภาพและความรูค้วามสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งโอกาสในการเจริญเติบโตทางดา้นอาชีพการงาน
ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีแนวปฏิบตัิคือ ทางฝ่ายทรพัยากรบุคคล หรือพนกังานท่านนัน้ หาก
พิจารณาเห็นว่า หลกัสตูรการอบรม หรือทบทวนความรูใ้ดมีความเหมาะสมและมีความสนใจที่จะขอสมคัร
เพื่อเขา้รบัการอบรม ก็สามารถเสนอเรื่องขึน้มาต่อฝ่ายทรพัยากรบคุคลได ้โดยฝ่ายทรพัยากรบคุคลจะเป็นผู้
พิจารณาความเหมาะสมของหลกัสตูร โดยจะพิจารณาจากความรู ้ทกัษะที่สอดคลอ้งกบัการปฏิบตัิงานที่จะ
ไดร้บัภายหลงัการเขา้รบัการอบรมเป็นส าคญั  

3) จัดท า Succession Management ดว้ยเป้าหมายเพื่อการรกัษาไวซ้ึ่งบุคลากรที่ดี และพฒันาบุคลากร
เหลา่นัน้ใหม้ีความสามารถในการปรบัตวัตอ่การเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสบืทอดต าแหนง่งานตอ่ไปได ้ 

4) ใหค้วามส าคญักบัการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยค านงึถึงความปลอดภยั สขุอนามยัในการ
ท างานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นส าคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจ านวนการเกิดอุบัติเหต ุ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพนกังานที่ปฏิบัติหนา้ที่อยู่ในกระบวนการผลิต บริษัทมีแนวทางปฏิบตัิเพื่อ
ความปลอดภยัคือ พนกังานทกุคนจะตอ้งสวมถงุมือ ผา้ปิดปาก ที่ปิดหู และรองเทา้ผา้ใบในขณะปฏิบตัิงาน
ตลอดเวลา โดยจะพิจารณาจากกระบวนการท างานที่พนกังานแต่ละคนรบัผิดชอบในส่วนงานนัน้ ๆ เป็น
ส าคญั เช่น หากปฏิบตัิงานในบรเิวณที่มีเสยีงดงั พนกังานจะตอ้งสวมที่ปิดหูหรอืที่ครอบห ูเป็นตน้ ทัง้นีบ้ริษัท
จะเปิดเผยขอ้มลูสถิติการเกิดอบุตัิเหต ุรวมถึงนโยบายดา้นความปลอดภยัขณะปฏิบตัิงานไวใ้หเ้ป็นท่ีทราบใน
รายงานความยั่งยืนของบรษัิท  

5) การเคารพซึง่สิทธิมนษุยชน ศกัดิ์ศรี และสิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือสง่ผ่านขอ้มลู
หรอืความลบัของพนกังานตอ่บคุคลภายนอกหรอืหรอืผูท้ี่ไมม่ีความเก่ียวขอ้ง 

6) ปฏิบตัิตอ่พนกังานภายใตก้รอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงาน 
7) สง่เสริมความเท่าเทียมกันในการจา้งแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่กีดกันทางเพศ สีผิว เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุ

ความพิการหรอืสถานะอื่นใดที่ไมไ่ดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน 
8) สง่เสรมิใหพ้นกังานมีสว่นรว่มในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพฒันาบรษัิท 
9) จัดใหม้ีสวัสดิการและสิทธิประโยชนท์ี่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ  การรกัษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ

ประจ าปี การท าประกนัสขุภาพและประกันชีวิตใหก้บัพนกังาน และกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นตน้  โดยใน
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สว่นของการตรวจสขุภาพของพนกังานจะมีก าหนดเวลาการตรวจตัง้แต่เริ่มเขา้งาน และระหว่างการท างาน
เป็นประจ าในแตล่ะปี และในสว่นของแรงงานต่างดา้ว บริษัทไดจ้ดัใหส้  านกังานประกนัสงัคม จงัหวดัระยอง
เขา้ใหข้อ้มลูและความรูง้านประกนัสงัคมแก่แรงงานตา่งดา้ว  

10) เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะและรอ้งทกุขเ์ก่ียวกบัการท างาน ซึ่งขอ้เสนอ
ตา่ง ๆ จะไดร้บัการพิจารณาและก าหนดวิธีการแกไ้ข เพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทกุฝ่าย และสรา้งความสมัพนัธท์ี่
ดีในการท างานรว่มกนั 

11) สง่เสรมิการมีสว่นรว่มของพนกังานทกุระดบัในการด าเนินกิจกรรมดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคม  
 

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
บรษัิทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ใหค้วามส าคญัและรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมใกลเ้คียง รวมถึงสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชนข์อง

ชมุชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสงัคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทยงั
ตอบแทนชมุชนและสงัคม โดยการบรจิาคเงินเพื่อการกศุลอยา่งสม ่าเสมอ 

2) ไม่ด าเนินธุรกิจที่สง่ผลกระทบใหเ้กิดความเสียหายต่อสงัคม และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นผูอ้ยู่อาศยัใน
ชมุชนและสงัคมที่อยูใ่นบรเิวณใกลเ้คียงพืน้ท่ีในการประกอบธุรกิจของบรษัิท 

3) ก าหนดใหม้ีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อชุมชนและสงัคม  อันเนื่องมาจากการ
ด าเนินงานของบรษัิท 

4) สง่เสรมิการอนรุกัษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน 
5) ใหค้วามรว่มมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการพฒันาชุมชนและสงัคมโดยรอบใหม้ีความน่าอยู่ หรือมีระดบั

คณุภาพชีวิตที่ดีขึน้จากเดิม 
6) ด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดา้นสิ่งแวดลอ้ม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม  
7) สง่เสรมิระบบการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม ตัง้แต่การใชท้รพัยากรอย่างประหยดั มีมาตรการบ าบดั และฟ้ืนฟ ู

การทดแทน การเฝา้ระวงัและปอ้งกนัผลกระทบตอ่ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยืน 
8) ปลกูจิตส านกึและสง่เสรมิการใหค้วามรู ้และอบรมแก่พนกังานทกุระดบัในเรือ่งการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
9) สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยี เครือ่งจกัร และวตัถดุิบที่ใชใ้นกระบวนการผลติที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
10) ส าหรบัแนวทางปฏิบตัิเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มนัน้ ในกระบวนการผลิตของบริษัทเนื่องจากวตัถดุิบ

หลกัคือ ไมย้างพารา ไมเ้อ็มดีเอฟ และไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ เศษวสัดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการ
บรหิารจดัการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลติของบรษัิท 

 
โดยที่ผา่นมาจนถึงปัจจบุนั บรษัิทไมเ่คยไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนหรอืมีขอ้พิพาทกบัชมุชนในพืน้ท่ีบรเิวณใกลเ้คยีงกบั

โรงงาน หรือพืน้ที่ที่ใชใ้นการด าเนินธุรกิจของบริษัทในประเด็นที่เก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้มหรือผลกระทบจากกระบวนการผลิต
ของบรษัิทแตอ่ยา่งใด 
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การแข่งขันอยา่งเป็นธรรม 
บรษัิทไดก้ าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ ไดแ้ก่ ระบบการจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งมากกว่า

รอ้ยละ 50 เป็นการสง่ออกสนิคา้ไปจ าหนา่ยในตา่งประเทศ ลกูคา้หลกัของบริษัทคือ ลกูคา้ในประเทศญ่ีปุ่ น และรองลงมา
คือการผลติและจ าหนา่ยสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ในกลุม่รา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ภายในประเทศ ซึ่งลกูคา้แต่ละ
รายมีระบบการสั่งซือ้สนิคา้ ตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ และการสง่มอบสนิคา้เป็นไปตามระบบและหลกัการที่ก าหนดไว้ โดย
บรษัิทมั่นใจถึงกระบวนการน าเสนอขายสนิคา้ตอ่ลกูคา้ที่มีความเป็นธรรม และไมม่ีลกัษณะการผกูขาดเพื่อจ าหน่ายสินคา้
ใหก้บัลกูคา้เพียงรายใดรายหนึง่แตอ่ยา่งใด  

ส าหรบัระบบและขัน้ตอนการจดัหา จดัซือ้วตัถดุิบ และสนิคา้ที่จะน ามาใชใ้นกระบวนการผลติ ทางหนว่ยงานจดัซือ้
จะตอ้งด าเนินการเปรียบเทียบราคา คณุภาพ เง่ือนไขทางการคา้ ตามหลกัการที่ก าหนดไวท้กุครัง้ เพื่อใหคู้่คา้ไดม้ีโอกาส
น าเสนอสินคา้ใหก้บัทางบริษัทไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทไดร้บัประโยชนจ์ากการยึดมั่นในระบบการคดั
กรอง พิจารณาและเปรยีบเทียบคณุภาพและราคาจากคูค่า้เสมอมา 

 
การต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปชั่น 
บริษัทเตรียมที่จะเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณเ์ป็นแนวรว่มปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน

ไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ โดยในรายละเอียดการท างานในขณะนีค้ือ บริษัทไดเ้ผยแพรน่โยบายการ
ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ ผา่นทางเว็บไซต ์www.eastcoast.co.th และสรา้งระบบในการป้องกนัการ
ทจุรติในองคก์ร นอกจากนีย้งัอยูร่ะหวา่งด าเนินการสือ่สารประชาสมัพนัธแ์นวคิดในการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น ใหผู้ม้ี
สว่นไดเ้สยีของบรษัิทไดร้บัทราบ โดยออกจดหมายถึงคูค่า้ และลกูคา้ ของบรษัิท ในการงดให ้/ รบัสิง่ตอบแทนทัง้ในรูปของ
เงินสด สิ่งของ หรือของขวัญ รวมถึงการห้ามรับ/จ่ายสินบนใด ๆ เพื่อผลประโยชนท์างธุรกิจของบริษัท และแจ้งถึง
กระบวนการที่เปิดโอกาสใหคู้่คา้ และลกูคา้ ที่ไม่ไดร้บัการปฏิบตัิที่เป็นธรรม ไดร้อ้งเรียนและได้รบัการแกไ้ข รวมถึงจะ
จดัการประชมุและสื่อสารใหพ้นกังานทกุฝ่ายงานของบริษัทไดร้บัทราบนโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อตา้นการทจุริตนี ้
อยา่งตอ่เนื่อง 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 5.3 
คณะกรรมการควรติดตามดูแลใหฝ่้ายจัดการจัดสรรและจัดการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล โดยค านงึถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสายหว่งโซ่คณุค่า (Value Chain) เพื่อใหส้ามารถบรรลุ
วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัไดอ้ยา่งยั่งยืน    

แนวปฏิบตัิที่ 5.3  
คณะกรรมการตระหนกัถึงความจ าเป็นของทรพัยากรที่ตอ้งใชใ้นการประกอบธุรกิจ ซึง่ประกอบดว้ย  

1. ทรพัยากรดา้นการเงิน 
2. การผลติ 
3. ภมูิปัญญา 
4. บคุลากร 
5. สงัคม 
6. สิง่แวดลอ้ม 

http://www.ecf-furniture.com/
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ซึ่งในการด าเนินธุรกิจทัง้ในส่วนของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม คณะกรรมการมีความเขา้ใจถึงการ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่ทรพัยากรที่ตา่งกนั ซึง่ในการตดัสนิใจเลอืกรูปแบบธุรกิจ บริษัทจะค านึงถึงผลกระทบและความคุม้
คา่ที่จะเกิดขึน้ตอ่ทรพัยากร บนพืน้ฐานของการมีจรยิธรรม มีความรบัผิดชอบและสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน โดย
จะค านงึถึงการเปลีย่นแปลงของปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกที่เกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอ  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 5.4 
คณะกรรมการควรจัดใหม้ีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคก์รที่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกิจการ รวมทัง้ดแูลใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
พฒันาการด าเนินงาน การบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหกิ้จการสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการ    

แนวปฏิบตัิที่ 5.4  
คณะกรรมการไดด้แูลใหม้ีกรอบการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีโดยไดจ้ดัท าเป็นนโยบายและ

มาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ โดยมีหวัขอ้ที่ส  าคญัครอบคลมุในเรือ่งตา่ง ๆ ดงันี  ้ 

 กฎเกณฑก์ารใชง้านระบบ File Server และคอมพิวเตอรข์องบรษัิททกุฝ่ายทกุแผนกและทกุเครือ่ง 

 กฎเกณฑก์ารใชง้านระบบ Internet 

 กฎการใชเ้ครือ่งถา่ยเอกสาร 

 การก าหนดบทลงโทษ 
นอกจากนีย้งัใหค้วามส าคญัในเรือ่งการจดัสรรและการบรหิารงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้พียงพอต่อการ

ด าเนินธุรกิจ และใหม้ีการก าหนดแนวทางเพื่อรองรบัในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรพัยากรไดเ้พียงพอตามที่ก าหนดไว ้
นอกจากนีค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะน าประเด็นดา้นการบริหารและจดัการความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขา้เป็นหวัขอ้ที่จะพิจารณาในท่ีประชมุอยา่งสม ่าเสมอดว้ย 

 
หลักปฏิบัติที ่6 : ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม   
 

หลกัปฏิบตัิที่ 6.1 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหม้ั่นใจวา่ บรษัิทมีระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในที่จะท าให้

บรรลวุตัถปุระสงคอ์ยา่งมีประสทิธิผล และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง   
แนวปฏิบตัิที่ 6.1  
บรษัิทจดัใหม้ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท าหนา้ที่ก ากบัดแูลและก าหนดนโยบายและแผนงานดา้น

การบรหิารความเสีย่ง ตามรายละเอียดของขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ 1.1 

ซึง่ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานใหท้ราบถึงผลการประชมุ
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะสามารถพิจารณาและ
ก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งที่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั กลยทุธ ์และความเสี่ยงที่ยอมรบัไดข้อง
กิจการ ส าหรบัเป็นกรอบการปฏิบตัิงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทกุคนในองคก์รใหเ้ป็นทิศทางเดียวกนั โดย
หวัขอ้ความเสีย่งหลกัที่คณะกรรมการใหค้วามส าคญัประกอบดว้ย 
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1. ความเสีย่งดา้นการปฏิบตังิาน 
2. ความเสีย่งดา้นการเงินและอตัราแลกเปลี่ยน 
3. ความเสีย่งดา้นการผลติ 
4. ความเสีย่งดา้นลกูคา้รายใหมแ่ละการพึง่พงิลกูคา้ในปัจจบุนั 
5. ความเสีย่งดา้นอคัคีภยัภายในโรงงานและการจดัท าประกนัภยั. 
6. ความเสีย่งดา้นการปฏิบตัติามกฎระเบียบขอ้บงัคบั 
7. ความเสีย่งจากการเขา้ลงทนุและการด าเนินธุรกิจของบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม 
8. ความเสีย่งจากการทจุรติ คอรร์ปัชั่น 
9. ความเสีย่งดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และเนื่องจากบริษัทมีการเขา้ลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทรว่มหลายแห่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดม้ี
นโยบายที่จะพิจารณาการบรหิารจดัการความเสีย่งครอบคลมุถึงความเสีย่งตา่ง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจหรอื
การเขา้ลงทนุในบรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่มเหลา่นัน้ดว้ย  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 6.2 
คณะกรรมการตอ้งจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีความ

เป็นอิสระ    
แนวปฏิบตัิที่ 6.2  
คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 ท่าน โดยมี

คุณสมบัติและหนา้ที่ตามหลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดของขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ 1.1 

คณะกรรมการมีนโยบายใหบ้รษัิทจดัใหม้ีกลไกหรอืเครือ่งมือที่จะท าใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขา้ถึง
ขอ้มลูที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่ท่ีไดร้บัมอบหมาย โดยเอือ้อ านวยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
มาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ป รึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมา
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการจะจัดใหม้ีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หนา้ที่เป็นผูร้บัผิดชอบในการพฒันาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน พรอ้ม
ทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจ าปี รวมถึงการใหค้วามเห็น
เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 6.3 
คณะกรรมการควรติดตามดแูลและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่างบริษัทกบัฝ่าย

จดัการ คณะกรรมการ หรอืผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการปอ้งกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์นิ ขอ้มลูและโอกาสของบริษัท 
และการท าธุรกรรมกบัผูท้ี่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษัิทในลกัษณะที่ไมส่มควร  

แนวปฏิบตัิที่ 6.3  
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คณะกรรมการไดก้ ากบัดแูลใหม้ีนโยบายการป้องกนัและก ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายในซึ่งมีเนือ้หาครอบคลมุ
ถึงกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมลบั และลกูจา้งของบรษัิท และบรษัิทยอ่ยในการรกัษาขอ้มลูความลบั 
และ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษัิท การไมซ่ือ้ขาย หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของบริษัท โดยใชป้ระโยชนจ์ากความลบัหรือขอ้มลู
ภายในที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผย การหา้มด าเนินการซือ้หรือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทภายในระยะเวลาที่ก าหนด ไดแ้ก่ ภายใน
ระยะเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผยและภายหลงัจากการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วผา่นระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยแลว้ไม่นอ้ยกว่า 24 ชั่วโมง เป็นตน้ โดยบริษัทไดจ้ดัท าเป็นเอกสารเวียนภายในบริษัท และใหพ้นกังานของบริษัทลง
นามรบัทราบในนโยบายดงักลา่ว 

บรษัิทไดก้ าหนดใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร รวมทัง้คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะมีหนา้ที่รายงานการ
ถือครองหลกัทรพัย ์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัท ต่อส านกังาน ก.ล.ต. และจะตอ้งส่งส าเนา
เอกสารการรายงานดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทในคราวต่อไปเพื่อรับทราบการซือ้ขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึน้  โดยจะต้องรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิทใหร้บัทราบเป็นประจ าทกุไตรมาส 

นอกจากนีย้งัไดก้ าหนดนโยบายว่า กรรมการ และผูบ้ริหาร จะตอ้งมีการรายงานการมีสว่นไดเ้สียของตนเอง
และบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งส าหรบักรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารตามหลกัเกณฑแ์ละแบบฟอรม์ พรอ้มกบัค านิยามตามที่
หนว่ยงานก ากบัไดแ้จง้ถึงแนวทางปฏิบตัิไว ้โดยฝ่ายเลขานกุารบรษัิทจะมีหนา้ที่ในการเก็บบนัทึกและรวบรวมรายงานการ
มีสว่นไดเ้สยีเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงของขอ้มลูจากกรรมการ และผูบ้ริหารท่านใดที่มี
นยัส  าคญั จะตอ้งรายงานตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทใหร้บัทราบ   

ทัง้นี ้บริษัทจะดูแลครอบคลมุถึงบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูส้อบบญัชี 
หรือบคุคลภายนอกที่มีสว่นรบัทราบขอ้มูลภายในของบริษัทใหป้ฏิบตัิงานตามนโยบายการป้องกนัและก ากับดแูลการใช้
ขอ้มลูภายในดงักลา่วดว้ย 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนโ์ดย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบต่าง ๆ ที่ไดก้ าหนดขึน้และกรรมการ
จะตอ้งไมอ่นมุตัิรายการใด ๆ ที่ตนหรอืบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดกบับริษัท และจะตอ้ง
เปิดเผยรายการดังกล่าวซึ่งบริษัทจะตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และ
ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดที่เก่ียวกบั
การเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตาม
มาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยเครง่ครดั นอกจากนี ้บรษัิทจะไมท่ ารายการระหวา่งกนักบับริษัทที่เก่ียวขอ้งที่ไม่ใช่การด าเนิน
ธุรกิจตามปกติของบริษัท และก าหนดใหก้รรมการรายงานการมีสว่นไดเ้สียอย่างนอ้ยก่อนการพิจารณาวาระการประชุม
คณะกรรมการ และบันทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ โดยในกรณีที่กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้
ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ จะขอความรว่มมือจากกรรมการท่านนัน้เพื่องดเวน้จากการมีสว่นรว่มในการประชุมและออก
เสยีงเพือ่พิจารณาอนมุตัิในวาระนัน้  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 6.4 
คณะกรรมการควรก ากับดูแลใหม้ีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นที่ชัดเจนและ

สือ่สารในทกุระดบัขององคก์รและตอ่บคุคลภายนอกเพื่อใหเ้กิดการน าไปปฏิบตัิไดจ้รงิ  
แนวปฏิบตัิที่ 6.4  
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คณะกรรมการมอบหมายเป็นนโยบายที่จะใหม้ีการประกาศเจตนารมณแ์ละเขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต หรือ CAC ซึ่งเป็นวิธีการแกไ้ขปัญหาทจุริตคอรร์ปัชั่นดว้ยความรว่มมือกนัใน
หมูบ่รษัิทเอกชนท่ีตอ้งการสรา้งแรงกดดนัใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงในภาครฐั โดยรว่มมือกนัปฏิเสธการจ่ายสนิบนทกุรูปแบบ
และต่อตา้นการใชค้อรร์ปัชั่นเป็นเครื่องมือกีดกนัการแข่งขนัและขดัขวางการประกอบธุรกิจอย่างเสรี โดยบริษัททุกแห่งที่
ประกาศเจตนารมณเ์ขา้ร่วมโครงการ CAC จะตอ้งจัดท าหรือสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางที่
ก าหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ขอ้) และใหบ้คุคลที่สาม (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต) 
ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู ก่อนจะยื่นขอรบัรองไปที่คณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิฯ (CAC Council) เพื่อพิจารณา
ใหก้ารรบัรอง ซึ่งขณะนีบ้ริษัทอยู่ระหว่างการวางแผนงานเตรียมการจดัท าแบบประเมินตนเอง 71 ขอ้ ใหม้ีความคืบหนา้
อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 80 จึงจะเขา้สูข่ัน้ตอนการประกาศเจตนารมณแ์ละเขา้รว่มโครงการ CAC ตอ่ไป  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 6.5 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหกิ้จการมีกลไกในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส  
แนวปฏิบตัิที่ 6.5  
บริษัทก าหนดแนวทางปฏิบตัิส  าหรบัการรบัเรื่องรอ้งเรียน ตลอดจนการแจง้เบาะแส การกระท าความผิด หรือ

การกระท าอนัสอ่ไปในทางประพฤติมิชอบและการทจุรติคอรร์ปัชั่นของบคุลากรของบริษัทต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้งและบริษัทในอนั
ที่จะก่อใหเ้กิดความเสยีหายตอ่บรษัิท 

บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีนโยบายการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย และพนกังานที่แจง้ขอ้มลูหรือให้
เบาะแสเก่ียวกับการทุจริต การถูกละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และ
จรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy) 

โดยจดัใหม้ีมาตรการและช่องทางการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท โดย
ผา่นช่องทางนี ้

 จดหมายสง่ถึง  

 รศ.ดร.มนตร ีโสคติยานรุกัษ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ หรอื 

 นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์
กรรมการผูจ้ดัการ หรอื 

 ส านกังานเลขานกุารบรษัิท 
บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 25/28 หมู ่12 ต าบลบงึค าพรอ้ย อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12150 

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

 ผา่นทางเว็บไซต ์www.eastcoast.co.th    
กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุระดบัของบรษัิทจะตอ้งไมพ่งึละเลย หรอืเพิกเฉย เมื่อไดพ้บเห็นการกระท าที่เขา้

ขา่ยการทจุรติคอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิท จะตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชา หรอืบคุคลที่รบัผิดชอบทราบ ตลอดจนตอ้งใหค้วาม

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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รว่มมือในการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนขอ้เท็จจริงต่าง ๆ นอกจากนีบ้ริษัทไดจ้ดัใหม้ีช่องทางในการรบัขอ้รอ้งเรียนจาก
บคุคลภายนอกดว้ย 

บรษัิทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธการทจุรติคอรร์ปัชั่น หรอืแจง้เรือ่งการทจุรติคอรร์ปัชั่น 
โดยบริษัทจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังานที่ปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชั่น ตลอดจนบริษัทจะเก็บ
รกัษาความลบัของผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งในการสบืสวนสอบสวนตอ่การกระท าอนัเป็นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

 
หลักปฏิบัติที ่7 : รกัษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู   
 

หลกัปฏิบตัิที่ 7.1 
คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบในการดแูลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูส าคญั

ตา่ง ๆ ถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง   
แนวปฏิบตัิที่ 7.1  
บริษัทมีนโยบายที่จะสนบัสนนุใหบุ้คลากรที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มลูการรายงานทางการเงิน

และการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่าง ๆ ของบริษัท มีความรู ้ทกัษะและประสบการณท์ี่ เหมาะสมกับหนา้ที่ความรบัผิดชอบ 
และมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรในส่วนงานนีป้ระกอบดว้ย ผูบ้ริหารสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน ผูจ้ดัท าบญัชี ผู้
ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนกัลงทุนสมัพนัธ์ โดยในแต่ละปี บุคลากรในส่วนงานนีจ้ะเขา้รบัการอบรมใน
หลกัสตูรที่จดัท าขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
สภาวิชาชีพบัญชี สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลกัทรพัยไ์ทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ชมรมวาณิชธนกิจ เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยหวัหนา้งานที่ดูแล จะตอ้งเป็นผู้
ก ากบัและคดักรองหลกัสตูรที่เหมาะสมใหก้ับผูป้ฏิบตัิงานภายในหน่วยงาน เพื่อเขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรที่เหมาะสม 
เพื่อยกระดบัมาตรฐานการท างานในสายงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหไ้ดบ้คุลากรที่มีความรู ้ทกัษะ และมาตรฐานการท างานที่ดี
ยิ่ง ๆ ขึน้ไป  

ในสว่นของการใหค้วามเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มลู คณะกรรมการไดค้  านึงถึงปัจจัยที่เก่ียวขอ้ง โดยในกรณีที่
เป็นการรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคมุ
ภายใน  

 ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั กลยทุธแ์ละนโยบายของบรษัิท 
 การพิจารณาเปรยีบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิ กบัเปา้หมายทีก่  าหนดไว ้
 การพิจารณาถงึปัจจยัความเสีย่งตา่ง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ 
คณะกรรมการไดด้แูลในสว่นของการเปิดเผยขอ้มลู ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจ าปี (56-1) สามารถสะทอ้นฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอยา่งเพียงพอ โดยในปัจจุบนับริษัทมีการจดัท า
ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยขอ้มลูและรายละเอียดของงบการเงินเป็น
ประจ าทุกไตรมาส โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อใหน้ักลงทุนไดร้บัทราบขอ้มูลและเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กับฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสไดด้ียิ่งขึน้ นอกเหนือจากการน าเสนอขอ้มลูตวัเลขในงบการเงิน
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เพียงอย่างเดียว นอกจากนีใ้นทกุครัง้ที่บริษัทมีการจดัสง่งบการเงินทัง้งบไตรมาส และงบประจ าปีผ่านระบบของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการจดัท าจดหมายข่าว (News Release) เพื่อชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัผล
ประกอบการของบรษัิทเพื่อเผยแพรผ่า่นสือ่มวลชนทกุครัง้ รวม 4 ครัง้ตอ่ปี 

ในกรณีที่การเปิดเผยขอ้มลูรายการใดเก่ียวขอ้งกบักรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนัน้
จะตอ้งมีหนา้ที่ในการเปิดเผยขอ้มลูในสว่นของตนใหม้ีความครบถว้น ถกูตอ้ง เช่น ขอ้มลูการถือหุน้ การมีสว่นไดเ้สีย 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งต่อการพิจารณาในวาระการ
ประชุมนัน้ ๆ  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 7.2 
คณะกรรมการควรติดตาม ดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้  
แนวปฏิบตัิที่ 7.2  
ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงินในแตล่ะไตรมาส และประจ าปี คณะกรรมการ

บรษัิทใหค้วามส าคญัตอ่การติดตาม ดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้โดย
ในทุกครัง้หน่วยงานดา้นบญัชีการเงิน จะตอ้งน าเสนออตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว อตัราส่วน
หนีส้นิตอ่ทนุ อตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี ้รวมถึงการน าเสนออตัราสว่นท่ีส าคญัตา่ง ๆ ที่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
สถาบนัการเงิน (Covenants) ผูใ้หก้ารสนบัสนนุสนิเช่ือแก่บรษัิทตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อรบัทราบและติดตาม
เป็นประจ าทกุครัง้ที่มีวาระการพิจารณารบัรองงบการเงินของบริษัท ทัง้นีเ้พื่อที่จะสามารถหาทางแกไ้ขรว่มกบัฝ่ายจดัการ
ไดอ้ยา่งทนัท่วงที หากเริ่มมีสญัญาณการบ่งชีถ้ึงปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนีใ้ด ๆ ที่
อาจเกิดขึน้ 

และในส่วนของการอนุมตัิการเขา้ท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
อนมุตัิ คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดประกอบวาระอย่างรอบคอบ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า การเขา้ท ารายการดงักลา่ว
จะไมก่่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่ความตอ่เนื่องในการด าเนินกิจการ สภาพคลอ่งทางการเงิน หรอืความสามารถในการช าระหนี  ้

 
หลกัปฏิบตัิที่ 7.3 
ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรอืมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการมั่นใจไดว้่า กิจการมีแผน

ในการแกไ้ขปัญหา หรอืมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทัง้นี ้ภายใตก้ารค านงึถึงสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยี   
แนวปฏิบตัิที่ 7.3  
คณะกรรมการไดก้ าหนดสญัญาณบง่ชีถ้ึงแนวโนม้ที่จะประสบปัญหาทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1. ภาวะประสบปัญหาผลการด าเนินงานขาดทนุตอ่เนื่อง 
2. กระแสเงินสดจากการด าเนินงานมีแนวโนม้ลดลงอยา่งตอ่เนื่อง 
3. สว่นหนีส้ินที่เพิ่มขึน้เกินกว่าส่วนสินทรพัยอ์ย่างมีนยัส าคญั หรือเกินกว่าเง่ือนไขที่สถาบนัการเงิน หรือ

เง่ือนไขขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูก้  าหนดไว  ้
4. ประสบปัญหาในการระบายสนิคา้คงคลงัและการเก็บหนีอ้ยา่งตอ่เนื่องและยาวนาน 
5. การรบัทราบขอ้บง่ชีจ้ากผูส้อบบญัชีของบรษัิท อาทิ พบปัญหาเอกสารขอ้มลูทางการเงินหรือการลงบญัชี

ไมถ่กูตอ้ง ครบถว้น 
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ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพบเจอสญัญาณบ่งชีด้งักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการจะติดตาม ดูแลใหฝ่้าย
บรหิารมีการประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูตามหลกัเกณฑแ์ละ
ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
นอกจากนีจ้ะดแูลใหกิ้จการก าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผูม้ีสว่นไดเ้สีย ไดแ้ก่ 
เจา้หนีส้ถาบนัการเงิน เจา้หนีหุ้น้กู ้ผูถื้อหุน้ คูค่า้ ตลอดจนติดตามการแกไ้ขปัญหาโดยใหฝ่้ายจดัการรายงานสถานการณท์ี่
เกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอ โดยในการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะตอ้งมั่นใจไดว้่า การพิจารณาตดัสินใจใด ๆ 
ของบรษัิทเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล ดว้ยความรอบคอบ และระมดัระวงัแลว้  
 

หลกัปฏิบตัิที่ 7.4 
คณะกรรมการควรพิจารณาจดัท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม   
แนวปฏิบตัิที่ 7.4  
คณะกรรมการมีนโยบายใหจ้ดัท ารายงานความยั่งยืน / รายงานความรบัผิดชอบทางสงัคม ทัง้นีเ้พื่อเป็นการ

เผยแพร่ใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งรบัทราบเรื่องที่ส  าคญั และสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวทางปฏิบตัิของกิจการที่จะสรา้งคุณค่า
ใหแ้ก่กิจการอยา่งยั่งยืน ซึง่จะจดัท าพรอ้มกบัรายงานประจ าปีของบรษัิท และจะเผยแพรผ่า่นทางเว็บไซตข์องบรษัิท 

โดยรายงานความยั่งยืน / รายงานความรบัผิดชอบทางสงัคม จะเป็นการเปิดเผยขอ้มลูการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ นโยบายการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น การปฏิบตัิตอ่พนกังานและผูม้ีสว่นไดเ้สีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิ
อยา่งเป็นธรรม การเคารพและไมล่ะเมิดสทิธิมนษุยชน รวมทัง้ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยค านงึถึงกรอบ
การรายงานท่ีไดร้บัการยอมรบัในระดบัประเทศ และจะยกระดบัการพฒันาคณุภาพของรายงานความยั่งยืนใหไ้ดใ้นระดบั
สากลต่อไป ซึ่งเหล่านีเ้ป็นแผนงานที่ก าหนดไว ้โดยปัจจุบนับริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มูลรายงานความยั่งยืนไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของบรษัิท ซึง่ตัง้แตปี่ 2561 เป็นตน้ไป จะจดัท าเป็นเลม่รายงานความยั่งยืนแยกตา่งหากจากรายงานประจ าปีของ
บรษัิท 

หลกัปฏิบตัิที่ 7.5 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้ีหน่วยงานหรือผูร้บัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธท์ี่ท  าหนา้ที่

ในการสือ่สารกบัผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สยีอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์นกัข่าว ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั 
และทนัเวลา   

แนวปฏิบตัิที่ 7.5  
บรษัิทใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มลู โดยคณะกรรมการจะดแูลใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลูส าคญัที่เก่ียวขอ้ง

กบับริษัท ทัง้ขอ้มลูดา้นการเงินและขอ้มลูที่ไม่ใช่ดา้นการเงินอย่างถกูตอ้ง  ครบถว้น ทนัเวลา สม ่าเสมอ และโปรง่ใส โดย
เปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ โดยเป็นไปตามช่องทางที่กฎหมาย
ก าหนด และช่องทางที่บริษัทพิจารณาว่าเหมาะสม ซึ่งขอ้มลูส าคญัที่บริษัทจะเปิดเผย ไดแ้ก่ รายงานทางการเงิน และ
ขอ้มูลที่มิใช่ขอ้มลูทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัท โดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบายการ
ป้องกันขอ้มูลลบัและขอ้มลูที่มีผลต่อราคาหลกัทรพัยโ์ดยออกเป็นนโยบายการก ากบัดูแลการใชข้อ้มลูภายใน  (Insider 
Trading) โดยมีการสือ่สารใหเ้ขา้ใจตรงกนัทัง้องคก์รเพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว โดยการประกาศนโยบาย
ดงักลา่วใหท้ราบโดยทั่วกนั และใหม้ีการลงนามรบัทราบและยินยอมปฏิบตัิตามนโยบายเป็นลายลกัษณอ์กัษร  
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คณะกรรมการบริษัทยงัไดจ้ัดใหม้ีหน่วยงานหรือผูร้บัผิดชอบในการท าหนา้ที่นกัลงทุนสมัพนัธเ์พื่อสื่อสารกับ
บคุคลภายนอกอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สียอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์นกัข่าว เพื่อ
สือ่สารประชาสมัพนัธข์อ้มลูที่เป็นประโยชนใ์หก้บัผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สยีผา่นช่องทางตา่ง ๆ ดงันี ้

 การเปิดเผย และเผยแพรส่ารสนเทศที่ส  าคญัใหแ้ก่นกัลงทนุทราบ 
 การจดักิจกรรมแถลงผลการด าเนินงานของบรษัิท 
 ชีแ้จงกรณีที่มีขา่วลอืหรอืขา่วสารตา่ง ๆ  
 การด าเนินการเมื่อมีการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 
 การประชมุรว่มกบันกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์กองทนุจากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
 การจดักิจกรรมเยี่ยมชมการด าเนินกิจการแก่นกัลงทนุและนกัวิเคราะห ์ 
โดยมีช่องทางการติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ ไดแ้ก่ การตอบค าถามทางโทรศัพท ์02-152-

7301-4 ต่อ 212 (หน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์) อีเมล ์ผ่านทาง ir@eastcoast.co.th  และผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท
ที ่www.eastcoast.co.th หัวขอ้ นักลงทุนสมัพันธ์   

โดยผูท้ี่รบัผิดชอบการใหข้อ้มลูกบับคุคลภายนอก เป็นผูท้ี่มีความเหมาะสมกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ เขา้ใจธุรกิจของ
บริษัท รวมทัง้วตัถปุระสงค ์ เป้าหมายหลกั ค่านิยมขององคก์ร และสามารถสื่อสารกบัตลาดทนุไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งจะ
ประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการ ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นบญัชีและการเงิน และนกัลงทนุสมัพนัธ ์

นอกจากนี ้บรษัิทจะเปิดเผยขอ้มลูตอ่ไปนีเ้พื่อแสดงถึงความโปรง่ใสในการด าเนินธุรกิจ ไดแ้ก่  
1. เปิดเผยขอ้มลูการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จ านวนครัง้ของ

การประชมุและจ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะทา่นเขา้รว่มประชมุในปีที่ผา่นมา 
2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู รวมถึงรูปแบบและลกัษณะ

ของคา่ตอบแทน  
3. นโยบายการก ากับดแูลกิจการ นโยบายการก ากับดแูลการใชข้อ้มูลภายใน นโยบายการก ากับดแูล

และจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายดา้นบริหารความเสี่ยง และวิธีการจดัการความเสี่ยง
ดา้นตา่ง ๆ  

4. กฎบตัรของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะ 
5. จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ ์
6. นโยบายเก่ียวกบัสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 
7. จรยิธรรมทางธุรกิจ (Code of conduct) 
8. โครงสรา้งการถือหุน้ พรอ้มรายละเอียดกลุม่ผูถื้อหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มที่ถือหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 5 

ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดและมีสทิธิออกเสยีง 
9. โครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิท รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
10. วิสยัทศันแ์ละคา่นิยมของบรษัิท 
11. ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษัิท 
12. โครงสรา้งกลุม่บรษัิท รวมทัง้บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม 
13. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี 
14. งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 3 ปี  
15. หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีและวิสามญัผูถื้อหุน้ 

mailto:ir@eastcoast.co.th
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16. หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธิแก่ผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมลว่งหนา้ก่อนวนัประชุม
ผูถื้อหุน้ หลกัเกณฑก์ารเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และหลกัเกณฑก์ารสง่ค าถาม
ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ  

17. ขอ้บงัคบั หนงัสอืบรคิณหส์นธิ 
18. ขา่วสารท่ีเผยแพรต่อ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
19. ขอ้มลูติดตอ่หนว่ยงานหรอืรอ้งเรยีน หรอืบคุคลที่รบัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 

ขอ้มูลต่าง ๆ ขา้งตน้ นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางตามที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด และผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทแลว้ บริษัท
จะจดัใหม้ีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มลูเป็นประจ า  เพื่อใหเ้กิดการปรบัปรุงใหม้ีความทนัสมยั 
และสามารถสง่ตอ่ขา่วสารขอ้มลูตอ่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งทั่วถึงและทนัเวลา 

คณะกรรมการมีนโยบายใหฝ่้ายจัดการก าหนดทิศทางและสนบัสนุนงานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ์  โดยจะจดัท า
แผนงานนกัลงทนุสมัพนัธป์ระจ าปี รวมทัง้ก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบของนกัลงทนุสมัพนัธใ์หช้ดัเจน  เพื่อใหก้าร
สือ่สารและการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 7.6 
คณะกรรมการควรสง่เสรมิใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู   
แนวปฏิบตัิที่ 7.6  
นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท์ี่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  

คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท  พรอ้มทัง้
ปรบัปรุงใหเ้ป็นขอ้มลูปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ 

 
หลักปฏิบัติที ่8 : สนบัสนนุการมีสว่นรว่มและการสือ่สารกบัผูถื้อหุน้  
 

หลกัปฏิบตัิที่ 8.1 
คณะกรรมการควรดแูลใหม้ั่นใจวา่ ผูถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการตดัสนิใจในเรือ่งส  าคญัของบรษัิท    
แนวปฏิบตัิที่ 8.1  
คณะกรรมการใหค้วามส าคัญต่อประเด็นที่กฎหมายก าหนดและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการ

ด าเนินงานของกิจการวา่ ไดผ้า่นการพิจารณาและอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
บริษัทใหค้วามส าคญักบัสิทธิของผูถ้ือหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั  ซึ่งสิทธิของผูถ้ือหุน้ดงักลา่วครอบคลมุ

สิทธิพืน้ฐานต่าง ๆ อาทิ การซือ้ขายหรือโอนหลกัทรพัยท์ี่ถืออยู่ การมีสว่นแบ่งในก าไรของกิจการ การไดร้บัข่าวสาร 
ขอ้มลูของกิจการอย่างเพียงพอ การเขา้รว่มประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ  
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท อาทิ การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและ
หนงัสือบริคณหส์นธิ และการลดทนุหรือเพิ่มทนุ การเขา้ลงทนุในกิจการต่าง ๆ เป็นตน้ ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐาน
ดงักลา่วแลว้ บริษัทก าหนดใหม้ีการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใชส้ิทธิ 
และสนบัสนนุการมีสว่นรว่มของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
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1) บรษัิทจะเผยแพรข่อ้มลูประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ในเว็บไซตข์องบริษัทก่อนจดัสง่เอกสาร
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุม โดยบริษัทจะจัดส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสาร
ประกอบลว่งหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 21 วนัก่อนวนัประชุมส าหรบักรณีการจดัประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี ส าหรบัการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องหน่วยงาน
ก ากับดูแลที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงกฎหมายที่ก าหนดไว้ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ หนงัสือมอบ
ฉนัทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยก์ าหนด ตลอดจนขอ้มูลประกอบการประชุมอื่น ๆ อย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น และเพียงพอต่อการตดัสินใจและใชส้ิทธิของผูถื้อหุน้เพื่อออกเสียงลงคะแนน รวมถึงแจ้ง
กฎเกณฑต์า่ง ๆ ที่จ  าเป็นและควรรบัทราบส าหรบัใชใ้นการเขา้รว่มประชมุ และสทิธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้
ประชุมและออกเสียงลงมติ ทั้งนีบ้ริษัทได้จัดท าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุน้ทั้งฉบับภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษเพื่อเผยแพรแ่ละอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ตา่งชาติ  

2) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง บรษัิทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะ
ใหก้รรมการอิสระที่ไดร้บัมอบหมายหรอืบคุคลใด ๆ เขา้รว่มประชุมแทนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ
หนึง่แบบใดที่บรษัิทไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ  

3) บรษัิทจะไมม่ีการลดิรอนสทิธิของผูถื้อหุน้ในการศกึษาขอ้มลูต่าง ๆ ของบริษัท ที่บริษัทไดม้ีการเปิดเผยไว้
ตามขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ในฐานะท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียน รวมถึงการศกึษาขอ้มลูเพื่อใชป้ระกอบการเขา้รว่ม
ประชมุผูถื้อหุน้ นอกจากนีบ้ริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอ้มลูส าคญัโดยไม่แจง้ใหผู้้
ถือหุ้นทราบล่วงหนา้ และจะไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผูถื้อหุ้นอย่าง
กะทนัหนั เป็นตน้ 

4) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถสง่ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล้ว่งหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
รวมถึงในการประชุม บริษัทจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม แสดงความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ไดอ้ย่างเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทจะใหข้อ้มูลรายละเอียดในเรื่อง
ดงักลา่วอยา่งเพียงพอแก่ผูถื้อหุน้ 

5) บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหนา้ ตามแนวทาง
ปฏิบัติของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนีย้ังเปิดโอกาสให้สามารถเสนอช่ือบุคคลที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตามแนวทางที่บริษัทไดก้ าหนดไว ้ทัง้นีบ้ริษัทจะเปิดเผย
หลกัเกณฑก์ารเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอเรื่องการบรรจุเป็นวาระการประชุม และการเสนอช่ือ
บคุคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหนา้ ซึ่ งโดยปกติจะแจง้ใหท้ราบ
ตัง้แต่เดือนตุลาคมของทุกปี ก่อนการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ที่จะจัดขึน้ในช่วงเดือนมีนาคม หรือเดือน
เมษายน ของปีถดัไป ทัง้นีใ้นกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธเรือ่งที่ผูถื้อหุน้เสนอบรรจเุป็นวาระคณะกรรมการ
จะแจง้เหตผุลใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ  

6) ประธานกรรมการ และกรรมการทุกท่านจะเขา้ร่วมประชุมเวน้แต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น เพื่อใหผู้ถื้อหุน้
สามารถซกัถามในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งได ้

7) เมื่อการประชมุเสรจ็สิน้ บรษัิทจะจดัท ารายงานการประชมุเพื่อแสดงขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น เพื่อใหผู้้
ถือหุน้สามารถตรวจสอบได ้โดยจะมีรายละเอียดของการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน รายช่ือกรรมการ
บริษัท กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารที่เขา้ร่วมประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพรอ้มค าถาม
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ค าตอบ และจะเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซตข์องบริษัทภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนัที่
จดัการประชมุผูถื้อหุน้ 

บริษัทมีแนวทางในการปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้ทกุราย  ทัง้ผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูบ้ริหารและผูถ้ือหุน้ที่ไม่เป็นผูบ้ริหารของ
บริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้รายย่อย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั เพื่อเป็นการสรา้งความมั่นใจใหก้บัผูถื้อหุน้
ว่า คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษัทจะดแูลใหก้ารใชเ้งินของผูถ้ือหุน้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และเกิดประโยชน์
สงูสดุ ทัง้นี ้การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทและตามล าดบัวาระการประชุมที่มี  นอกจากนีบ้ริษัท
จะไม่แสดงความเอนเอียงกบัผูถื้อหุน้กลุม่ใดกลุม่หนึ่ง  โดยการใหส้ารสนเทศที่ยงัไม่เปิดเผยเป็นการเฉพาะกลุม่  และใน
กรณีที่กรรมการหรือผูบ้ริหารที่มีสว่นไดเ้สียเก่ียวกบัเรื่องใด กรรมการหรือผูบ้ริหารผูน้ัน้จะไม่มีสิทธิที่จะเขา้รว่มประชุมใน
กระบวนการตดัสินใจในการพิจารณามติการเขา้ท ารายการในธุรกรรมนัน้ ๆ 

บรษัิทมีกระบวนการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการท่ีชดัเจนและโปรง่ใส โดยน าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่
ประชมุผูถื้อหุน้ ซึง่พิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบ
ของกรรมการแต่ละคน โดยอยู่ในระดบัที่สามารถจูงใจและรกัษากรรมการที่มีความรูค้วามสามารถใหป้ฏิบตัิหนา้ที่กับ
บรษัิทได ้รวมทัง้อตัราคา่ตอบแทนที่ก าหนดสามารถเทียบเคียงไดก้บัค่าตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือ
ใกลเ้คียงกนั  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 8.2 
คณะกรรมการควรดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย  โปร่งใส มี

ประสทิธิภาพ และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ทิธิของตน 
แนวปฏิบตัิที่ 8.2  
ที่ผา่นมา คณะกรรมการไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิด  าเนินการในวนัประชมุผูถื้อหุน้และยึดถือปฏิบตัิเป็นประจ าทกุปี 

โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1. คณะกรรมการจะก าหนดวนั เวลา และสถานที่ประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม

ของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ ช่วงเวลาการประชมุที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการซกัถามขอ้มลู สถานที่จดัประชุมที่
สะดวกตอ่การเดินทาง ทัง้นีบ้รษัิทเลอืกสถานที่ที่จะจดัการประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร จากส านกังาน
ใหญ่ของบรษัิทซึง่ตัง้อยูท่ี่อ  าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ซึง่เป็นนโยบายที่จะอ านวยความสะดวกและสง่เสรมิ
ให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่มีความสนใจ สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้ นได้
โดยสะดวก  

2. คณะกรรมการจะดแูลไมใ่หม้ีการกระท าใด ๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชมุหรือสรา้งภาระใหผู้ถื้อ
หุน้จนเกินควร โดยจะไม่ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งน าเอกสารหรือหลกัฐานแสดงตนเกิน
กวา่ที่ก าหนดไวใ้นแนวทางปฏิบตัิของหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง  

3. คณะกรรมการไดส้่งเสริมใหม้ีการน าเทคโนโลยีมาใชก้ับการประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้การลงทะเบียนผูถื้อหุน้  
การนับคะแนนและแสดงผลการออกเสียงลงคะแนน เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้
รวดเรว็ ถกูตอ้ง และแมน่ย า 

4. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้ มีหนา้ที่ดแูลใหก้ารประชมุเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ที่เก่ียวขอ้ง ขอ้บังคบัของบริษัท และหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี จัดสรรเวลาส าหรบัแต่ละวาระการ
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ประชมุที่ก าหนดไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุอยา่งเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นและตัง้
ค าถามตอ่ที่ประชมุในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทหรอืในวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณานัน้ ๆ  

5. กรรมการในฐานะผูเ้ขา้รว่มประชมุและในฐานะผูถื้อหุน้จะไมส่นบัสนนุการเพิ่มวาระการประชมุที่ไมไ่ดแ้จง้
เป็นการลว่งหนา้ โดยเฉพาะในวาระส าคญัที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ ทัง้นี ้
เพือ่ใหส้ทิธิแก่ผูถื้อหุน้ทกุคนสามารถรว่มตดัสนิใจในเรือ่งส  าคญัไดอ้ยา่งเทา่เทียม 

6. กรรมการทกุคนและผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งจะเขา้รว่มการประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามในประเด็น
ตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งได ้

7. ก่อนเริม่การประชมุ จะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงจ านวนและสดัสว่นของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมดว้ย
ตนเอง และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ วิธีการประชมุ การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง 

8. บริษัทไดจ้ัดใหม้ีการพิจารณาวาระแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในวาระแต่งตัง้กรรมการ  โดยใชบ้ตัร
ลงคะแนนเสยีงแยกเป็นรายบคุคล 

9. บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส  าคญั และจดัใหม้ีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบั
หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออก
เสยีง และบตัรเสยีในแตล่ะวาระใหท้ี่ประชมุรบัทราบพรอ้มทัง้บนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 8.3 
คณะกรรมการควรดแูลใหก้ารเปิดเผยมติที่ประชมุและการจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งถกูตอ้ง

และครบถว้น 
แนวปฏิบตัิที่ 8.3  
บรษัิทมีการเปิดเผยมติที่ประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสยีงภายในเย็นวนัที่จดัการประชุมผูถื้อหุน้หรือ

อย่างชา้ไม่เกินวนัท าการถดัไป ผ่านระบบแจง้ข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบนเว็บไซตข์องบริษัท 
นอกจากนีไ้ดม้ีการจัดส่งส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่นายทะเบียน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  โดยในรายงานการ
ประชมุไดบ้นัทกึขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ประกอบดว้ย 

1. รายช่ือกรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ประชมุ และสดัสว่นกรรมการที่เขา้รว่มการประชมุ และไมเ่ขา้รว่มการประชมุ 
2. วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนเสียง มติที่ประชุม และผลการลงคะแนนเสียง (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งด

ออกเสยีง และบตัรเสยี) ของแตล่ะวาระการประชมุ 
3. ประเด็นค าถามและค าตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ช่ือ - นามสกลุของผูถ้ามและผูต้อบ  
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โดยในรอบปี 2563 ที่ผา่นมา บรษัิทยงัไมส่ามารถปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส าหรบัหวัขอ้ตา่ง ๆ 
ที่ส  าคญั พรอ้มกบัเหตผุล ดงัตอ่ไปนี ้

 
หัวข้อหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เหตุผลท่ียังไม่สามารถปฏิบัติได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนท่ีจบ

การศึกษาดา้นบญัชี  
ปัจจบุนัคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในการใหค้วามเห็นต่อวาระการพิจารณางบ
การเงินของบริษัทไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมแลว้ อย่างไรก็ตามทางบริษัทจะพิจารณา
ถึงแนวทางการจดัหากรรมการตรวจสอบท่ีจบการศึกษาโดยตรงดา้นบญัชีต่อไป 

คณะกรรมการค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นส่วน

ใหญ่ (มากกวา่รอ้ยละ 50) 
ทางบริษัทอยูร่ะหวา่งการพิจารณาหาแนวทางการปรบัโครงสรา้ง 

คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ 
(มากกวา่รอ้ยละ 50) 

ทางบริษัทอยูร่ะหวา่งการพิจารณาหาแนวทางการปรบัโครงสรา้ง 

การจดัตัง้ CG Commitee ทางบริษัทอยูร่ะหวา่งการพิจารณาหาแนวทางการจดัตัง้ CG Committee 
บริษัทควรจดัใหม้ีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพ่ือใหค้วามรูเ้ก่ียวกับ
นโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริต คอรร์ัปชันและ
เปิดเผยรายละเอียดการจดัในแต่ละปีไวใ้หเ้ป็นท่ีทราบ 

บริษัทจะด าเนินการใหเ้กิดขึน้ภายในรอบปี 2564 ต่อไป 

คณะกรรมการควรระบ ุวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ
ไวอ้ย่างชัดเจนในนโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัทโดยควร

ก าหนดไมเ่กิน 9 ปี โดยไมม่ีขอ้ยกเวน้ 

ปัจจบุนับริษัทมีก าหนดนโยบายว่า พิจารณาวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหาก
เป็นกรรมการอิสระเดิมท่ีจะกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ จะต้องมีวาระการด ารงต าแหน่ง
ต่อเน่ืองนับจากวนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรกไม่เกินกว่า 9 ปี โดยจะ
พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความจ าเป็น หากจะแต่งตั้งใหก้รรมการอิสระท่านนั้นด ารง
ต าแหน่งต่อไป 

 
9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีคณะกรรมการชดุยอ่ย เพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทรวม 5 คณะ ดงันี ้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการบรหิาร 
3. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4. คณะกรรมการสรรหา  
5. คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  

โดยมีรายละเอียดตามที่ระบไุวใ้น ขอ้ 1. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ หลกัปฏิบตัิที่ 1.1 และแนวปฏิบตัิที่ 1.1  
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 
(1) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบรษัิท และเห็นชอบโดยผูถื้อหุน้ของบริษัท และมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก าหนด โดยมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน 
ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ต้องเป็นผูม้ีความรูด้า้นการบัญชีและการเงิน  รวมถึงการมีคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ ตามค านิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ระบไุวใ้น ขอ้ 1. นโยบายการก ากบัดแูล
กิจการ หลกัปฏิบตัิที ่1.1 และแนวปฏิบตัิที่ 1.1 
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ทัง้นีก้รรมการอิสระตามคุณสมบตัิขา้งตน้ อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ดัสินใจในการ
ด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
 

คณุสมบตัิกรรมการตรวจสอบ 

 ไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการ หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 

 มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ 

 ไมเ่ป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท  

 ไมเ่ป็นกรรมการของบรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน 

 มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี ้ต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยหนึ่งคนที่มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการ
สอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได ้

 มีหนา้ที่ในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยวา่ดว้ยคณุสมบตัิและ
ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
1. ในการพิจารณาคดัเลือกกรรมการ จะด าเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา โดยจะพิจารณาคดัเลือกตาม

หลกัเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้
1.1 พิจารณาคดัเลือกตามเกณฑค์ุณสมบตัิตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง  
1.2 พิจารณาถึงความรู ้ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนก์บัธุรกิจของบรษัิท 
1.3 ส าหรบักรณีที่เป็นกรรมการเดิมที่จะกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะพิจารณาจากผลการ

ปฏิบตัิงานในช่วงที่เคยด ารงต าแหนง่ และพิจารณาถึงจ านวนบรษัิทท่ีกรรมการแตล่ะทา่นจะไปด ารง
ต าแหนง่ ซึง่ไมค่วรเกิน 5 บรษัิทจดทะเบียน เพื่อปอ้งกนัปัญหาดา้นประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

1.4 การแต่งตัง้กรรมการอิสระ จะพิจารณาความเป็นอิสระของบคุคลที่จะเสนอใหร้บัคดัเลือกเป็นกรรมการ
อิสระตามหลกัเกณฑท์ี่ ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด และหลกัเกณฑข์องบรษัิทเอง 

1.5 พิจารณาวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งอีกวาระ จะตอ้งมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องนบัจากวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรกไม่เกินกว่า 9 ปี โดยจะพิจารณาถึงความสมเหตสุมผลและความ
จ าเป็น หากจะแตง่ตัง้ใหก้รรมการอิสระทา่นนัน้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไป  

1.6 เมื่อไดร้ายช่ือผูท้ี่มีความเหมาะสมแลว้ จึงจะน ารายช่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาและน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

2. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม ถา้จ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของ
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คณะกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัฉลากกนัว่า
ผูใ้ดจะตอ้งออกจากการเป็นกรรมการ ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้
ออกจากต าแหนง่ โดยกรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่แลว้อาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหมไ่ด ้

3. ที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้
3.1 ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
3.2 ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงที่มีอยู่ทัง้หมดตามขอ้ 3.1 เลอืกตัง้บคุคลเดียว หรอืหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด  ้
3.3 บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัเลือกตัง้ในล าดบัถดัลง
มา มีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ใหป้ระธาน
ในท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

4. ในกรณีที่ต  าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการมีมติดว้ย
คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 เลอืกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายมหาชน
เขา้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่ว าระของ
กรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

5. ที่ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนน
เสยีงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4  ของจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
นบัตัง้แต่ปี 2558 บทบาทการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูสดุเป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหา ซึ่ง

ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ ์2558 ที่
ผา่นมา ซึง่หนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาจะเขา้มาด าเนินการดา้นตา่ง ๆ ดงันี  ้

1. พิจารณาโครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
2. พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 
3. ก าหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 
4. จดัท าแผนการพฒันากรรมการ 
5. จดัท าแผนการสบืทอดงาน (Succession Plan) 
 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
กรรมการของบริษัททกุท่าน มีคณุสมบตัิตามกฎขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นผูม้ี

ความรู ้ความสามารถ มีศกัยภาพ โดยกรรมการบรษัิททัง้ 8 ท่าน ไดผ้่านการอบรมในหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ในหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่ง
เป็นหลกัสตูรที่ส  าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ  นอกจากนีย้งัไดก้ าหนดเป็น
นโยบายเพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ทางหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะส่งขอ้มูลโครงการอบรมในหลกัสตูรที่
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานใหก้ับคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาเป็น
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ประจ าและต่อเนื่อง ซึ่งทางกรรมการบริษัทแต่ละท่านสามารถพิจารณาคดัเลือกและเขา้ร่วมอบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ ที่
นา่สนใจเป็นการเพิ่มพนูความรูใ้หก้บัตนเองได ้

นอกจากนีค้ณะกรรมการไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิเพื่อดแูลการบริหารและพฒันาบคุลากร รายละเอียดตามที่ระบุ
ไวใ้น ขอ้ 1. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ หลกัปฏิบตัิที่ 4.4 และแนวปฏิบตัิที่ 4.4   

โดยเมื่อช่วงปี 2563 ที่ผา่นมามกีรรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิท ที่ไดเ้ขา้รบัการอบรม และศกึษาดงูานใน
หลกัสตูรตา่ง ๆ เพื่อเพิ่มพนู ความรู ้และใชป้ระโยชนเ์พื่อการด าเนินธุรกิจของบรษัิท ดงันี ้

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย ์ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้
เขา้อบรมในหลกัสตูรตา่งๆ และศกึษาดงูานดงันี ้
- หลกัสตูร “วิทยาการจัดการส าหรบันกับริหารระดบัสงู (วบส) รุ่นที่ 5” จัดโดยสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร ์ระหวา่งวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ ์ -6 ตลุาคม 2663 

2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ  ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ไดเ้ขา้
อบรมในหลกัสตูรตา่งๆ และศกึษาดงูานดงันี ้
- หลกัสตูร “วิทยาการจัดการส าหรบันักบริหารระดับสงู  )วบส  (รุ่นท่ี 6” จัดโดยสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์ระหว่างวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ - 6 

ตลุาคม 2563 

3. ดร.เอกรินทร ์วาสนาส่ง กรรมการอิสระ ไดเ้ขา้อบรมในหลกัสตูรตา่ง ๆ และศกึษาดงูานดงันี ้
- หลกัสตูร “วิทยาการจัดการส าหรบันกับริหารระดบัสงู (วบส) รุ่นที่ 6” จัดโดยสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร ์ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2563 – 17 กมุภาพนัธ ์2564 ทัง้นี ้เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ (COVID-19)  จึงตอ้งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวในเดือนมกราคม ปี 
2564 

4. นายชาลี สุขสวัสดิ์ รองประธานกรรมการบริษัท ไดเ้ขา้อบรมในหลกัสตูรตา่ง ๆ และศกึษาดงูานดงันี ้
- หลกัสตูร “วิทยาการจดัการส าหรบันกับริหารระดบัสงู (วบส) รุน่ที่ 6” จดัโดยสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร ์ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2563 – 17 กมุภาพนัธ ์2564 ทัง้นี ้เนือ่งจากสถานการณก์ารแพร่ระบาด
ของไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ (COVID-19) จึงตอ้งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวในเดือนมกราคม ปี 
2564 

5. นายไพบูลย ์อรุณประสบสุข กรรมการอิสระ ไดเ้ขา้อบรมในหลกัสตูรตา่ง ๆ และศกึษาดงูานดงันี ้
- หลกัสตูร “ผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นการพฒันาผูน้  าเมือง” รุน่ท่ี 6 จดัโดยมหาวิทยาลยันวมินทราธิราช พฤศจิกายน 2662 - มีนาคม 2663.  

6. นายพงศพ์นัธุ ์สุริยอัมพร ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ ไดเ้ขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรตา่ง ๆ ดงันี ้
- โครงการอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดบัสูง จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์ 

ระหวา่งวนัท่ี 19 - 21 กมุภาพนัธ ์2563 
โดยกรรมการรวม 5 ทา่น จากทัง้หมด 8 ทา่น และผูบ้ริหารจ านวนรวม 1 ท่าน ดงักลา่ว เขา้อบรมหลกัสตูรหรือ

กิจกรรมสมัมนาเพื่อเพิ่มพนูความรูใ้นการปฏิบตัิงาน 
 

แผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) 
คณะกรรมการสรรหา ไดพ้ิจารณาและวางนโยบายเก่ียวกับแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อ

เตรียมความพรอ้มในกรณีที่ผูบ้ริหารไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทยงัคงต่อเนื่อง และเป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยไดว้างแผนการสืบทอดต าแหน่งงานในหนา้ที่ต่าง ๆ โดยบคุลากรที่มีความรู ้ความสามารถ และ
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ประสบการณ ์เพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิงานแทนต าแหน่งที่ว่างลงไดอ้ย่างต่อเนื่อง หรือเพื่อการกา้วสู่ต  าแหน่งที่สงูขึน้ โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

 
1. จัดใหผู้บ้ริหารระดับรองลงไปมีโอกาสไดท้ างานร่วมกับผูบ้ริหารระดับสูงในสายงานที่ตัวเองมีบทบาท

รบัผิดชอบ การไดเ้ขา้รว่มรบัฟังการประชมุในระดบัท่ีเป็นการมอบหมายนโยบายจากผูบ้รหิารระดบัสงู  
2. จดัเตรียมใหม้ีบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางใหม้ีความสามารถบริหารงานดา้นอื่น ๆ เพิ่มมากขึน้

กวา่เดิมเพื่อเตรยีมรองรบัในระดบัต าแหนง่งานท่ีสงูขึน้ 
3. ก าหนดใหผู้บ้รหิารระดบัรองที่มีศกัยภาพเป็นผูส้บืทอดต าแหนง่งาน 
4. เปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารระดบัรองมีโอกาสไดเ้ขา้รบัการอบรมแนวคิดเก่ียวกบัการเป็นผูน้  าองคก์ร การสรา้ง

จิตส านกึในระดบัความรบัผิดชอบ และความซื่อสตัยต์่อองคก์ร รวมถึงแนวทางบริหารงานบคุลากรในสาย
งานท่ีตวัเองเป็นผูร้บัผิดชอบ 

5. พฒันาใหผู้บ้รหิารงานระดบัรองมีโอกาสไดน้ าเสนอแผนงานและผลการปฏิบตัิงานตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงู 
นอกจากนีค้ณะกรรมการไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิส  าหรบัแผนสืบทอดต าแหน่ง รายละเอียดตามที่ระบไุวใ้น ขอ้ 1. 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ หลกัปฏิบตัิที่ 4.1 และแนวปฏิบตัิที่ 4.1 

 
9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมการบรษัิทมกีลไกในการก ากบัดแูลที่ท าใหส้ามารถควบคมุดแูลการจดัการและรบัผิดชอบการด าเนินงาน
ของบรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม ซึง่ขณะนีม้ีทัง้หมด 5 บรษัิท คือ  

บรษัิทยอ่ย 
1. บรษัิท วีวี เดคคอร ์จ ากดั ซึง่บรษัิทเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.50 
2. บรษัิท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จ ากดั ซึง่บรษัิทเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 75.00 
3. บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ ากดั ซึง่บรษัิทเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 
4. บรษัิท แพลนเนทบอรด์ จ ากดั ซึง่บรษัิทเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 57 
บรษัิทรว่ม 
1. บรษัิท กรนี เอิรธ์ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (GEP) ซึง่บรษัิทเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 
เพื่อดแูลรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษัิท บรษัิทไดจ้ดัสง่บคุคลเพื่อเป็นตวัแทนของบรษัิทเขา้รว่มเป็น

กรรมการ และผูบ้รหิารในต าแหนง่กรรมการผูจ้ดัการในบรษัิทยอ่ย และเขา้รว่มเป็นกรรมการในบรษัิทรว่ม โดยขอบเขต
อ านาจหนา้ที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการของบรษัิทยอ่ย จะมีรายละเอียดเช่นเดยีวกนักรรมการ และกรรมการ
ผูจ้ดัการของบรษัิท โดยตวัแทนของบรษัิทท่ีเขา้รว่มเป็นกรรมการในบรษัิทยอ่ย รวมถึงบรษัิทรว่ม จะมีสว่นรว่มในการ
ก าหนดนโยบายที่ส  าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจ อาทิ ดา้นการบรหิารงาน การลงทนุ เป็นตน้ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มเป็น 2 สว่น 
หลกั ไดแ้ก่ นโยบายการก ากับดูแลดา้นการบริหาร และนโยบายการควบคุมดา้นการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
รายละเอียดตามที่ระบไุวใ้น ขอ้ 1. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ หลกัปฏิบตัิที่ 3.6 และแนวปฏิบตัิที่ 3.6   

ทัง้นีใ้นสว่นการเขา้ลงทนุในบริษัทรว่ม ไดแ้ก่ บริษัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั ซึ่งทางบริษัท อีซี
เอฟ พาวเวอร ์จ ากัด ในฐานะบริษัทย่อย เป็นผูเ้ขา้ถือหุน้ใน GEP คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20 ในระหว่างผูถื้อหุน้ไดม้ีการ
จดัท าสญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดเง่ือนไขที่ส  าคญั ดงันี ้ 
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1. GEP และ GEP-Myanmar มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราสว่นรอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิหลงัหกั 
Mandatory Prepayment (MPP) ในอตัราสว่นรอ้ยละ 60   และงบค่าใชจ้่ายปรบัปรุงประจ าปีที่เกิดขึน้
ในรอบปีนัน้ ๆ แลว้ 

2. ภายหลงัจากที่ GEP อยูร่ะหวา่งการเตรยีมตวัเพื่อเขา้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์และได้
มีการแต่งตัง้กรรมการอิสระเขา้ในโครงสรา้งคณะกรรมการของ GEP ทาง ECF-Power จะมีสิทธิเสนอ
ช่ือกรรมการจ านวน 1 คน ซึ่งจะด ารงต าแหน่งจนกว่าจะสิน้สุดระยะเวลา 1  ปี หลังจากวันที่เริ่ม
ด าเนินการจ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชยข์องเฟสที่ 1 – 4 ครบถว้น หรอืเมื่อ ECF-Power ไดข้ายหุน้ทัง้หมด
ใหแ้ก่บคุคลอื่น (แลว้แตก่รณีใดเกิดขึน้ก่อน) 

3. ในกรณีที่ผูข้ายตอ้งการจะขายหุน้ใน GEP ใหแ้ก่นกัลงทนุอื่น ECF-Power มีสิทธิบงัคบัใหผู้ข้ายน าหุน้
ของ ECF-Power ไปขายแก่นกัลงทนุดงักลา่วในขอ้ตกลงเดียวกนัพรอ้มกนัดว้ย (Tag Along Right) 

4. หากผูถื้อหุน้รายใดใน GEP ตอ้งการขายหุน้ใหแ้ก่บคุคลภายนอก ตอ้งใหส้ิทธิในการซือ้หุน้กบัผูถื้อหุน้
รายอื่นทกุรายก่อน (Right of First Refusal) ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้แตล่ะรายสามารถโอนหุน้ใหแ้ก่บริษัทในเครือ
ไดโ้ดยไมต่อ้งขอความยินยอมจากผูถื้อหุน้รายอื่น 

5. จนกวา่จะสิน้สดุระยะเวลา 1 ปี  หลงัจากวนัที่เริ่มด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยข์องเฟสที่ 1 ถึง 
4 ครบถว้น บรษัิทตอ้งคงอ านาจควบคมุในบริษัท โดย 1.สดัสว่นการถือหุน้ของนายชาลี สขุสวสัดิ์ นาย
อารกัษ์ สขุสวสัดิ ์และนางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ ์รวมกนัไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 25 และคงสดัสว่นการเป็นผู้
ถือหุน้ใหญ่สดุ (Single Largest Shareholder) และ 2.บริษัทตอ้งมีอ านาจควบคมุใน ECF-Power ไม่
วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม 

6. ECF-Power มีสทิธิคดัคา้น (Veto) ส าหรบัเรือ่งที่สงวนไว ้(Reserved Matters) โดยมีรายละเอียดตามที่
ระบไุวใ้นสญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้ 

7. ขอ้ก าหนดหา้ม ECF-Power ท าการแข่งขนัในประเทศเมียนมาร ์(Non-Competition in Myanmar) 
ก าหนดว่า ทาง ECF-Power ขอรบัรองว่า จะไม่มีบริษัทในกลุม่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเขา้ลงทนุแบบ
ทัง้หมดหรอืบางสว่นรว่มกบับคุคลอื่นรวมถงึในนามสว่นตวัหรอืแตง่ตัง้ตวัแทนเพื่อเขา้บรหิารจัดการหรอื
ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ใด ๆ ในประเทศเมียนมาร ์เวน้แต่จะไดร้บัหนงัสือยินยอม
เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูถื้อหุน้กลุม่ B หรอื Noble Planet Pte. Ltd. ก่อน 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 
ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 11/2561 เมื่อวนัที่ 31 ตลุาคม  2561 ไดก้ าหนดระเบียบขอ้บงัคบัโดย

ก าหนดนโยบายการปอ้งกนัและก ากบัการใชข้อ้มลูภายใน เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษัิท ดงันี ้  
ตามที่บรษัิทมีนโยบายที่จะก ากบัดแูลกิจการดา้นการปอ้งกนัและก ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายในของบรษัิท รวมถึง

ขอ้มลูเก่ียวกบัการเขา้ท าธุรกรรมใด ๆ ที่ยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน (ธุรกรรมลบั) ไปเพื่อประโยชนส์ว่นตน โดยบรษัิท 
ไดก้ าหนดนโยบายการปอ้งกนัและก ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายในของบรษัิท ดงันี ้

 
1. กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุกิจการ พนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย ถกูสนันิษฐาน

วา่ เป็นบคุคลผูรู้ห้รอืครอบครองขอ้มลูภายใน จะตอ้งรกัษาความลบั และ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย 
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2. ขอ้มลูภายใน หมายถึง ขอ้มลูที่ยงัมิไดม้ีการเปิดเผยตอ่ประชาชน เป็นการทั่วไปซึง่เป็นสาระส าคญัตอ่การ
เปลีย่นแปลงราคาหรอืมลูคา่ของหลกัทรพัยข์องบรษัิท   

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุกิจการ พนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย จะตอ้งไมน่ า
ความลบั และ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษัิท และบรษัิทยอ่ยไปเปิดเผย หรอืแสวงหาประโยชนแ์กต่นเองหรอืเพื่อประโยชนแ์ก่
บคุคลอื่นใด หรอืบคุคลภายนอกบรษัิท หรอืบคุคลอื่นซึง่มิไดท้  าหนา้ที่ในการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายใน ไมว่า่ทางตรงหรอื
ทางออ้ม ไมว่า่โดยเจตนาหรอืไมเ่จตนา และไมว่า่จะไดร้บัผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

4. กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุกิจการ พนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย หากกระท าการ
ดงัตอ่ไปนี ้

a. ซือ้หรอืขายหลกัทรพัยห์รอืเขา้ผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัหลกัทรพัยไ์มว่า่เพื่อตนเอง
หรอืบคุคลอื่น หรอื 

b. เปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บคุคลอื่นไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มและไมว่า่โดยวิธีใด โดยรูห้รอืควรรูว้า่ ผูร้บั
ขอ้มลูอาจน าขอ้มลูนัน้ไปใชป้ระโยชนใ์นการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์ หรอืเขา้ผกูพนัตามสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัหลกัทรพัย ์ไมว่า่เพื่อตนเองหรอืบคุคลอื่น  

จะตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กินสองปี หรอืปรบัตัง้แตห่า้แสนบาทถงึสองลา้นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั (หรอืโทษจ าคกุไม่
เกินหา้ปี หรอืปรบัตัง้แตห่นึง่ลา้นบาทถึงหา้ลา้นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั) เวน้แต่เป็นการกระท าในลักษณะที่มิได้เป็น
การเอาเปรียบบุคคลอืน่หรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ ประกาศ
ก าหนด 

5. นโยบายนีใ้หร้วมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุกิจการ 
พนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท และบรษัิทยอ่ยดว้ย ทัง้นีห้า้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ พนกังานหรอื
ลกูจา้งของบรษัิท ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมลบั (รวมถึงคูส่มรสและบตุรซึง่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) ของบรษัิท และบรษัิทยอ่ยที่
รบัทราบขอ้มลูภายใน ด าเนินการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษัิท ภายในระยะเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผย และภายหลงั
จากการเปิดเผย 24 ชั่วโมง ส าหรบัขอ้มลูงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินรายปี รวมถึงธุรกรรมการเขา้ท ารายการใด ๆ ที่อยู่
ระหวา่งรอการน าเสนอเขา้สูท่ี่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทในครัง้ถดัไป ที่อาจจะมีผลกระทบตอ่ราคาหุน้หรอืหลกัทรพัยข์อง
บรษัิท รวมทัง้หา้มไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูนัน้ตอ่บคุคลอื่นดว้ย ไมว่า่จะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม โดยเจตนาหรอืไมเ่จตนาก็ตาม  

6. กรรมการ ผูบ้รหิาร มีหนา้ที่ท่ีตอ้งจดัท าและสง่รายงานการถือหลกัทรพัยใ์นบรษัิทของตนเอง คูส่มรสหรอืผูท้ี่อยู่
กินดว้ยกนัฉนัสามีภรยิา บตุรทีย่งัไมบ่รรลนุิติภาวะ รวมถึงนติบิคุคลที่ผูม้ีหนา้ที่รายงาน คูส่มรสหรอืผูท้ี่อยูกิ่นดว้ยกนัฉนั
สามีภรยิา หรอืบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะถือหุน้รวมกนัเกินกวา่รอ้ยละ 30 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดและมีสดัสว่น
การถือหุน้มากที่สดุในนิติบคุคลนัน้ ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ส  านกังาน ก.ล.ต.) 
ตามมาตรา 59 โดยหากเป็นกรรมการ และผูบ้รหิารที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหม ่ใหร้ายงานภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีมีการ
เปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัย ์และภายใน T+3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษัิท 

7. ในสว่นของกรรมการของบรษัิท ใหเ้ลขานกุารบรษัิทรายงานขอ้มลูการซือ้ – ขายหุน้ หรอืการถือครองหลกัทรพัย์
ของบรษัิท ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการรบัทราบเป็นประจ าทกุไตรมาสดว้ย  

 
การก าหนดรายละเอียดบุคคลที่อาจเข้าข่ายการรับรู้ข้อมูลภายในของบริษัท มีดังนี ้
1. กรรมการ 
2. ผูบ้รหิาร 
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3. ผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
4. พนกังาน หรอืลกูจา้งของบรษัิท  
 
ผู้มีหน้าที่ตอ้งจัดท าและส่งรายงานการถอืหลักทรัพยข์องบริษัท 
1. กรรมการ 
2. ผูบ้รหิาร 
3. คูส่มรส หรอืผูท้ี่อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรยิา ของกรรมการ 
4. คูส่มรส หรอืผูท้ี่อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรยิา ของผูบ้รหิาร 
5. บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ของกรรมการ 
6. บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ของผูบ้รหิาร 
7. นิติบคุคลที่กรรมการ ผูบ้รหิาร คูส่มรส หรอืผูท้ี่อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรยิา หรอืบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุติิภาวะ ถือหุน้

รวมกนัเกินกวา่รอ้ยละ 30 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดและมีสดัสว่นการถือหุน้มากที่สดุในนิติบคุคลนัน้ 
 
การจัดให้มีหน่วยงานก ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) 

หนว่ยงานก ากบัการปฏิบตัิงาน (Compliance Unit) มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบ ดงันี ้
1. ก ากบัดูแล สอบทานเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าบริษัทไดม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

หรอืกฎระเบียบของหนว่ยงานราชการอยา่งถกูตอ้ง 
2. ใหค้วามเห็นทางกฎหมายแก่คณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายจดัการเพื่อใหก้ารประกอบธุรกิจของบริษัทปฏิบตัิ

ตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ตลอดจนติดตามฝ่าย
จดัการใหร้ะงับการกระท ารายการใดหรือการกระท าใด ๆ ที่อาจฝ่าฝืน กฎหมายขอ้ก าหนด หรือกฎระเบียบ
ดงักลา่ว 

3. สอบทานหลกัฐาน กรณีมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรอืการกระท าใด ๆ ที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผล
การด าเนินงานของบรษัิทอยา่งมีนยัส าคญั 

4. ประสานงานกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานหรือรว่มกนั
หาแนวทางปฏิบตัิใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

5. การเขา้รว่มในการพิจารณาก าหนดและใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัความเหมาะสม ในขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
บรษัิทเพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่ปฏิบตัิตามนโยบาย แนวทาง กฎเกณฑ ์หรอืขอ้พงึปฏิบตัิที่ก าหนดโดยกฎหมายอย่าง
ถกูตอ้ง 

6. เป็นศนูยร์วมและเผยแพรข่อ้มลู ตลอดจนใหค้วามรูแ้ละค าปรกึษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทเก่ียวกบั
วิธีปฏิบตัิงานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ และหลกัเกณฑท์ี่พงึตอ้งปฏิบตัิตา่ง ๆ 

 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

บรษัิทมีคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรบับรษัิทและบรษัิทยอ่ย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1. คา่ตรวจสอบบญัชีประจ าปี (Audit Fee) 
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ส าหรบัปี 2563 บรษัิทไดว้า่จา้งผูส้อบบญัชี ไดแ้ก่ นายอคัรเดช เปลีย่นสกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 
5389 แหง่บรษัิท เอ็ม อาร ์ แอนด ์ แอสโซซิเอท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยในรอบปี 2563 โดยมีคา่
ตรวจสอบบญัชีประจ าปีเป็นจ านวนเงินรวม 1,850,000 บาท (หนึง่ลา้นแปดแสนหา้หมื่นบาทถว้น) 

2. คา่สอบทานขอ้มลูทางการเงินรายไตรมาส (สามไตรมาส) (Non Audit Fee) 
คิดเป็นจ านวนเงิน 840,000 บาท (แปดแสนสีห่มื่นบาทถว้น) รวมเป็นจ านวนเงินส าหรับค่าตอบแทนผู้สอบ

บัญชีประจ าปี 2563 เท่ากับ 2,690,000 บาท (สองลา้นหกแสนเกา้หมื่นบาทถว้น) 
ในปี 2563 ผูส้อบบญัชีของบริษัท คือ นายอคัรเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 5389 จาก

บรษัิท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั ซึ่งอยู่ในรายช่ือผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบบญัชีกับ
บรษัิท / บรษัิทยอ่ย / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ / ผูบ้รหิาร รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 
10.1 นโยบายภาพรวม 

บรษัิทไดพ้ิจารณาประเด็นส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจอยา่งยั่งยืน และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวงั
ของผูม้ีสว่นไดเ้สยี โดยมีหลกัการดงัตอ่ไปนี ้
 
หลักการคดัเลือกประเดน็ 
การระบุประเด็น: พิจารณาที่มาของขอ้มลูเริม่ตน้จากนโยบายการพฒันาองคก์รอยา่งยั่งยืน และขอ้มลูจากผูม้ีสว่นไดเ้สยี
จากทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ในประเด็นที่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่ใหค้วามส าคญั หรอืใหค้วามคาดหวงัซึง่ประเด็น
เหลา่นีอ้าจเกิดผลกระทบตอ่ความยั่งยืนทัง้ทางดา้นการก ากบัดแูลกิจการ เศรษฐกิจ ดา้นสงัคม ดา้นสิง่แวดลอ้ม เพื่อระบุ
ประเด็นส าคญัทีม่ีนยัตอ่องคก์รและผูม้ีสว่นไดเ้สยีโดยวิธีการประเมินและการใหน้ า้หนกัตามที่บรษัิทก าหนด 

 ภายในองคก์ร : การประชมุผูบ้รหิาร ผลส ารวจความพงึพอใจและความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังาน 
การรวบรวมขอ้มลูจากที่ประชมุ รวมถึงขอ้มลูที่หวัหนา้งานรวบรวมจากพนกังานท่ีเสนอแนะผา่น
หวัหนา้งาน มาวิเคราะหข์อ้มลูความคาดหวงัดา้นความยั่งยืนทัง้ตอ่พนกังานและองคก์รเพื่อก าหนด
ประเด็น 

 ภายนอกองคก์ร : การประชมุผูถื้อหุน้ การเขา้พบเพื่อน าเสนอขอ้มลูบรษัิทตอ่นกัลงทนุ การประชมุ
คณะกรรมการบรษัิท การพบปะเยี่ยมเยือนคูค่า้ และลกูคา้ รวมถึงการพดูคยุทัง้แบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ บรษัิทไดน้ าขอ้มลูเหลา่นีม้าวิเคราะหค์วามคาดหวงัจากผูม้ีสว่นไดเ้สยีเพื่อก าหนดประเด็น 

การจัดล าดับความส าคัญ: เมื่อระบปุระเด็นที่มีนยัส  าคญัตอ่องคก์รและผูม้ีสว่นไดเ้สยีแลว้ ไดน้ าประเด็นเหลา่นัน้มาให้
น า้หนกัคะแนนโดยพิจารณาครอบคลมุถึงผลกระทบผูม้ีสว่นไดเ้สยีภายในและภายนอกองคก์รซึง่บรษัิทไดก้ าหนดเกณฑใ์ห้
สอดคลอ้งกบับรบิทขององคก์ร  
 
10.2 การด าเนินงานและการจดัท ารายงานความยั่งยนื 
ขอบเขตของรายงาน: รายงานฉบบันีน้  าเสนอขอ้มลูการด าเนินงานดา้นความยั่งยืนเฉพาะของบริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค 
จ ากดั (มหาชน) ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2563 ครอบคลมุประเด็นท่ีส าคญัในทกุกิจกรรมของบรษัิทแตม่ิได้
รวมถงึบรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม ยกเวน้การรายงานประเด็นทางดา้นเศรษฐกิจซึง่ไดน้  าผลการด าเนินงานครอบคลมุผล
การด าเนินงานของบรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่มของบรษัิทดว้ย   
การรับรองรายงาน: รายงานฉบบันีไ้มไ่ดม้ีการตรวจรบัรองจากหนว่ยงานภายนอก แตไ่ดผ้า่นการรบัรองโดย
คณะกรรมการบรษัิท เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์ 2564 และบรษัิทยงัไมม่ีแผนท่ีจะสง่ตรวจสอบไปยงัหนว่ยงานภายนอก
องคก์ร 
การสอบถามขอ้มูล: รายงานฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการเผยแพรผ่ลการด าเนินงานเพื่อการพฒันาอยา่ง
ยั่งยืนขององคก์ร ใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่เพื่อสือ่สารสรา้งความเขา้ใจในการด าเนินธุรกิจขององคก์ร รวมถงึบคุคลที่มี
ความสนใจตอ่ขอ้มลูของบรษัิท หากมีขอ้สงสยัหรอืขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาติดตอ่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ บรษัิท อีสต์
โคสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) e-mail: ir@eastcoast.co.th โทรศพัท:์ 02-152-7301-4 ตอ่ 212 หรอื 202 โทรสาร: 02-
152-7305 
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10.3 การด าเนินธุรกจิทีม่ีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

นโยบายการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 
บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย (“บรษัิท”) ด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดแูล

กิจการท่ีดี เพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการ โดยมี “บคุลากร” เป็นทรพัยากรที่ส  าคญัในการขบัเคลือ่นองคก์ร สรา้ง
คณุคา่และนวตักรรม เพื่อพฒันาใหบ้รษัิทเติบโตไดอ้ยา่งยั่งยืน และสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่อยา่งเทา่
เทียม รวมถึงการเป็นองคก์รที่อยูร่ว่มกบัสงัคมไดอ้ยา่งมีความสขุ  
ทัง้นี ้ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานและเพื่อสรา้งความเขา้ใจตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี บรษัิทจงึไดจ้ดัท านโยบาย ภายใต้
หลกัการพฒันา GEBEC เพื่อสรา้งความยั่งยืนใหเ้กิดขึน้แก่องคก์ร   
G – Governance ด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
E – Employees พฒันา “คนเก่ง” อยา่งรอบดา้น และสรา้ง “คนด”ี ใหก้บัสงัคม 
B – Business พฒันาตอ่ยอดธุรกิจ เพื่อสรา้งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  
E – Environment ใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่ เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 
C – Community ชมุชนเขม้แข็ง องคก์รยั่งยืน 

บรษัิทมีความตัง้ใจทีจ่ะพฒันาธุรกิจใหก้า้วเขา้สูค่วามยั่งยืน ทัง้นีเ้พื่อสรา้งความมั่นคง และความแข็งแกรง่ในสว่น
ของบรษัิทเอง และเป็นประโยชนต์อ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี การท่ีจะสรา้งความแข็งแกรง่ และเติบโตอยา่งยั่งยืนไดน้ัน้ บรษัิทเลง็เห็น
ถึงความส าคญัวา่ ควรเริม่จากการพฒันาบคุลากร ซึง่เป็นสว่นส าคญัที่จะก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งยั่งยืน ภายใตแ้นวทาง 
“We will Move Forward Together” 

หวัข้อ รายละเอียด นโยบายย่อย แนวปฏิบัติ/เคร่ืองมือ/มาตรฐาน 

1. Governance ด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบั
ดแูลกิจการทีด่ ี

- นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
- นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 
- นโยบายการไมล่ว่งละเมิดทรพัยส์ินทาง

ปัญญาหรอืลขิสิทธ์ิของผูอ่ื้น 
- นโยบายการดแูลปกป้องผูท้ี่แจง้ขอ้

รอ้งเรยีน 
- นโยบายการป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์
- นโยบายการใชข้อ้มลูภายใน 
- จรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ  

- การเขา้เป็นแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ตา้นการทจุรติ 

 
 

2. Employees พฒันา “คนเก่ง” อยา่งรอบดา้น
และสรา้ง “คนด”ี ใหก้บัสงัคม ผ่าน
การควบคมุโดยนโยบายของ
บรษัิทที่จดัท  าขึน้ รวมถึงการดแูล
ติดตามใหเ้กิดการปฏิบตัติาม
อยา่งเครง่ครดั  

- จรรยาบรรณทางธุรกิจส าหรบักรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

- จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ ์
- นโยบายการพฒันาบคุลากร 
- นโยบายคา่ตอบแทนและสวสัดิการ

พนกังาน 
- นโยบายการเคารพสิทธิมนษุยชน 
- นโยบายดา้นความปลอดภัย อาชีวอนา

มัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
-  

- การสง่เสรมิใหพ้นกังานเขา้รว่มอบรมความรูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานทัง้ภายใน และ
ภายนอกองคก์ร 

- การจดัหลกัสตูรอบรมเพื่อเสรมิความรูด้า้นอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติมตอ่บคุลากร อาทิ การวางแผนทาง
การเงิน เป็นตน้ 

- การเปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถแสดงความ
คิดเห็นไดอ้ยา่งเทา่เทียม  

- เผยแพรน่โยบาย แนวปฏบิตัิ ขอ้มลูข่าวสารตอ่
พนกังานอยา่งเทา่เทียม รวมถึงการก ากบัดแูลให้
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หวัข้อ รายละเอียด นโยบายย่อย แนวปฏิบัติ/เคร่ืองมือ/มาตรฐาน 

เกิดการปฏิบตัิจรงิ 
3. Business พฒันาตอ่ยอดธุรกิจ เพ่ือสรา้ง

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 

- แผนธุรกิจ และการขยายการลงทนุ 
- แผนงานดา้นการตลาด และการส ารวจ

ความพงึพอใจของลกูคา้ 
- งบประมาณการลงทนุ 
- นโยบายการบรหิารความเสี่ยง 
 

- การพฒันารูปแบบผลติภณัฑใ์หห้ลากหลาย เพ่ือ
เป็นทางเลือกใหก้บัลกูคา้มากขึน้ 

- การคิดคน้นวตักรรมตา่ง ๆ มาใชใ้นกระบวนการ
ผลิต เพ่ือลดเวลา ลดตน้ทนุ แตย่งัคงไวซ้ึง่สินคา้ที่
มีคณุภาพ 

- น าผลส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้มาวิเคราะห ์
และตอ่ยอดเป็นการพฒันาใหค้ณุภาพทัง้ดา้น
ผลิตภณัฑ ์และดา้นการบรกิารใหด้ียิ่งขึน้ไป  

- การก าหนดโครงสรา้งการบรหิารจดัการความ
เสี่ยงขององคก์ร 

- การสนบัสนนุใหพ้นกังานสรา้งนวตักรรมเพ่ือ
น ามาใชใ้นกระบวนการท างานของตนเอง 

- การขยายธุรกิจเพื่อลดการพึง่พิงธุรกิจหลกัเพียง
อยา่งเดียว 

- ดแูลและตดิตามผลการด าเนินงาน ความสามารถ
ในการเติบโต และความเสี่ยงดา้นตา่ง ๆ ของ
ธุรกิจที่ไดเ้ขา้ไปลงทนุอยา่งใกลช้ิด 

4. Environment ใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่ เพ่ือให้
เกิดประโยชนส์งูสดุ 

- นโยบายการใชท้รพัยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- นโยบายลดก๊าซเรอืนกระจก 

- การบรหิารจดัการของเสีย และวสัดเุหลือใช ้
- การใชพ้ลงังานทดแทนในกระบวนการผลิต  
- การเขา้รว่มโครงการอตุสาหกรรมสีเขียว (Green 

Industry) 
- การใชท้รพัยากร หรอืวสัด ุในกระบวนการผลิต
อยา่งคุม้คา่ เพ่ือลดขยะ และของเสียทีจ่ะเกิดขึน้ 

- การตระหนกัถึงแนวทางเศรษฐกิจหมนุเวียน 
(Circular Economy) 

- การหาแนวทางขายคารบ์อนเครดิตจากโครงการ
โซลา่รรู์ปท็อป รวมถึงแนวทางลดก๊าซเรอืนกระจก
ใหเ้กิดเป็นรูปธรรมที่ชดัเจน 

5. Community ชมุชนเขม้แข็ง องคก์รยั่งยืน  - นโยบายที่เขา้ถึงและมีสว่นรว่มในการ
พฒันาเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนใน
ชมุชนบรเิวณรอบโรงงาน รวมถึงในพืน้ที่
จงัหวดัที่โรงงาน หรอืส  านกังานสาขาตัง้อยู ่ 

- การใหค้วามส าคญัตอ่กิจกรรมที่ชมุชนจดัขึน้ 
- การรบัเรือ่งรอ้งเรยีน การรบัฟังความคิดเห็นของ
ชมุชน 

- เปิดโอกาสใหมี้ชอ่งทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
พรอ้มขอ้เสนอแนะจากชมุชน หรอืผูมี้สว่นไดเ้สีย
ทกุฝ่าย ถึงบคุคลที่บรษัิทมอบหมายไดโ้ดยตรง  

 
การด าเนินงานตามนโยบายการพฒันาอยา่งยั่งยืนขององคก์ร ไดม้ีการก าหนดตวัชีว้ดัที่สามารถติดตามและ

ประเมินประสทิธิภาพในการด าเนินงานของบรษัิท จากตวัชีว้ดัในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ซึง่สิง่เหลา่นีเ้ป็น
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ขอ้มลูส าคญัส าหรบัการก าหนดแนวทางการพฒันาองคก์รอยา่งยั่งยืนและตอ่เนื่อง ทัง้นีบ้รษัิทมีความมั่นใจวา่นโยบาย
ดงักลา่วจะไดค้วามรว่มมือจากพนกังาน และผูบ้รหิารของบรษัิท เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืนขององคก์รตอ่ไป 
 
กลยุทธห์ลกัในการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 

 
บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ให้

ความส าคญักบัการพฒันาธุรกิจไปพรอ้มกบัการพฒันาบคุลากร โดยบรษัิทมีความเช่ือมั่นวา่ “บคุลากร” เป็นทรพัยากรที่
ส  าคญัในการขบัเคลือ่นองคก์ร รวมถงึเป็นสว่นส าคญัในการตอบสนองความตอ้งการของผูม้ีสว่นไดเ้สยีอยา่งสมดลุ 
นอกจากการพฒันาบคุลากรเพื่อกา้วเขา้สูค่วามยั่งยืน บรษัิทยงัค านงึถึงการพฒันาชมุชน สงัคม รวมถงึสิง่แวดลอ้มให้
เติบโตควบคูไ่ปกบัการพฒันาอยา่งยั่งยืนของบรษัิท โดยก าหนดเป็นกลยทุธเ์พื่อเป็นกรอบในการพฒันา ดงันี  ้

 
ด้านบุคลากร 

 พฒันา “คนเก่ง” อยา่งรอบดา้น และสรา้ง “คนดี” ใหก้บัสงัคม  

บรษัิทก าหนดคณุลกัษณะพืน้ฐานท่ีทกุคนในองคก์รจ าเป็นตอ้งม ี โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ของบรษัิททกุคนจะตอ้งรบัทราบจรรยาบรรณทางธุรกิจส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน พรอ้มกนันีย้งั
ก าหนดความสามารถตามต าแหนง่งานไวอ้ยา่งชดัเจนเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะการท างานของพนกังาน
ตลอดจนการบงัคบัใชก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั รวมทัง้สรา้งนวตักรรม
ผา่นเทคโนโลยีและสรา้งสรรคใ์หเ้กิดเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้ การสง่เสรมิใหพ้นกังานเขา้รว่มอบรมความรูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร รวมถงึการจดัหลกัสตูรอบรมเพื่อเสรมิความรูด้า้นอื่น ๆ 
เพิ่มเติมตอ่บคุลากร อาทิ การวางแผนทางการเงิน เป็นตน้ โดยการพฒันาทัง้หมดตามที่กลา่วมาเพื่อสรา้งคนดี คน
เก่ง ใหก้บับรษัิท และสงัคม  

 สรา้งความสมดลุระหวา่งงานและคณุภาพชีวิตของพนกังาน (Work Life Balance)  

บรษัิทตระหนกัถงึความส าคญัของพนกังาน ถา้พนกังานมคีวามสขุในการท างาน และมีความสขุในการ
ใชชี้วิตสว่นตวัควบคูก่นัไปจะท าใหเ้กิดสขุภาวะของชีวติ ซึง่จะช่วยผลกัดนัใหเ้กิดความส าเรจ็ ความมั่นคง และ
ความกา้วหนา้ของพนกังาน องคก์ร และสงัคมรว่มกนั 

 การสรา้งความไวว้างใจ 

บรษัิทปฏิบตัิตอ่บคุลากรอยา่งเป็นธรรม ยดึมั่นในหลกัธรรมาภิบาล ใหค้วามส าคญัตอ่ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้จากกระบวนการท างานทกุดา้นภายในองคก์ร รวมถึงรบัฟังความเห็นจากบคุลากรผา่นการประชมุประจ า
สปัดาห ์ประจ าไตรมาส และช่องทางตา่ง ๆ เพื่อน ามาปรบัปรุง ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนร์ว่มกนั พรอ้มทัง้บรษัิท
ยงัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูการปฏิบตังิาน การด าเนินธุรกิจ การบรหิารจดัการดา้นตา่ง ๆ อยา่งโปรง่ใส สามารถตรวจสอบ
ได ้ ผา่นรายงานประจ าปี เว็บไซต ์ จดหมายขา่วชีแ้จงผลการด าเนินงานทกุ ๆ ไตรมาส และประจ าปี รวมถึงการให้
ขอ้มลูผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมา นอกจากนีบ้รษัิทยงัมกีารจดัท าวารสาร “เพื่อคนอีสตโ์คสท”์ ซึง่จะเป็น
การน าเสนอขอ้มลูอพัเดทดา้นตา่ง ๆ ภายในองคก์ร ขอ้มลูผลการด าเนินงาน แนวทางการด าเนนิชีวิตที่นา่สนใจ 
และสถานท่ีทอ่งเทีย่ว รา้นอาหารท่ีนา่สนใจใหก้บัพนกังานภายในบรษัิทเป็นขอ้มลูอยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุไตร
มาสดว้ย   
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 การใหค้วามส าคญักบัการรบัฟังความคิดเห็นของบคุลากรในองคก์รอยา่งเทา่เทียม 

บรษัิทตระหนกัวา่บคุลากร คือ ทรพัยากรที่ส  าคญัในการขบัเคลือ่นองคก์ร ดงันัน้การรบัฟังความคิดเห็น
จึงเป็นเรือ่งที่ตอ้งใหค้วามส าคญั โดยบรษัิทจะจดัใหม้ีการส ารวจความผกูพนัของพนกังานท่ีมีตอ่องคก์ร ผา่นแบบ
ส ารวจความคดิเห็นพนกังานท่ีจดัท าขึน้ผา่นระบบออนไลน ์ (Google Form) เป็นประจ าทกุปีดว้ย โดยในแบบ
ส ารวจจะแบง่ออกเป็นหวัขอ้ใหญ่ 5 หวัขอ้ ประกอบดว้ย 

1. ภาพลกัษณอ์งคก์ร และการสือ่สารในองคก์ร 

2. หวัหนา้งาน และเพื่อนรว่มงาน 

3. บทบาทหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ คา่ตอบแทน และการประเมินผล 

4. โอกาสเติบโต คณุภาพชีวติ และความมั่นคง 

5. ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ซึง่ผลส ารวจที่ไดร้บัในแตล่ะปีจะถกูน ามาใชป้รบัปรุงและพฒันาเพื่อใหเ้กิดเป็นแนวทางการบรหิาร
จดัการและก่อเกิดความผกูพนัใหม้ีตอ่องคก์รใหด้ียิ่งขึน้ไป 

 การสง่เสรมิใหบ้คุลากรมีจิตอาสาท าความดเีพื่อชมุชน และสงัคม 

บรษัิทตระหนกัถงึความส าคญัในการสง่เสรมิใหพ้นกังานมจิีตสาธารณประโยชน ์ เพื่อเป็นรากฐานให้
เกิดสงัคมและชมุชนท่ีนา่อยู ่ทัง้ภายในและภายนอกองคก์รผา่นการจดักิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อสรา้งประโยชนต์อ่ชมุชน 
และสงัคมบรเิวณรอบพืน้ท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของบรษัิท  
 
ด้านการพัฒนาธุรกิจ 

 เพิ่มศกัยภาพการแขง่ขนัดว้ยสนิคา้และบรกิารท่ีมีคณุภาพ และความรบัผิดชอบ โดย “ซือ้ของด ี ผลิต

ของดี และส่งมอบของด”ี  

 การขยายธุรกิจสูก่ารลงทนุในธุรกิจอื่น นอกเหนือจากการผลติและจ าหนา่ยเฟอรน์เิจอร ์

บรษัิทมีแผนกลยทุธใ์นการสรา้งความมั่นคงใหก้บัองคก์ร โดยการขยายการลงทนุไปยงัธุรกิจอื่น โดยเนน้
การลงทนุท่ีใหผ้ลตอบแทนคุม้คา่ สม ่าเสมอในระยะยาวแก่องคก์ร และเพื่อตอ่ยอดประโยชนไ์ปถึงผูม้ีสว่นไดเ้สยี 
รวมถงึเพื่อเพิม่รายไดแ้ละเสรมิความแข็งแกรง่ทางการเงิน แตท่ัง้นีก้่อนการลงทนุในธุรกิจใหม ่ ๆ บรษัิทได้
ท าการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility study) อยา่งรอบคอบ ทัง้ยงัมกีารจดัท าแผนบรหิารความ
เสีย่งตา่ง ๆ ตามมาตรฐานท่ีก าหนด โดยการขยายธุรกิจที่เกิดขึน้สว่นหนึง่เป็นไปเพื่อลดการพึง่พงิเพียงธุรกิจหลกั
เพียงอยา่งเดยีว ซึง่บรษัิทผา่นบรษัิทยอ่ย คือ บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์ จ ากดั ไดเ้ลอืกที่จะเขา้ลงทนุในธุรกิจดา้น
พลงังานทดแทน ปัจจบุนัคือ โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ณ เมืองมินบ ูรฐัมาเกวย 
สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์ โดยปัจจบุนัจากทัง้สิน้ 4 เฟส ไดด้  าเนินการก่อสรา้งแลว้เสรจ็และจ าหนา่ยไฟฟา้
แลว้ 1 เฟส ขนาด 50 เมกะวตัต ์ ซึง่ที่เหลอือีก 170 เมกะวตัต ์คาดวา่จะด าเนินการก่อสรา้งและจ าหนา่ยไฟฟา้ได้
ภายในสิน้ปี 2565 นี ้

ซึง่นอกจากนี ้บรษัิทยงัไดค้  านงึถงึหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ผา่นการสง่ตวัแทนเพื่อเขา้เป็นกรรมการ
ในต าแหนง่ดา้นการบรหิารงานในโครงการโรงไฟฟา้ที่ไดเ้ขา้ลงทนุ เพื่อจะไดร้บัความคืบหนา้การบรหิารงาน แนว
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ทางการขยายธุรกิจ รวมถึงเรือ่งทีส่  าคญัคือ แนวทางปอ้งกนัความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจของโครงการอยา่งใกลชิ้ด
อีกดว้ย 
 
ด้านการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

บรษัิทมุง่เนน้การพฒันาธุรกิจไปพรอ้มกบัการพฒันาชมุชน รวมถึงการใชท้รพัยากรอยา่งรูค้ณุคา่ พรอ้ม
สง่เสรมิใหเ้กิดการเสรมิสรา้งเพื่อทดแทนทรพัยากรที่สญูเสยีไป  

 สรา้งอาชีพและรายไดใ้หก้บัชมุชน  

บรษัิทเช่ือมั่นวา่ หากชมุชนเขม้แข็งการด าเนินธุรกิจของบรษัิทก็จะสามารถพฒันาตอ่ไปไดอ้ยา่งมั่นคง 
บรษัิทจึงมุง่เนน้การสรา้งอาชีพและรายไดใ้หเ้กิดขึน้ แก่คนในชมุชนเพื่อคณุภาพชีวติที่ดี และสามารถพึง่พาตนเอง
ไดอ้ยา่งเขม้แข็ง 

 การสนบัสนนุงบประมาณเพื่อใหส้งัคมไดร้บัโอกาสทัง้ดา้นการศกึษา การท านบุ ารุงศาสนา รวมถึงการ

สนบัสนนุโรงพยาบาล เพื่อใหค้นในชมุชนเขา้ถงึการรกัษาพยาบาลดว้ยเครือ่งมอืที่ทนัสมยัไดอ้ยา่งทั่วถึง 

 พืน้ท่ีสเีขียว 

บรษัิทมุง่เนน้การพฒันาเพื่อยกระดบัความคิด และการกระท าของพนกังานในการสรา้งผลลพัธท์ี่จะช่วย
ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มใหม้ากที่สดุใหค้รอบคลมุรอบดา้น เริม่ตัง้แตก่ระบวนการรบัสนิคา้เชา้ กระบวนการ
ผลติ การจดัสง่ และการสง่เสรมิการพฒันาใหเ้กิดเป็นนวตักรรมดา้นผลติภณัฑท์ี่สามารถช่วยผลกระทบตอ่
สิง่แวดลอ้มได ้ ประกอบกบัในช่วงที่ผา่นมาบรษัิทไดเ้ริม่การศกึษาหาแนวทางลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกให้
เกิดขึน้อยา่งเป็นรูปธรรม ซึง่จะด าเนินการใหเ้ห็นผลชดัเจนยิ่ง ๆ ขึน้ในปีตอ่ไป  

 การรณรงคใ์หใ้ชท้รพัยากรอยา่งรูค้ณุคา่  

บรษัิทสง่เสรมิการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่ ใหพ้นกังานเห็นความส าคญัของทรพัยากรเพื่อจะใชใ้หเ้กิด
ประสทิธิภาพสงูสดุ เริม่ตัง้แตใ่นกระบวนการผลติซึง่ครอบคลมุตัง้แตก่ารใชท้รพัยากร รวมถงึการใชพ้ลงังานให้
ลดลงอยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนีย้งัมกีารสง่เสรมิใหเ้กิดการสรา้งเพื่อทดแทน อีกทัง้ยงัมีการติดปา้ยรณรงคเ์รือ่งการ
ประหยดัน า้ ประหยดัไฟฟา้ตามจดุตา่ง ๆ ภายในบรษัิท  

ส าหรบัเรือ่งการใชพ้ลงังาน บรษัิทไดด้  าเนินการโครงการโซลา่รรู์ฟทอ้ป คือ บรษัิทไดต้ิดตัง้ระบบผลติ
ไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนหลงัคาขนาดก าลงัการผลติติดตัง้รวม 998.40 กิโลวตัต ์ ตัง้อยูบ่รเิวณพืน้ท่ี
หลงัคาบางสว่นของอาคารผลติสนิคา้ ส านกังานใหญ่ บมจ.อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค อ.แกลง จ.ระยอง 

ที่มาที่ไปของโครงการ : ที่ผา่นมาบรษัิทไดเ้ริม่ขยายการลงทนุดา้นธุรกิจพลงังานทดแทน ทัง้รูปแบบ
โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย ์และโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล ประกอบกบัไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัที่จะเป็นสว่นหนึง่
ของการช่วยเสรมิสรา้งความมั่นคงทางดา้นพลงังานใหเ้กิดขึน้ตอ่สงัคม รวมถงึภายในองคก์รเอง จึงไดต้อ่ยอดไปสู่
การจดัหาแนวทางการลงทนุท่ีจะติดตัง้ระบบผลติไฟฟา้บนหลงัคา เพื่อสง่มอบระบบผลติไฟฟา้ใชเ้องภายในโรงงาน
ส านกังานใหญ่ซึง่เป็นโรงงานส าหรบัผลติ ผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์มป้าติเคิลบอรด์ ซึง่ถือเป็นผลติภณัฑห์ลกัของ
บรษัิท ที่นอกจากจะเป็นสว่นหนึง่ของการสรา้งความมั่นคงดา้นพลงังานใหเ้กิดขึน้บางสว่นแลว้ ยงัจะเป็นช่องทางที่
จะช่วยประหยดัคา่พลงังานไฟฟา้ใหเ้กิดขึน้ในกระบวนการผลติอกีดว้ย 
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การร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทาน สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
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การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทด าเนินธุรกิจโดยยดึมั่นในหลกัธรรมาภิบาล เคารพสิทธิ ค านงึถงึประโยชนข์องกลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ รวมถงึการเสริมสรา้งความรว่มมือตามบทบาทหนา้ท่ีของแต่
ละกลุม่ โดยบริษัทค านงึถงึผลกระทบทัง้ในทางบวก ทางลบ หรือทัง้ทางตรง และทางออ้ม เพ่ือสรา้งความความพงึพอใจแก่กลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุ่มของบริษัทอย่างเท่าเทียม
กนั 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง การตอบสนองตอ่ความคาดหวัง วิธีการสือ่สาร 

พนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) การจา่ยคา่ตอบแทนอยา่งเป็นธรรม และ
สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ 

(2) โอกาส และความกา้วหนา้ในอาชีพ 
(3) การพฒันาความรูค้วามสามารถทัง้ดา้นท่ี

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัอาชีพการงาน รวมถึง
ความรูเ้พื่อน าไปใชป้ระโยชนใ์นการด าเนินชีวิต
อยา่งตอ่เนื่อง 

(4) ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน 

(5) ความสมดลุระหวา่งชีวติ และการท างาน 
 

(1) ใหค้วามส าคญักบัพนกังานทกุระดบัและปฏิบตัิ
ตอ่พนกังานอยา่งเทา่เทยีม 

(2) ใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสมกบัความรูแ้ละ
ความสามารถ พรอ้มกบัการพฒันาศกัยภาพ
ของพนกังาน 

(3) นโยบายแผนงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอ
นามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

(4) การจดัอบรมพฒันาศกัยภาพพนกังาน 
(5) การเคารพซึง่สทิธิมนยุชน และสทิธิขัน้พืน้ฐาน 

รวมถงึการไมเ่ปิดเผยขอ้มลูความลบัของ
พนกังานตอ่ผูท้ี่ไมเ่ก่ียวขอ้ง  

(6) เปิดโอกาสใหพ้นกังานมชี่องทางในการ
ติดตอ่สือ่สาร เสนอแนะและรอ้งทกุขเ์ก่ียวกบั
การท างาน 

 
 
 

(1) การส ารวจความผกูพนัองคก์ร 
(2) วารสารเพื่อคนอีสตโ์คสท ์
(3) กลอ่งรบัความคิดเห็นของพนกังาน 
(4) E-mail 
(5) บอรด์ประชาสมัพนัธ ์
(6) การจดัสมัมนาใหค้วามรู ้  
(7) กิจกรรมพบปะสงัสรรคต์ามโอกาสตา่ง ๆ 
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ผูถื้อหุน้/นกัลงทนุ 
 

(1) การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(2) การดแูลสทิธิ และความเทา่เทียม 
(3) ผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีดี และสม ่าเสมอ 
(4) ผลการด าเนินงานท่ีดี และความยั่งยืนในการ

ด าเนินธุรกิจ 
(5) การบรหิารจดัการความเสีย่งอยา่งรอบคอบ 

ระมดัระวงั 
 

(1) ตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสทิธิพืน้ฐานตา่ง 
ๆ ของผูถื้อหุน้ 

(2) การสง่เสรมิอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธิ
ของผูถื้อหุน้  

(3) การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และ
เพียงพอตอ่การตดัสนิใจ 

(4) การด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดี 

(5) การจา่ยปันผลอยา่งเหมาะสม และสม ่าเสมอ
สอดคลอ้งตามผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จรงิ 

(6) การบรหิารธุรกิจภายใตก้ารจดัการอยา่งยั่งยืน 
(7) การวางแผนบรหิารจดัการความเสีย่งในด าเนิน

ธุรกิจอยา่งรอบดา้นและเหมาะสมการ 
 

(1) การจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และการจดั
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 

(2) การเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศผา่นระบบ 
ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
และเว็บไซตข์องบรษัิท 

(3) การจดังานแถลงผลการด าเนินงานผา่น
งาน Opportunity Day ที่จดัโดยตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(4) การสนทนาพดูคยุตอบขอ้ซกัถามผา่น
หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ (Investor 
Relations) โดยก าหนดบคุคลท่ีไดร้บั
มอบหมาย 

(5) Web site : www.eastcoast.co.th  
(6) การรายงานผลการด าเนินงานรายไตร

มาส และประจ าปี 
(7) ขา่วประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่ตา่ง ๆ 
(8) การจดักิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน 

(Company visit) 
ลกูคา้ 

 
 
 
 

(1) การน าเสนอสนิคา้ที่มคีวามหลากหลาย ตรงตอ่
ความตอ้งการของลกูคา้ และสนิคา้มคีณุภาพ 
ปลอดภยั และมีอายกุารใชง้านท่ีเหมาะสม 

(2) สนิคา้ถกูผลดิอยา่งมีส  านกึรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม และสามารถน ากลบัมา

(1) ผลติสนิคา้ตามมาตรฐาน โดยค านงึถงึความ
ปลอดภยัของลกูคา้ และการใหบ้รกิารหลงัการขาย 

(2) ใชว้สัดปุระเภท Eco Friendly ในการผลติสนิคา้ 
(3) จดัใหม้ีช่องทางการสือ่สารเพื่อใหล้กูคา้สามารถ

รอ้งเรยีนตอ่บรษัิทได ้ และจดัการปัญหาขอ้

(1) การเขา้พบลกูคา้ เพื่อน าเสนอผลติภณัฑ์
ใหม ่ ๆ รวมทัง้เปิดโอกาสรบัฟัง
ขอ้เสนอแนะ และความตอ้งการจากลกูคา้
โดยตรง  

(2) จดัท าแบบส ารวจความพงึพอใจจากลกูคา้ 

http://www.eastcoast.co.th/
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หมนุเวยีนใชใ้หมไ่ด ้
(3) ความสะดวกในการเขา้ถึงผลติภณัฑ ์ ผา่นช่อง

ทางการจดัจ าหนา่ยตา่ง ๆ ที่บรษัิทสรา้งขึน้ 
(4) ความพรอ้มและความรวดเรว็ในการเขา้ถงึ

ผลติภณัฑ ์
(5) ราคาสนิคา้มคีวามเหมาะสม 
(6) การรกัษาขอ้มลูความลบัของลกูคา้ 
(7) ความพรอ้มใหบ้รกิารตา่ง ๆ ทัง้กอ่นซือ้ ระหวา่ง

ซือ้ และหลงัจากที่ซือ้สนิคา้แลว้ 
 

รอ้งเรยีนของลกูคา้ 
(4) ด าเนินธุรกิจโดยยดึถือความซื่อสตัย ์สจุริต และ

เป็นธรรม และไมก่ระท าการใด ๆ ที่เป็นการ
ละเมิดสทิธิของลกูคา้ 

(5) ไมเ่รยีกรบั หรอืยินยอมที่จะรบัทรพัย ์ หรอื
ประโยชนอ์ื่นใดที่ไมส่จุรติจากลกูคา้ทัง้ทางตรง
และทางออ้ม  

 

(3) การจดักิจกรรมที่บรษัิทจดัขึน้ เพื่อเขา้ถงึ
กลุม่ลกูคา้เปา้หมายตามช่องทาง
การตลาดที่ไดก้ าหนดขึน้ อาทิ การจดังาน
แสดงสนิคา้ส าหรบักลุม่ลกูคา้ประเภท
รา้นคา้สง่ และรา้นคา้ปลกีรายยอ่ยทั่ว
ประเทศ เป็นตน้  

(4) การสรา้งช่องทางใหล้กูคา้แสดงความ
คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และขอ้รอ้งเรยีน  

(5) การเขา้รบัทราบขอ้มลูเพิม่เติมเก่ียวกบั
บรษัิทหรอืผลติภณัฑข์องบรษัิทผา่น Web 
site: www.eastcoast.co.th และ 
www.elegathai.com  

คูค่า้และเจา้หนีก้ารคา้ (1) คา้ขายดว้ยความยตุิธรรม 
(2) การบรหิารงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ี

ดี  
(3) การบรหิารหว่งโซธุ่รกิจที่ยั่งยืน 
(4) ความสามารถช่วยสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ  
(5) การรว่มกนัพฒันาสนิคา้ และบรกิารเพื่อ

ยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานใหด้ียิ่งขึน้  
 

(1) ปฏิบตัิตอ่คูค่า้ดว้ยความเสมอภาค 
(2) คดัเลอืกคูค่า้ทีม่ีการด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย 

มีมาตรฐานการผลติ มาตรฐานความปลอดภยั 
และเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

(3) รกัษาความลบัหรอืขอ้มลูทางการคา้ของคูค่า้ 
(4) สรา้งสมัพนัธภาพและความเขา้ใจที่ดีตอ่กนั

แลกเปลีย่นความรู ้ รว่มกนัพฒันาและเพิม่
คณุคา่ใหแ้ก่ผลติภณัฑ ์

(5) ไมเ่รยีกรบั หรอืยินยอมทีจ่ะรบั ทรพัยส์นิ หรอื
ผลประโยชนอ์ื่นใดที่อยูน่อกเหนือจากขอ้ตกลง
ปกติทางการคา้ 

(1) จดัประชมุคูค่า้เป็นประจ าทกุปี 
(2) การพดูคยุหารอืเพื่อระดมความคดิเห็นใน

การพฒันาผลติภณัฑอ์ยา่งสรา้งสรรค ์
(3) การเยี่ยมชมกิจการคูค่า้ เพื่อรบัฟัง

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
(4) การใหข้อ้มลูตอ่คูค่า้เพื่อรบัทราบนโยบาย

การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นของบรษัิท 
(5) คูม่ือการปฏิบตัิงานในการจดัซือ้จดัจา้ง 
 

http://www.eastcoast.co.th/
http://www.elegathai.com/
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คูแ่ขง่ขนัทางการคา้ 
 

ด าเนินธุรกิจและแขง่ขนัดว้ยความโปรง่ใส เป็นธรรม 
ปฏิบตัิตามกรอบการแขง่ขนัท่ีดีและสจุรติ 

(1) การปฏิบตัิตามกรอบกติกา การแขง่ขนัทาง
การคา้ดว้ยความเป็นธรรม 

(2) ไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการ
วา่รา้ย 

(3) ไมล่ะเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา/ลขิสทิธ์ิ 
(4) ไมแ่สวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทาง

การคา้ดว้ยวิธีการท่ีไมส่จุรติและไมเ่หมาะสม 
(5) การรว่มมือกนัพฒันาเฟอรน์เิจอรข์องไทย ให้

สามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล 

(1) การประชมุพบปะพดูคยุแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นและความรว่มมือกนัตามวาระตา่ง 
ๆ 

(2) การเขา้รว่มเป็นสมาชิกในสมาคมที่มี
ความเก่ียวขอ้งและดแูลดา้นอตุสาหกรรม
เฟอรน์ิเจอร ์

เจา้หนี ้
 

(1) ความสามารถในการช าระหนีต้รงเวลา 
(2) ความสามารถในการท าก าไรจากผลการ

ด าเนินงานของบรษัิท 

(1) การปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการเงิน (Financial 
Covenants) ที่มีตอ่เจา้หนีต้ามที่ตกลงการกูย้มื
อยา่งเครง่ครดั 

(2) การบรหิารจดัการทางการเงินท่ีด ี เพื่อสรา้ง
ความเช่ือมั่นใหแ้ก่เจา้หนี ้

(3) การเปิดเผยขอ้มลูการด าเนินงาน และฐานะ 
 ทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง ตรงเวลา 
(4) ในกรณีหากไมส่ามารถช าระหนีไ้ดต้รงตาม

เง่ือนไข ตอ้งรบีแจง้ใหเ้จา้หนีร้บัทราบเป็นการ
ลว่งหนา้ เพื่อรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและ
ปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดความเสยีหาย 

(5) มีการประชมุเพื่อพบปะเจา้หนีส้ถาบนัการเงิน 
และจดัเขา้เยี่ยมชมกิจการเป็นประจ าทกุปี 

 

(1) การเขา้พบปะพดูคยุ กบัผูบ้รหิาร หรอื
ผูร้บัผิดชอบของเจา้หนีแ้ตล่ะราย 

(2) การเปิดเผยขอ้มลูการด าเนินงานทาง
การเงินอยา่งถกูตอ้ง และตรงเวลาตอ่
เจา้หนีเ้พื่อจะไดท้ราบถึงสถานะทาง
การเงินของบรษัิทท่ีเป็นขอ้มลูปัจจบุนั 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

หนา้ที่ 2.0 - 89  

ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
 

(1) ด าเนินธุรกิจที่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ชมุชน หรอื
สามารถบรหิารจดัการผลกระทบที่เกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจได ้

(2) การบรหิารจดัการของเสยีตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้จาก
การด าเนินธุรกิจ อยา่งมีประสทิธิภาพ 

(3) การมีสว่นรว่มตา่ง ๆ ในกิจกรรมของชมุชน 

(1) การสรา้งความเขา้ใจ ความไวว้างใจ และเขา้ไป
มีสว่นรว่มกบัชมุชน 

(2) ก าหนดใหม้ีมาตรการปอ้งกนั และแกไ้ข
ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ตอ่ชมุชนและสงัคม อนั
เนื่องมาจากการด าเนินธุรกิจของบรษัิท 

(3) การบรหิารจดัการเพื่อใหเ้กิดระบบดแูลและ
ปอ้งกนัใหเ้กิดสิง่แวดลอ้มที่ดี 

(4) การประเมินผลการจดักิจกรรมชมุชนสมัพนัธ ์
เพื่อวดัประสทิธิผลตอ่กิจกรรมนัน้ ๆ 

(5) ปลกูจิตส านกึและสง่เสรมิการใหค้วามรูแ้ก่
พนกังานในเรือ่งการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

(6) สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยี เครือ่งจกัร และ
วตัถดุิบที่ใชใ้นกระบวนการผลติที่เป็นมิตรตอ่
สิง่แวดลอ้ม 

 

(1) กิจกรรมชมุชนสมัพนัธ ์ (การเขา้ไปมีสว่น
รว่มในกิจกรรมของชมุชน) 

(2) ส ารวจพดูคยุเพื่อรบัฟังขอ้คดิเห็น และ
ความตอ้งการของชมุชนเป็นประจ าทกุปี 

(3) เปิดช่องทางเพื่อเขา้ถึงการสง่เรือ่งราว
รอ้งเรยีนหากเกิดปัญหาหรอืผลกระทบตอ่
ชมุชนผา่นช่องทางทีก่  าหนดไวใ้น Web 
site : www.eastcoast.co.th 

 

 
 

 

http://www.eastcoast.co.th/
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การคัดเลือกประเด็นส าคัญทีมี่ผลต่อความยั่งยนื 
บรษัิทมีการคดัเลอืกประเด็นทีม่ผีลตอ่แนวทางการพฒันาความยั่งยืนโดยพจิารณาจากความเสีย่ง กลยทุธใ์นการ

บรหิารจดัการดา้นความยั่งยืนของบรษัิท และประเด็นที่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีใหค้วามส าคญั โดยมีกระบวนการจดัล าดบั

ความส าคญั จากหนว่ยงานท่ีมกีารเช่ือมโยงกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยี และผูบ้รหิารของบรษัิท รวมทัง้ท าการทบทวนประเด็นท่ี

ส าคญัในทกุปี โดยปี 2563 ไดพ้ิจารณาและวิเคราะหป์ระเด็นตา่ง ๆ ทีม่ีความส าคญัตอ่กลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีขององคก์ร ใน

ดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และดา้นชมุชนและสิง่แวดลอ้ม ในรูปแบบ Materiality Matrix โดย

มีประเด็นท่ีส  าคญัดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 

 
  

ด้านการก ากับดูแลกิจการทีด่ี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม 

1. การก ากบัดแูลกิจการทีด่ี 
2. การตอ่ตา้นการทจุรติ

คอรร์ปัชั่น 
 
 

1. รายไดแ้ละการเติบโตของธุรกิจ 
2. การสรา้งนวตักรรมเพ่ือใชใ้น

กระบวนการผลิต 
3. การบรหิารจดัการความเสี่ยง 

1. การพฒันา ความรู ้ความสามารถ เพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพใหแ้ก่บคุลากร 

2. การเคารพในสิทธิมนษุยชน 
3. การใหค้วามส าคญัดแูลอาชีวอนามยั และ

ความปลอดภยั 
4. การมีสว่นรว่มในการพฒันาชมุชนรอบขา้ง 

1. การผลิตพลงังานสะอาดเพ่ือใช้
ในธุรกิจ 

2. การบรหิารจดัการของเสียที่เกิด
จากกระบวนการผลิตอยา่งเป็น
ระบบ 
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ผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ (Economics Performance) 
 

การสร้างความยั่งยนืทางด้านเศรษฐกิจ  
การสรา้งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในบรษัิทเอง ถือเป็นสว่นส าคญัตอ่การพฒันาอยา่งยั่งยืนของประเทศ 

เนื่องจากการด าเนินธุรกิจของบรษัิทลว้นแตส่ง่กระทบทัง้ในดา้นบวก ดา้นลบ ตอ่กลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย บรษัิทจึงใหค้วามส าคญั
ตอ่สว่นของการด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจเป็นอยา่งยิง่ โดยเนน้การบรหิารตน้ทนุการผลติอยา่งมีประสทิธิภาพ เพิ่ม
ความสามารถในกระบวนการผลติ รวมถึงสรา้งการเติบโตของรายได ้ และผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่กลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีของบรษัิท 
อีกทัง้ยงัใหค้วามส าคญัในการบรหิารจดัการความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดเ้สยีใหเ้กิดความสมดลุ และความยั่งยืนสบืตอ่ไป  

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดเชือ้ไวรสั COVID -19 ในปี 2563 ที่ผา่นมานัน้ ไดส้ง่ผลกระทบตอ่ธรุกิจทกุภาคสว่น 
รวมถงึธุรกิจเฟอรน์ิเจอรข์องบรษัิทเช่นกนั จากมาตรการ Lock down ของรฐับาลในประเทศลกูคา้ของบรษัิท สง่ใหใ้นช่วง
ไตรมาสที่ 1 ถึงกลางไตรมาสที่ 2 บรษัิทไมส่ามารถสง่ออกออกเฟอรน์ิเจอรไ์ปยงัประเทศคูค่า้บางรายได ้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม
บรษัิทสามารถสง่ออกสนิคา้ตามออเดอรไ์ดต้ามปกตินบัตัง้แตช่ว่งปลายไตรมาสที่ 2 ที่ผา่นมา จนสง่ผลตอ่ภาพรวมผลการ
ด าเนินงานในสว่นรายไดร้วมประจ าปี 2563 มีอตัราการเติบโตเพิม่ขึน้จากปี 2562 กวา่รอ้ยละ 9.66 ภายใตส้ถานการณ ์
COVID-19 อยา่งไรก็ตามจากการเหตกุารณด์งักลา่วสว่นหนึง่ท าใหบ้รษัิทเลง็เห็นความส าคญัของการพฒันาชอ่งทางการ
จ าหนา่ยสนิคา้แบบออนไลนใ์หม้ากยิง่ขึน้  
 
ภาวะตลาดและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์ 

มลูคา่ตลาดของอตุสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร ์มีประมาณ 90,000 ลา้นบาท ทัง้นี ้จากขอ้มลู ณ เดือนกรกฎาคม 2563 มี
ผูป้ระกอบการในหมวดการผลติเฟอรน์ิเจอรจ์ านวน 2,959 ราย แบง่ออกเป็นผูป้ระกอบการรายเลก็ จ านวน 2,821 ราย คิด
เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 95 ผูป้ระกอบการขนาดกลาง จ านวน 106 ราย คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 4 และผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ 
จ านวน 32 ราย คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 1 เมื่อพิจารณารายไดก้ลุม่ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเฟอรน์ิเจอรท์ี่จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย ์5 อนัดบัแรกในช่วงแรกของปี 2563 พบวา่ บรษัิทมีขนาดรายไดอ้ยูใ่นล าดบัท่ี 3 
 
1. ผลการด าเนินงานด้านการเงนิปี 2563 
 
รายได้จากการขาย และต้นทุนขาย 
(ลา้นบาท) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 รายไดจ้ากการขาย ตน้ทนุขาย 
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ก าไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
(ลา้นบาท) 
 

 
อัตราก าไรขัน้ต้น และก าไรส าหรับงวด 
(รอ้ยละ) 

 
 
 
 
 
 
  

63.17 
69.89 

41.16 

2561 2562 2563

30.11% 

30.59% 
30.51% 

25.80% 25.19% 
22.23% 21.91% 

20.34% 
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3.04% 

-0.72% 

5.28% 

0.78% 
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% อตัราก าไรขัน้ตน้ % ก าไรส าหรบังวด 
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1,138.44 
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22.12% 

เปรียบเทียบขอ้มูลและสัดสว่น แบ่งแยกตามประเภทผลิตภณัฑ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัดส่วนรายได้ระหว่างการจ าหน่ายสนิค้าภายในประเทศ และการส่งออก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษัิทมีตวัเลขสง่ออกญ่ีปุ่ นในรูปคา่เงินบาทลดลงจากปี 2562 ที่ผา่นมา เลก็นอ้ยหรอืรอ้ยละ 2.14 (มลูคา่การ
สง่ออกรวม 629.36 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2563) 
ขอ้มลูจากศนูยข์อ้มลูสถิติการคา้ กระทรวงพาณิชย ์พบวา่ ส าหรบัการสง่ออกในปี 2563 ในมลูคา่ USD 

1. ตวัเลขการสง่ออกเฟอรน์ิเจอรไ์มเ้ติบโตขึน้จากชว่งเดียวกนัของปีกอ่นรอ้ยละ 32.17 
2. การสง่ออกเฟอรน์ิเจอรแ์ละชิน้สว่นไปประเทศญ่ีปุ่ นในรูปคา่เงิน USD มีอตัราลดลงรอ้ยละ 14.46 ซึง่

สอดคลอ้งกบัทิศทางการสง่ออกญ่ีปุ่ นท่ีลดลงเลก็นอ้ยของบรษัิทฯ 

2.41% 

2562 2563 

 706.57  
 869.30  

 547.61  
 515.19  

Export Sales Domestic Sales

-5.92% 

37% 

63% 

23.03% 

ปี 2563 

44% 

56% 

ปี 2562 
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3. อยา่งไรก็ตาม ในปี 2563 บรษัิทรายไดจ้ากการสง่ออกไปจ าหนา่ยสหรฐัอเมรกิา อินเดีย และจีน เตบิโต
เพิ่มขึน้แบบกา้วกระโดดเทา่กบัรอ้ยละ 658.47 รอ้ยละ 421.16 และรอ้ยละ 251.71 เมื่อเทียบกบัชว่งปี 
2562 ที่ผา่นมา  

 
การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนไดเ้สีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

การส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจ าปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหไ้ดท้ราบถึงประสทิธิภาพในการดแูลลกูคา้ของบรษัิทอยา่งเหมาะสม บรษัิทไดม้ีการออกแบบส ารวจความพงึ
พอใจในสนิคา้ และการใหบ้รกิาร โดยแบง่ค าถามออกเป็น  5 หมวด ซึง่ประกอบดว้ย  

1. ความพงึพอใจในภาพรวมของบรษัิท 

การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย 

การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถอืหุ้น 

12 ลา้นบาท 

การลงทุนด้านบุคลากร 

คา่ตอบแทนพนกังาน 239.74 ลา้นบาท 

คา่อบรมสมัมนา 0.40 ลา้นบาท 

คา่ตอบแทนกรรมการ 3.78 ลา้นบาท 

มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

สรา้งตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายเพื่อหมนุเวยีนใน
เศรษฐกิจ 1,291.20 ลา้นบาท  

ภาษีที่จ่ายใหก้บัภาครฐั 13.80  ลา้นบาท 

74.50% 
68.00% 65.00% 

52.00% 

79.60% 

The Companny The Product The price The delivery  The staff and service

Score

Target
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50.13% 

3.39% 2.83% 

1.42% 

1.29% 1.17% 

1.02% 0.79% 

0.75% 

0.60% 

36.62% 

กลุม่ครอบครวัสขุสวสัดิ ์

บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ  ากดั 

กลุม่ครอบครวัพานิช 

นายสาธร ฉันทเ์รอืงวณิชย ์

กลุม่ครอบครวัปัทมสตัยาสนธิ 

กลุม่ครอบครวัวิรยิาทรพนัธุ ์

นางกนกวรรณ กวางทอง 

กลุม่โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

น.ส.ทศันีย ์วงษจ์ิราษฎร ์

นางมณีรตัน ์ อนนัตภ์มิูไตรภพ 

รวมสว่นของผูถื้อหุน้รายยอ่ย  

2. ความพงึพอใจในสนิคา้ของบรษัิท 
3. ความเหมาะของราคาสนิคา้ 
4. ความพงึพอใจดา้นการขนสง่  
5. ความพงึพอในการใหบ้รกิารของพนกังาน  

จากผลการส ารวจพบวา่ ลกูคา้มีความพงึพอใจในการใหบ้รกิารของพนกังานสงูสดุ คิดเป็นรอ้ยละ 79.60 ล าดบั
ตอ่มาคือ ภาพรวมของบรษัิท คดิเป็นรอ้ยละ 74.50 ความพงึพอใจดา้นสนิคา้ ดา้นความเหมาะสมของราคา และดา้นการ
ขนสง่ คิดเป็นรอ้ยละ 68.00 รอ้ยละ 65.00 และรอ้ยละ 52.00 ตามล าดบั ทัง้นี ้บรษัิทไดม้ีการตัง้เปา้หมายเพื่อการพฒันา
สนิคา้และบรกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้เพื่อสรา้งความพงึพอใจที่เพิม่ขึน้ใหก้บัลกูคา้อยา่งตอ่เนื่อง  
 
เป้าหมายการส ารวจด้านความพึงพอใจของลกูค้า  
วตัถปุระสงค ์ : เพื่อเป็นอีกหนึง่ชอ่งทางในการสือ่สาร รบัฟังความคิดเห็นจากลกูคา้ เพื่อน าขอ้เสนอแนะมาเป็นสว่นหนึง่ใน
การพฒันาสนิคา้และบรกิารใหต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ 
ประโยชนต์อ่ลกูคา้ : มีช่องทางในการแสดงความคดิเห็นเพื่อใหไ้ดส้นิคา้เละบรกิารท่ีดเีพิ่มขึน้  
ประโยชนต์อ่บรษัิท : ไดท้ราบถึงขอ้เสนอแนะของลกูคา้โดยตรง เพื่อน าขอ้มลูดงักลา่วมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
สนิคา้และบรกิารของบรษัิท เพื่อสรา้งจดุเดน่เเก่ผลติภณัฑข์องบรษัิท สรา้งความไดเ้ปรยีบในตลาดการแขง่ขนั 
เปา้หมาย : บรษัิทตัง้เปา้หมายคะแนนเฉลีย่ในแตล่ะหวัขอ้ไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 70 ส าหรบัปี 2563 หวัขอ้ที่มีคะแนนเฉลีย่ต ่ากวา่
เปา้หมายที่ตัง้ไว ้ ประกอบดว้ย หวัขอ้ความพงึพอใจดา้นการขนสง่ หวัขอ้ความพงึพอใจดา้นความเหมาะสมของราคา และ
ความพงึพอใจดา้นสนิคา้ของบรษัิท โดยมีคะแนนเทา่กบัรอ้ยละ 52 รอ้ยละ 65 และรอ้ยละ 68 ตามล าดบั ทัง้นี ้ บรษัิทอยู่
ระหวา่งหาแนวทางในการบรหิารจดัการ ปรบัปรุงแกไ้ขในดา้นตา่ง ๆ เพื่อใหค้ณุภาพสนิคา้ และบริการที่เหมาะสมคุม้คา่ ตรง
ตามความตอ้งการของลกูคา้ และบรรลตุามเปา้หมายที่บรษัิทตัง้ไว ้

 
ข้อมูลสดัส่วนการถอืหุน้ใน ECF 
รายช่ือผูถื้อหุน้ของบรษัิท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด 4,241 ราย โดยมีรายละเอยีดดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

หนา้ที่ 2.0 - 96 

การน าระบบ KAIZEN มาใช้ในการปฏิบตัิงาน เพื่อการบริหารจัดการด้านตน้ทุน และเวลา 

บรษัิทมีความมุง่เนน้ท่ีจะผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาในดา้นนวตักรรมการผลติ เพื่อการบรหิารจดัการดา้นตน้ทนุการ
ผลติอยา่งมีประสทิธิภาพ โครงการ Innovation Day ไดเ้ริม่มีการจดัท าขึน้ เมื่อปี 2562 ภายใตน้โยบายที่ตอ้งการเปิด
โอกาสใหพ้นกังานทกุคน เสนอวธีิการท างาน หรอืแนวทางการท างาน ที่สามารถลดขัน้ตอน ประหยดัเวลา ลดตน้ทนุ และที่
ส  าคญัคือ ยงัคงรกัษาคณุภาพดา้นการผลติไว ้ ซึง่การเสนอแนวคดินัน้ บรษัิทสรา้งแรงจงูใจดว้ยการน ามาเป็นสว่นหนึง่ของ
การพิจารณาคา่ตอบแทนใหก้บัพนกังาน ส าหรบัผูท้ี่สามารถรเิริม่คดิโครงการท่ีช่วยบรหิารจดัการตน้ทนุแก่บรษัิทได ้  
 
ตัวอยา่งผลการด าเนินงานทีน่ าระบบ KAIZEN มาใช้ในการปฏิบัติงาน  

1. การออกแบบกระบวนการผลิตให้ควบคุมทิศทางไอน ้าออกในหอ้งเกบ็ไม้ 
บรษัิทมีการจดัการระบบควบคมุทิศทางไอน า้ออก เพื่อปอ้งการไมใ่หไ้อน า้ที่ออกมาไปถกูกบัไมท้ี่อบแหง้แลว้ 

สง่ผลใหพ้นกังานลดเวลาในการคดัเลอืก และการเช็คความชืน้ เป็นการลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน และท าใหบ้รษัิทไดไ้มท้ี่มี
คณุภาพในจ านวนท่ีเพิ่มขึน้ 
 
 
 
 
 
 

 
2. การปรับปรุงรูปแบบของชิน้ส่วนเฟอรนิ์เจอรใ์นการประกอบ 
บรษัิทไดม้ีการปรบัปรุงรูปแบบการประกอบ ส าหรบัการผลติเกา้อี ้โดยปรบัปรุงคณุภาพเครือ่งกดัเดือย ให ้

สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้  แทนการใชแ้รงงานคนตอก สง่ผลใหบ้รษัิทสามารถลดขัน้ตอนในการ
ประกอบเกา้อีไ้ดด้งันี ้

ก่อนการเปลี่ยนแปลง หลังการเปลี่ยนแปลง 
1. ขัน้ตอนการตดัไมส้  าหรบัท าชิน้งาน 1. ขัน้ตอนการกดัเดือย 
2. ขัน้ตอนการเจาะไม ้ 2. ขัน้ตอนการประกอบชิน้งาน 
3. ขัน้ตอนการตอกเดือย  
4. ขัน้ตอนการประกอบชิน้งาน  
 
ผลที่ได้รับ 

1. ลดการซือ้เดือยขนาด 10*40 mm และขนาด 10*35 mm  
ยกตวัอยา่งเช่น บรษัิทสามารถลดคา่ใชจ้่ายไดโ้ดยลดการสั่งซือ้เดอืย จ านวน 8 ตวั/การผลติเกา้อี ้1 ตวั หาก
บรษัิทจะตอ้งผลติเกา้อีจ้  านวน 450 ตวั ตอ่เดือน ในรอบระยะเวลา 1 ปี บรษัิทจะสามารถประหยดัคา่ใชจ้า่ยได้
ประมาณ 150,000 บาท ตอ่ปี  

2. ลดคา่แรงงานส าหรบัการตอกเดอืย จ านวน 1 คน 

Before After 
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คา่แรง 330 บาท/วนั *27 วนั สามารถลดคา่ใชจ้า่ยตอ่เดือนเทา่กบั 8,910 บาท/เดือน และ สามารถประหยดั
คา่ใชจ้า่ยไดป้ระมาณ 110,000 บาท ในระยะเวลา 1 ปี 

3. จากกระบวนการดงักลา่วบรษัิทสามารถลดตน้ทนุในการผลติไดจ้ านวน 260,000 บาท/ปี 
 
  
 
  
 
 
 

3. การจัดผังวางเคร่ืองจักรต าแหน่งใหม่ 
การจดัวางผงัเครือ่งจกัรต าแหนง่ใหม ่สง่ผลใหพ้นกังานสามารถลดระยะทางในการเดิน จากเดิมระยะทาง 180 

เมตร ใชเ้วลา 4 นาที เปลีย่นแปลงต าแหนง่การวางเครือ่งจกัร สง่ผลใหร้ะยะทางลดลงเหลอื 14 เมตร ใชร้ะยะเวลา
ประมาณ 1 นาที สง่ผลใหพ้นกังานสามารถท าชิน้งานไดจ้ านวนเพิ่มมากขึน้  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

หนา้ที่ 2.0 - 98 

3. การพัฒนาฝีมือแรงงาน 
บรษัิทไดม้ีแนวทางในการจดัอบรมเพื่อพฒันาฝีมือแรงงานเป็นประจ า เพื่อเป็นการสง่เสรมิทกัษะในการ

ปฏิบตัิงานของพนกังาน อีกทัง้ยงัเป็นการลดตน้ทนุในการผลติชิน้สว่นเฟอรน์เิจอรบ์างประเภทที่จากเดิมบรษัิทไดม้ีการ
สั่งซือ้จากคูค่า้ แตปั่จจบุนัแรงงานท่ีไดร้บัการอบรมพฒันาฝีมือสามารถผลติชิน้สว่นเหลา่นีไ้ดเ้อง อาทิเช่น บรษัิทสามารถ
ผลติเบาะรองเกา้อี ้  สง่ผลใหล้ดคา่ใชจ้า่ยในการสั่งซือ้ และลดความผิดพลาดจากการผลติชิน้สว่นผิดขนาด เมื่อเทยีบกบั
การสั่งซือ้จากบคุคลภายนอกได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การลดปริมาณการใช้สีในการผลิตชิน้งาน 
 

บรษัิทไดม้ีการพฒันาสตูรสรีว่มกบัคูค่า้ สง่ผลใหไ้ดส้ทีี่มีคณุภาพ หรอืเรยีกวา่ Top High loss และสรา้งอโุมงคอ์บ
สชิีน้งาน ใหแ้หง้เรว็ขึน้ เพื่อลดเวลา และลดปัญหาริว้รอยในชิน้งาน ทัง้นีส้ามารถลดระยะเวลาในการท าใหชิ้น้งานแหง้เรว็
ขึน้ จากเดิมใชเ้วลาประมาณ 50 นาที ลดลงเป็น 30 นาที อีกทัง้ ยงัสามารถลดปัญหาในเรือ่งริว้รอยขดีขว่นในชิน้งาน
ไดม้ากขึน้ จากเดิมการอบสชิีน้งานจะมีริว้รอยมากถงึรอ้ยละ 30 แตเ่มื่อมีการปรบัเปลีย่นวิธี พบวา่พบปัญหาริว้รอยใน
ชิน้งานเหลอืเพียงรอ้ยละ 5 เทา่นัน้  

จากขอ้มลูขา้งตน้เป็นสว่นหนึง่ของแนวคดิ หรอืโครงตา่ง ๆ ที่พนกังานไดม้ีสว่นรว่มในการพฒันา และปัจจบุนั
บรษัิทยงัคงน าแนวคดิดงักลา่วมาด าเนินการปรบัใชก้บัสว่นงานอืน่ ๆ และบรษัิทยงัมแีผนท่ีจะพฒันาตอ่ยอด เพื่อการ
บรหิารจดัการดา้นตน้ทนุการผลติที่ดี บรหิารจดัการดา้นเวลา และยงัคงไวซ้ึง่คณุภาพท่ีดีของสนิคา้  
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10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชนต์อ่สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

ผลการด าเนินงานด้านสงัคม (Quality Social) 

 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย (“บริษัท”) มีความมุง่มั่นในการด าเนินธุรกิจดว้ยความ

รบัผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม รวมถึงชมุชนในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ทัง้ที่อยูใ่นบรเิวณพืน้ท่ีหรอืไมอ่ยูใ่นบรเิวณพืน้ท่ีที่บรษัิทเขา้ไป
ด าเนินธุรกิจ ทัง้โดยทางตรงหรอืทางออ้ม โดยมุง่เนน้การมีสว่นรว่มในการพฒันาชมุชนเหลา่นีใ้หม้ีความเขม้แขง็ เนื่องจาก
บรษัิทมีความเช่ือวา่ “ชุมชนเขม้แข็ง บริษัทม่ันคง” ทัง้นี ้ การด าเนินธุรกิจของบรษัิทนัน้อยูภ่ายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 
โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้ ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด กฎหมายตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้การมีคณุธรรม จรยิธรรม เคารพ
หลกัสทิธิมนษุยชน ค านึงถงึผลกระทบที่มีตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม ชมุชน รวมถงึผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 
บรษัิทจึงไดม้ีการก าหนดนโยบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคมขึน้มาเพื่อเป็นกรอบในการด าเนินธุรกิจ ดงันี ้ 

1. มุง่มั่นพฒันาใหธุ้รกิจของบรษัิทเจรญิเติบโตอยา่งมั่นคง ยั่งยนื ควบคูก่บัการค านงึถงึผลกระทบตอ่สงัคม 
สิง่แวดลอ้มและชมุชน 

2. ด าเนินกิจกรรมดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคม โดยมุง่เนน้การมสีว่นรว่มและสนบัสนนุชมุชนองคก์รภาครฐัและ
เอกชนท่ีมีสว่นไดเ้สยีในการด าเนนิธุรกิจของบรษัิททัง้โดยทางตรงและทางออ้ม 

3. สนบัสนนุการมีสว่นรว่มของพนกังานในบรษัิท และปลกูฝังคา่นยิมดา้นการมีจิตสาธารณะใหเ้กิดเป็นวฒันธรรม
องคก์ร 

4. ด าเนินงานและใสใ่จใหค้วามส าคญัเรือ่งความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานและบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มใหส้ง่ผล
กระทบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้มและชมุชนนอ้ยที่สดุ 

5. น าความรู ้ ประสบการณ ์ และความเช่ียวชาญของบคุลากรในบรษัิท รวมถึงสนับสนนุเครือ่งมือเครือ่งใชต้า่ง ๆ 
เพื่อช่วยเหลอืและพฒันาสงัคม สิง่แวดลอ้มและชมุชน  

6. หาโอกาสในการสรา้งพืน้ท่ีทัง้ภายในสถานท่ีปฏิบตังิานของบรษัิท หรอืพืน้ท่ีภายนอกที่บรษัิทจดัหา เพื่อสรา้ง
สาธารณประโยชน ์หรอืโอกาสในการยกระดบัคณุภาพชีวติตอ่ชมุชนในบรเิวณใกลเ้คยีง 

 

ผลการด าเนินงานด้านพนักงาน  
บรษัิทมีความเช่ือมั่นวา่ “บคุลากร” เป็นหวัใจส าคญัของการสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั และเป็นทรพัยากรส าคญั
ในการผลกัดนัใหอ้งคก์รเติบโตอยา่งยั่งยืน การใหค้วามส าคญักบัการเสรมิสรา้งองคก์รแหง่ความสขุที่บคุลากรสามารถ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ ดว้ยสภาพแวดลอ้มที่สนบัสนนุกระตุน้ตอ่การสรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่ๆ และการสรา้งความผกูพนั
ของบคุลากรใหเ้กิดมตีอ่องคก์ร ยงัเป็นความทา้ทายที่ส  าคญัส าหรบัองคก์รในปัจจบุนัเป็นอยา่งยิง่ โดยบรษัิทมีแนวทางที่
จะตอบสนองตอ่แนวทางการเสรมิสรา้งองคก์รการท างานอยา่งมคีวามสขุ เพื่อความยั่งยืนขององคก์รและการเติบโตของ
ธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง ในแนวทางตา่ง ๆ ที่ด  าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลการส ารวจความผูกพันต่อองคก์ร ประจ าปี 2563 
บรษัิทเลง็เห็นถึงความส าคญัของพนกังาน จึงเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีสว่นรว่มในการแสดงความคดิเห็น เพื่อเป็นประโยชน์
ตอ่การพฒันาสรา้งความยั่งยืนทัง้ในสว่นของพนกังานเอง และบรษัิท ซึง่สามารถสรุปขอ้คิดเห็นไดด้งันี ้
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จากผลการส ารวจเรือ่ง ความผกูพนัท่ีมีตอ่องคก์รของพนกังานในรอบปี 2563 พบวา่ คา่เฉลีย่โดยรวมอยูท่ี่รอ้ยละ 68.13 ซึง่
มีคา่คา่เฉลีย่ใกลเ้คียงกบัปี 2562 ซึง่อยูท่ี่ระดบัรอ้ยละ 68.15 ส าหรบัหวัขอ้ที่มคีะแนนสงูสดุไดแ้ก่ หวัขอ้ที่ 2 หวัหนา้งาน 
และการท างานรว่มกนักบัเพื่อนรว่มงาน มคีะแนนเทา่กบัรอ้ยละ 75.00 ซึง่มีคะแนนเฉลีย่มากกวา่ปี 2562 ที่มีคะเนนเฉลีย่
เทา่กบัรอ้ยละ 72.69  และส าหรบัหวัขอ้ที่มีคะแนนเฉลีย่ต ่าสดุ คือ หวัขอ้ที่ 4 ดา้นโอกาสในการเติบโต คณุภาพชีวิตและ
ความมั่นคง ซึง่มีคะแนนเฉลีย่เทา่กบัรอ้ยละ 54.58 ซึง่ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2562 ที่มีคะแนนเฉลีย่เทา่กบัรอ้ยละ 64.17 
อยา่งไรก็ตาม ในรอบปี 2563 ที่ผา่นมา เป็นชว่งที่บรษัิทอยูใ่นสถานการณท์ีค่วบคมุคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ดว้ยความรอบคอบ 
ระมดัระวงัในการใชจ้า่ย มกีารปรบัเปลีย่นต าแหนง่งานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณงานท่ีรบัผิดชอบ ทัง้นีเ้พื่อเป็นการ
วางแผนปอ้งกนัความเสีย่งที่อาจจะไดร้บัหากผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 มีแนวโนม้ปรบัตวั
เพิ่มสงูขึน้ในอนาคตดว้ยเหตผุลของความอยูร่อดทัง้องคก์ร เพือ่ไมใ่หเ้กิดปัญหาการปรบัลดคา่จา้งแรงงาน เงินเดือน 
ผลตอบแทน หรอืการเลกิจา้งงานใหเ้กิดขึน้ อยา่งไรก็ตามไมว่า่จะดว้ยเหตผุลประการใด บรษัิทจะจดัหาแนวทางเพื่อการ
พฒันาและปรบัปรุงในดา้นดงักลา่ว ส าหรบัการพฒันาเพื่อสรา้งโอกาสในการเติบโต คณุภาพชีวิต รวมถึงจะจดัหาหลกัสตูร
การอบรมตา่ง ๆ ส าหรบัพนกังาน เพื่อพฒันาศกัยภาพในสายงานของพนกังานใหด้ียิง่ขึน้ไป   

  

1 2 3 4

72.22% 75.00% 
66.15% 

54.58% 

71.76% 72.69% 
67.01% 

64.17% 

กราฟแสดงความพึงพอใจของพนักงานต่อองคก์ร ปี 2563 

2563

2562

1. ภาพลกัษณแ์ละการสือ่สารภายในองคก์ร 
2. หวัหนา้งาน และการท างานรว่มกนักบัเพื่อนรว่มงาน 

3. บทบาทหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ ผลตอบแทน และการประเมินผล 

4. โอกาสการเติบโต คณุภาพชีวิต และความมั่นคง 
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เป้าหมายการส ารวจความผูกพันต่อองคก์ร  

วตัถปุระสงค ์ : เพื่อเปิดโอกาสใหพ้นกังานของบรษัิท สามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรอืสือ่สารขอ้มลูตา่ง ๆ ได้
อยา่งอิสระ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาบรษัิทรว่มกนั 

ประโยชนต์อ่พนกังาน : มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระเพิ่มขึน้  

ประโยชนต์อ่บรษัิท : ไดร้บัทราบถึงขอ้เสนอแนะของพนกังานอยา่งทั่วถงึ ไมเ่ฉพาะกลุม่ หรอืบคุคลใดบคุคลหนึง่ เพื่อน า
ขอ้มลูดงักลา่วมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาบรษัิท สรา้งความผกูพนัธ ์ พฒันาพนกังาน เพื่อการเติบโตอยา่งมั่นคงของ
องคก์ร 

เปา้หมาย : บรษัิทตัง้เปา้หมายคะแนนเฉลีย่รวมทัง้หมดเทา่กบัรอ้ยละ 70 ส  าหรบัปี 2563 มีคะแนนเฉลีย่รวมต ่ากวา่
เปา้หมายที่ตัง้ไว ้ ซึง่มคีะแนนเทา่กบัรอ้ยละ 68.13 ทัง้นี ้ บรษัิทอยูร่ะหวา่งหาแนวทางในการบรหิารจดัการ ในดา้นตา่ง ๆ 
เพื่อใหเ้กิดความสมดลุกบัทัง้พนกังาน และบรษัิทตอ่ไป 

จ านวนพนักงาน (คน) 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
ในรอบปี 2563 บรษัิทมีการปรบัโครงสรา้งการท างานใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณงานท่ีมีอยูใ่นแตล่ะหนว่ยงานภายในบรษัิท 
ประกอบกบัตอ้งการลดปรมิาณแรงงานในสายงานการผลติ เพื่อเตรยีมปรบัตวัตามแผนการลดการพึง่พิงแรงงานและ
ทดแทนการผลติดว้ยเครือ่งจกัรใหม้ากขึน้จากเดมิ สง่ผลใหใ้นรอบปี 2563 จ านวนบคุลากรของบรษัิทปรบัลดลงจากเดมิ 
1,342 คน จากปี 2562 ลดลงเป็น 1,262 คน ในช่วงปี 2563 คิดเป็นจ านวนคนที่ลดลง 80 คน หรอืรอ้ยละ 6.34 เมื่อเทียบ
กบัปี 2562  
 
การเคารพด้านสทิธิมนุษยชน 
สทิธิมนษุยชน (Human Rights) หมายถึง สทิธิขัน้พืน้ฐานท่ีมนษุยท์กุคนไดร้บัการรบัรองหรอืคุม้ครองใหไ้มถ่กูเลอืกปฏิบตัิ
เพียงเพราะความแตกตา่งทางดา้นรา่งกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสผิีว การศกึษา สถานะทาง
สงัคมหรอืเรือ่งอื่นใดตามกฎหมายของแตล่ะประเทศจะก าหนด  
บรษัิทตระหนกัถงึการเคารพตอ่หลกัสทิธิมนษุยชน จึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิขึน้ ดงันี ้

 305   268   206  

 1,056   1,074  
 1,056  

2561 2562 2563

พนกังานรายวนั 

พนกังานประจ า 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

หนา้ที่ 2.0 - 102 

1. ใหค้วามเคารพตอ่สทิธิมนษุยชน โดยไมม่ีการแบง่แยกถ่ินก าหนด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสผิีว ศาสนา ฐานะ ชาติ
ตระกลู การศกึษา หรอืสถานะอืน่ใดที่มิไดม้ีความเก่ียวขอ้งและสง่ผลกระทบตอ่การปฏิบตังิาน โดยใหเ้กียรตซิึง่กนัและกนั 
และปฏิบตัิตอ่กนัอยา่งเทา่เทยีม 

2. พนกังานในทกุระดบัจะไดร้บัการคุม้ครองสทิธิดา้นความปลอดภยัสว่นบคุคลในการปฏิบตังิาน การมีสถานท่ี
ท างานท่ีสะอาด ปลอดภยั และถกูสขุลกัษณะ  

3.การใหส้ทิธิเสรภีาพเพื่อสทิธิทางการเมือง แตท่ัง้นีจ้ะตอ้งไมแ่อบอา้งความเป็นพนกังาน หรอืน าทรพัยส์นิ 
อปุกรณ ์หรอืเครือ่งมือใด ๆ ของบรษัิทไปใชเ้พื่อประโยชนใ์นการด าเนินการใด ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัทางการเมือง ซึง่บรษัิทฯ มี
นโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไมใ่หก้ารสนบัสนนุ หรอืกระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึง่  

4. บรษัิทจะเขา้ด าเนินการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ที่อาจจะเกิดขึน้ตามหลกันติิธรรม  
5. บรษัิทไมม่ีนโยบายการใชแ้รงงานเด็ก โดยไมพ่จิารณารบับคุคลที่มีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี เขา้ท างาน 
6. การพิจารณาจ่ายคา่แรงงานและคา่จา้งดว้ยความเป็นธรรม และในทกุ ๆ ปี บรษัิทจะจดัใหม้กิีจกรรมประชมุ

ประจ าปี ซึง่วนัดงักลา่วพนกังานจะไดเ้ขา้พบและรบัทราบถงึนโยบายการด าเนินธุรกิจที่จะเกิดขึน้ในรอบปีนัน้ ๆ รวมถึง
ขอ้คิด หลกัการท างาน หลกัการใชชี้วติจากผูบ้รหิารบรษัิท รวมถึงการจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งความรกั ความสามคัคี
ภายในองคก์ร  

7. สอดสอ่งดแูลเรือ่งการเคารพสทิธิมนษุยชน ไมล่ะเลยหรอืเพกิเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เขา้ขา่ยละเมิดสทิธิ
มนษุยชนที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนนิงานของบรษัิท โดยจะตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบคุคลที่รบัผิดชอบทราบและให้
ความรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่ง ๆ หากมีขอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถามใหป้รกึษากบัผูบ้งัคับบญัชา หรอืบคุคลท่ี
รบัผิดชอบผา่นช่องทางตา่ง ๆ ที่ก าหนดไว ้ 

8. ผูก้ระท าการละเมิดสทิธิมนษุยชน เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณของบรษัิท ซึง่จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทาง
วินยัตามระเบียบที่บรษัิทก าหนดไว ้นอกจากนีอ้าจจะไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระท าดงักลา่วนัน้ผิดกฎหมายดว้ย 
 
ทัง้นี ้ท่ีผา่นมาบรษัิทยงัไมเ่คยไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนเก่ียวกบัการละเมดิสทิธิมนษุยชนแตอ่ยา่งใด 
 
นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 
บรษัิทมีนโยบายพจิารณาคา่ตอบแทนของพนกังานและลกูจา้ง โดยพิจารณาจากอตัราการเติบโตของผลการด าเนินงานใน
แตล่ะปีเป็นส าคญั ตอ่มาจะพิจารณาการปรบัเพิม่ขึน้ของอตัราคา่ตอบแทนใหค้รอบคลมุเงินเฟอ้ในแตล่ะปี และจะ
พิจารณาการปรบัเพิม่ขึน้เป็นรายบคุคลตามระดบัความมีอตุสาหะ ตัง้ใจ ทุม่เท และความสามารถในการปฏิบตัิงานเป็น
ล าดบัตอ่มา ผา่นการจดัท าแบบประเมินผลการปฏิบตัิตามที่หนว่ยงานทรพัยากรบคุคลไดก้ าหนดน า้หนกัในแตล่ะหวัขอ้
ของการประเมิน เพื่อทราบผลคะแนนคา่เฉลีย่ที่พนกังานแตล่ะคนจะไดร้บั โดยจะพิจารณาครอบคลมุ อาทิ ดา้นการปฏิบตัิ
ตามระเบียบวินยัที่บรษัิทก าหนดไว ้ ขาด ลา มาสาย พฤติกรรมบคุคล การพฒันาในเนือ้หางาน ความคิดสรา้งสรรค ์
ผลส าเรจ็ของงาน เป็นตน้ ทัง้นีจ้ากการท่ีกลา่วถงึการพิจารณาในขา้งตน้นัน้ ลว้นแตต่ัง้อยูบ่นหลกัความเป็นธรรม เพื่อ
รกัษาและสรา้งแรงจงูใจในการท างาน เพื่อเกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลอยา่งตอ่เนื่อง 
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แนวทางในการด าเนินการ 
1. บรษัิทมีการประเมินคา่จา้งตามความเหมาะสมกบังานในแตล่ะต าแหนง่ รวมถงึปรมิาณเนือ้งานท่ีไดร้บัมอบหมาย แนว
ทางการพฒันาวิธีการท างานใหม้ปีระสทิธิภาพท่ีดีขึน้ ผลส าเรจ็ของงานท่ีเกิดขึน้ เป็นตน้ 
2. บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีระบบประเมนิผลการปฏิบตัิงานท่ีชดัเจนเพื่อสรา้งความเป็นธรรมใหแ้ก่พนกังาน โดยใช ้ KPIs ของ
องคก์รเป็นตวัวดัผล 

สิทธิขั้นพืน้ฐานที่พนักงานได้รับ 
สวัสดกิารแยกตามประเภทพนักงาน 

พนักงานประจ า พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานทดลองงาน 

เงนิเดือน / / / 
ค่าล่วงเวลา / / / 
วันหยุด / / / 
การลาหยดุ (ลาป่วย ลากิจ) / / / 
ค่ารักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพ) / /  
การตรวจสุขภาพประจ าปี / /  
การให้ความช่วยเหลอืพนักงานที่
ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย อัน
เน่ืองมาจากการปฏิบัติงานใหก้ับ
บริษัท 

/ / / 

กองทุนส ารองเลีย้งชพี / /  
ยนิูฟอรม์พนักงาน (เฉพาะเสือ้ ปีละ 4 
ตัว) 

/ /  

ทุนการศึกษาบุตร /   
เงนิชว่ยเหลืองานฌาปนกิจศพ / / / 
ค่าซือ้ของเยีย่มผู้ป่วย / / / 
ส่วนลดค่าสินค้าราคาพนักงาน / /  
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
ภายในประเทศและต่างประเทศอัน
เน่ืองมาจากการปฏิบัติงานใหก้ับ
บริษัท 

/ / / 
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นโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

1. บรษัิทจะปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง และมาตรฐานเรือ่งความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน ตามที่ราชการก าหนดอยา่งเครง่ครดั 

2. บรษัิทสนบัสนนุและสง่เสรมิดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งตอ่เนื่องและจะ

จดังบประมาณใหเ้พียงพอและมคีวามเหมาะสม 

3. บรษัิทสนบัสนนุและสง่เสรมิดา้นความปลอดภยั โดยจะจดัฝึกอบรมใหค้วามรู ้ ทบทวนและฝึกซอ้มตลอดจนจดั

กิจกรรมในรูปแบบตา่ง ๆ เพื่อสรา้งจิตส านกึดา้นความปลอดภยัใหก้บัพนกังานอยา่งตอ่เนื่องและมีการเตรยีมความ

พรอ้มอยูเ่สมอ 

4. บรษัิทจะจดัเตรยีม จดัหาอปุกรณป์อ้งกนัภยัสว่นบคุคลท่ีมีประสทิธิภาพใหพ้นกังานไดใ้ช ้และสวมปอ้งกนั ตามความ

เหมาะสมตอ่ลกัษณะและการปฏิบตัิงานของพนกังาน  

5. บรษัิทจะเอาใจใส ่ ส ารวจตรวจตราในเรือ่งความปลอดภยั และเขม้งวดกวดขนัใหพ้นกังานปฏิบตัิตามระเบียบ

เก่ียวกบัความปลอดภยัของบรษัิท ตลอดจนการเอาใจใส ่ ควบคมุดแูลใหพ้นกังานสวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัภยัตามที่

บรษัิทไดก้ าหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั 

6. บรษัิทจะยกระดบัและพฒันาสิง่แวดลอ้มภายในบรษัิท สถานท่ีท างาน ความสะอาดโดยรอบบรษัิทอยูเ่สมอ เพื่อใหม้ี

ความปลอดภยั มีสภาพแวดลอ้มที่ดีถกูสขุลกัษณะ อนัจะน ามาซึง่คณุภาพชีวติการท างานและสขุภาพท่ีดีโดยทั่วกนั

ของพนกังาน 

7. บริษัทใหค้วามส าคญัต่อการใหค้วามรว่มมือของพนกังานในการปฏิบตัิตามระเบียบเก่ียวกับความปลอดภยั อาชี

วอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ความส าเรจ็ในการปอ้งกนัอบุตัเิหต ุโดยถือเป็นปัจจยัหนึง่ในการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน 

8. บรษัิทถือวา่ความปลอดภยัในการท างาน ตลอดจนวิธีการปฏิบตัิงานท่ีถกูตอ้งปลอดภยัเป็นหนา้ที่ของพนกังานและ

ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบัชัน้ท่ีจะตอ้งถือปฏิบตัิและรบัผิดชอบ 

9. บรษัิทถือวา่พนกังานทกุคนมีสว่นรว่มในการปอ้งกนัอบุตัิเหต ุ และรกัษาสิง่แวดลอ้ม บรษัิทยนิดีรบัขอ้เสนอะแนะ 

ขอ้คิดเห็นตา่ง ๆ ของพนกังาน โดยจะน าไปพิจารณา ตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ขจดุบกพรอ่งตา่ง ๆ ตามความเหมาะสม

เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัแก่พนกังานมากที่สดุ 

10. ในกรณีที่พนกังานไดร้บัอบุตัเิหตจุากการท างาน บรษัิทจะใหก้ารเอาใจใส่ดแูลและพิจารณาใหค้วามชว่ยเหลอื

พนกังานผูไ้ดร้บัอบุตัเิหตใุหส้ามารถด ารงชีพอยูไ่ดต้ามสมควร 
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โครงสร้างหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปจ านวนการเกดิอุบตัิเหตุจากการท างาน ประจ าปี 2562 – 2563 

ความรุนแรง/ความเสียหาย 
จ านวนคร้ัง 

การรักษา 

ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ส่งโรงพยาบาล 

2562 2563 2562 2563 2562 2563 

ไดร้บับาดเจ็บเลก็นอ้ย (ไมห่ยดุงาน) 5 - 5 - - - 

ไดร้บับาดเจ็บ (หยดุงาน) 14 6 14 3 14 3 

รวม 19 6 19 3 14 3 

 
จากขอ้มลูตามตารางดงักลา่ว จะเห็นไดว้า่ บรษัิทสามารถลดจ านวนความรุนแรง และความเสยีหายที่เกิดจากอบุตัิเหตจุาก
การท างานไดล้ดลงอยา่งมีนยัส าคญัใหเ้กิดขึน้ในรอบปี 2563 ที่ผา่นมา หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 68.42 ซึง่เป็นผลจากความ
เขม้งวดดา้นความปลอดภยัในกระบวนการผลติ รวมถงึดา้นตา่ง ๆ ภายในองคก์รเพื่อปอ้งกนัการเกิดอบุตัเิหตจุากการ
ท างานใหล้ดลงจากเดมิ  
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กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภยั 
บรษัิทไดด้แูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยัตอ่ชีวติและทรพัยส์นิของพนกังาน ลกูคา้ 

และบคุคลภายนอกทีเ่ขา้มาเพื่อติดตอ่งาน โดยไดม้ีการปรบัปรุงและตรวจเช็คระบบปอ้งกนัภยั ทัง้ดา้นอคัคีภยัและภยัจาก
ทางน า้อยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงวา่จา้งทีมวิศวกรที่ไดผ้า่นการอบรมและขึน้ทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบอาคารและอปุกรณ ์ ใน
การเขา้มาตรวจสอบ ดแูล และควบคมุการด าเนินงานตา่ง ๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย โดยทีมวิศวกรมีหนา้ที่
หลกัในการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ระบบไฟฟา้ ระบบปรบัอากาศ ระบบสขุอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ระบบ
ปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยั ระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัภายในอาคาร รวมทัง้เช็คสมรรถนะของอปุกรณต์า่ง ๆ ของ
อาคารเป็นประจ าทกุปี โดยปกตบิรษัิทจะจดัใหม้ีการอบรมใหค้วามรูด้า้นการปฐมพยาบาล และการชว่ยชีวิตเบือ้งตน้ใหแ้ก่
พนกังานเป็นประจ าอยา่งตอ่เนื่อง แตเ่นื่องจากสถานการณ ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 สง่ผลใหใ้นปี 2563 
บรษัิทไมไ่ดม้ีการจดัอบรมดงักลา่ว   
 

อบรมด้านอัคคีภยัเบือ้งตน้ในช่วงที่ผ่านมา 
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ด้านสุขภาพของพนักงาน 
บรษัิทใหค้วามส าคญักบัการดแูลรกัษาสขุภาพของพนกังาน เพราะสขุภาพที่ดีเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าใหพ้นกังาน

สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ โดยจดัใหม้ีบรกิารตรวจสขุภาพพนกังานเป็นประจ าปีทกุปี  
 

นโยบายการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุใ์หม่ (COVID-19)  
จากการแพรร่ะบาดของโคโรนา่ไวรสัสายพนัธุใ์หม ่(COVID-19) เพื่อปอ้งกนัการแพรร่ะบาดบรษัิทไดม้ีมาตรการดงัตอ่ไปนี ้ 
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บรษัิทไดม้ีการจดัท าคูม่ือการปฏิบตัิงานมาตรการปอ้งกนัไวรสัโคโรนา่ 2019 เพื่อเป็นแนวปฏิบตัิส  าหรบับคุลากรภายใน
บรษัิท รวมถงึแนวปฏิบตัิส  าหรบัผูท้ี่เก่ียวขอ้ง อาทเิช่น คูค่า้ ลกูคา้ เป็นตน้ 
 
การจัดสถานทีท่ างานเพือ่ป้องกันการสัมผัสเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 
ภายในโรงงานพนกังานตอ้งสวมหนา้กากอนามยั หรอืหนา้กากผา้ตลอดเวลา 

 
ก าหนดมาตรการ การคดักรองดว้ยการวดัอณุหภมูิก่อนเขา้โรงงานทัง้พนกังาน คูค่า้ ลกูคา้และผูม้าติดตอ่โรงงานทกุคน 
พรอ้มก าหนดใหล้า้งมือดว้ยสบูเ่หลว น า้ยาท าความสะอาดหรอืเจลแอลกอฮอลก์่อนเขา้โรงงาน 

 
การด าเนินการ กรณีพบว่ามีการสัมผัสกับผู้ติดเชือ้หรือพนักงานติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 
กรณีที่ไดร้บัแจง้วา่ พนกังานมีการสมัผสัผูต้ิดเชือ้ 
 ผูส้มัผสั หมายถึง ผูท้ี่มีกิจกรรมรว่มกบัผุป่้วยยืนยนัหรอืผูป่้วยเขา้ขา่ย โดยแบง่เป็น 2 กลุม่ ไดด้งันี ้

1. ผูส้มัผสัที่อาจเป็นแหลง่โรค ไดแ้ก่ ผูส้มัผสักบัผูป่้วยในช่วง 14 วนั ก่อนเริม่ป่วย 
2. ผูส้มัผสัที่อาจรบัเชือ้จากผูป่้วย ไดแ้ก่ ผูส้มัผสักบัผูป่้วยนบัตัง้แตว่นัเริม่ป่วย ในกลุม่นีย้งัแบง่เป็นผูส้มัผสัเสีย่ง

สงู และผูส้มัผสัเสีย่งต ่า 
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ผูส้มัผสัเสีย่งสงู  หมายถึง ผูส้มัผสัที่มีโอกาสสงูในการรบัหรอืแพรเ่ชือ้กบัผูป่้วยประกอบดว้ย 

 ผูส้มัผสัใกลชิ้ดหรอืมีการพดูคยุกบัผูป่้วยในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือถกูไอ จามรดจากผูป่้วย
โดยไมม่ีการปอ้งกนั เช่น ไมส่วมหนา้กากอนามยั เป็นตน้ 

 ผูท้ี่อยูใ่นบรเิวณที่ปิด ไม่มีอากาศถ่ายเท เช่น ในรถปรบัอากาศ หอ้งปรบัอากาศ รว่มกบัผูป่้วย และอยู่
หา่งจากผูป่้วยไมเ่กิน 1 เมตร นานกวา่ 15 นาที โดยไมม่ีการปอ้งกนั 

เมื่อส ารวจแลว้พบว่าพนกังานเขา้เกณฑผ์ูส้มัผสัควรหยดุงาน และอยู่บา้นสงัเกตอาการ 14 วนั หลงัสมัผสั
แหลง่โรค หรอืผูป่้วย ปฎิบตัิตาม ค าแนะน าการแยกสงัเกตอาการท่ีบา้น (Home Quarantine ) 

 
กรณีทีไ่ดร้บัแจง้วา่ พนกังานที่ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 
 ในกรณีที่สถานประกอบการพบหรอืไดร้บัแจง้จากพนกังานในสถานประกอบการป่วยเป็นโรคโควิด-19 ใหป้ฎิบตัิ
ตาม ประกาศกระทรวงสาธารณะสขุ เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแจง้ในกรณีที่มีโรคติดตอ่อนัตรายโรคติดตอ่ที่ตอ้งเฝา้ระวงั 
หรอืโรคระบาดเกิดขึน้ พ.ศ. 2560 โดยหลกัปฎิบตัิ  ดงันี ้

 การแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ สังกัดกรมควบคุมโรคหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ สงักัด

หนว่ยงานอื่นๆ ทัง้สว่นกลางและสว่นภมูิภาค ภายใน 3 ชั่วโมง นบัแต่พบผูท้ี่เป็นหรือผูท้ี่มีเหตุผลอนัควรสงสยัว่า

ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 

 การแจง้ขอ้มลู สถานประกอบการควรมีการแตง่ตัง้ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายในการแจง้ใหช้ดัเจน วา่เป็นหนา้ที่ของใคร 

หนว่ยงานใด เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในการปฎิบตัิงานซึง่อาจจะมอบหมายใหเ้จา้หนา้ทีพ่ยาบาลสถาน

ประกอบการ หรอืเจา้หนา้ที่ฝ่ายบคุคล แลว้แตส่ถานประกอบการพิจารณาความเหมาะสม โดยแจง้ตามวิธีการ

ดงัตอ่ไปนี ้

1) แจง้โดยตรงตอ่เจา้พนกังานควบคมุโรคติดตอ่ 
2) แจง้ทางโทรศพัท ์เช่น สายดว่นกรมควบคมุโรค 1422 
3) แจง้ทางโทรสาร 
4) แจง้ทางไปรษณียือเิลก็ทรอนิกส ์
5) วิธีการอื่นใดที่อธิบดีกรมควบคมุโรคก าหนดเพิ่มเติม 

หลกัเกณฑก์ารแจง้นอกเหนือจากที่ระบไุวข้า้งตน้ ใหป้ฎิบตัิตาม ประกาศกระทรวงสาธารณะสขุ เรือ่ง หลกัเกณฑ์
และวิธีการแจง้ในกรณีทีม่ีโรคติดตอ่อนัตราย โรคตดิตอ่ทีต่อ้งเฝา้ระวงั หรอืโรคระบาดเกิดขึน้ พ.ศ. 2560  ส  าหรบั
รายละเอียดที่ตอ้งแจง้ ไดแ้ก่ 

1. ใหแ้จง้ช่ือ ที่อยู ่และสถานท่ีท างานของตน 
2. ความสมัพนัธก์บัผูท้ี่เป็นหรอืมีเหตอุนัสมควรสงสยัวา่เป็นไวรสัโคโรนา่ 2019 
3. ช่ือ อาย ุ เพศ สญัชาติ ที่อยูปั่จจบุนั และอาการส าคญัของผูท้ี่เป็นหรอืมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ตดิเชือ้

ไวรสัโคโรนา่ 2019 
 เมื่อพบผูป่้วยเขา้ขา่ย ( Probable ) หรอืผูป่้วยยืนยนั ( Confirmed) ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 จะตอ้งมีการ

ติดตามผูส้มัผสัไกลชิ้ดเพื่อประเมนิอาการและตรวจจบัผูป่้วยรายใหมใ่หไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ การติดตามผูส้มัผสั

สามารถด าเนินการโดยเจา้หนา้ทีพ่ยาบาลของสถานประกอบการ หรอืบคุคลที่มีความรู ้
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
บรษัิทใหค้วามส าคญักบัการพฒันาบคุลากรเพื่อเพิม่ความสามารถและประสทิธิภาพในการท างาน โดยก าหนด

แผนการพฒันาบคุลากรอยา่งชดัเจนและสม ่าเสมอ เพื่อเป็นแผนงานประจ าปีส าหรบัการอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะในการท างาน 
ทัง้การอบรมภายในบรษัิทและสง่เขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรของหนว่ยงานราชการและเอกชนที่เก่ียวขอ้งกบัการท างาน 
นอกจากนี ้ บรษัิทยงัไดจ้ดัใหม้สีวสัดิการใหก้บับคุลากร เพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจในการท างาน โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรบัปรุงสทิธิประโยชนต์า่ง ๆ ใหเ้หมาะสมอยา่งตอ่เนื่อง 
ทัง้นี ้บรษัิทมีเปา้หมายการพฒันาบคุลากรท่ีเป็นพืน้ฐานส าคญัคอื  

1. บรษัิทสง่เสรมิใหก้รรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิท เขา้รบัการอบรม สมัมนา ในหลกัสตูรทีเ่ก่ียวขอ้งและเหมาะสม 
เพื่อใหเ้กิดการพฒันาความรู ้ ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบในฐานะกรรมการบรษัิท และ
ผูบ้รหิารอยา่งตอ่เนื่อง 

2. การใหพ้นกังานเป็นผูม้ีสว่นรว่มในการก าหนดแนวทางการท างานในฝ่ายงานของตนเองน าเสนอความคดิเห็น
มมุมองในการท างาน เพื่อพฒันาการท างานจากรูปแบบเดิม ๆ ใหม้ีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพิ่มมากขึน้ 

3. สรา้งบรรยากาศในการท างานใหท้กุคนมีสว่นรว่มในความส าเรจ็ขององคก์ร และจะพจิารณาการใหผ้ลตอบแทน
แก่บคุลากรทัง้จากผลส าเรจ็ขององคก์รโดยรวม และความมุง่มั่น ทุม่เทในการท างานโดยเฉพาะที่ตวับคุคล  

4. สง่เสรมิใหพ้นกังานสรา้งความรูจ้ากการปฏิบตัิงาน การจดัท าคูม่ือการปฏิบตัิงานท่ีมีการปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบั
การท างานจรงิที่เปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา  

5. สง่เสรมิใหม้ีการเดินทางเพื่อเขา้รว่มงานแสดงสนิคา้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพื่อใหท้นัตอ่สถานการณด์า้น
การผลติ ดา้นการพฒันาสนิคา้ การตลาด รวมถงึเรยีนรูต้อ่พฤติกรรมของผูบ้รโิภคที่มีการเปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลา ทัง้นีเ้พื่อจะไดน้ ามาปรบัใชใ้นกระบวนการท างานของบริษัทใหม้ีความทนัสมยัและสามารถปรบัตวัได้
ทนัตอ่ทกุ ๆ สถานการณ ์ในภาวะอตุสาหกรรมเฟอรน์ิเจอรท์ีม่ีการเปลีย่นแปลง 

6. สง่เสรมิใหเ้กิดการพฒันาเพื่อสรา้งมลูคา่เพิม่ (Value Added) ใหเ้กิดขึน้ในผลติภณัฑท์ี่ทางบรษัิทเป็นผูผ้ลติและ
จ าหนา่ย เพื่อสรา้งการเติบโตที่ยั่งยืน และสรา้งการรบัรูแ้ละความเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้รโิภคใหเ้กิดขึน้อยา่ง
ตอ่เนื่อง 

7. สง่เสรมิการพฒันาและกระตุน้เพือ่ใหบ้คุลากรภายในองคก์รมีทศันคติตอ่การท างาน ที่จะตอ้งสรา้งการพฒันา
และความเจรญิกา้วหนา้ในการท างานใหเ้กิดขึน้อยา่งตอ่เนื่อง อาทิ ในกระบวนการผลติจะตอ้งดีขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 
การตลาดจะตอ้งสรา้งรายไดจ้ากการขายสนิคา้ใหเ้ติบโตขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ฝ่ายงานท่ีควบคมุคา่ใชจ้่ายของบรษัิท
จะตอ้งมีการบรหิารจดัการใหส้ดัสว่นตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายลดลงอยา่งตอ่เนื่องในขณะท่ีจะตอ้งบรหิารจดัการให้
เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

 
แนวทางการปฏิบตัิ  

1. ฝ่ายทรพัยากรบคุคลมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการประเมินความตอ้งการ ความจ าเป็นในการพฒันาบคุลากรของ

บรษัิท และก าหนดขึน้เป็นแผนพฒันาประจ าปี พรอ้มทัง้จดัท างบประมาณคา่ใชจ้า่ยใหเ้สรจ็สิน้ โดยแผนพฒันา

บคุลากรจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความจ าเป็นท่ีแทจ้รงิตามแผนการพฒันาของบรษัิทและจะตอ้ง

ไดร้บัการอนมุตัจิากผูบ้งัคบับญัชา โดยในแตล่ะแผนกจะตอ้งสง่แผนการพฒันาประจ าปีใหก้บัฝ่ายทรพัยากร

บคุคลลว่งหนา้เสมอ 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

หนา้ที่ 2.0 - 111 

2. ฝ่ายทรพัยากรบคุคลจะตอ้งคอยติดตามแผนการฝึกอบรม หากมคีวามจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงหรอืปรบัเปลีย่น

แผนการพฒันา โดยจะตอ้งแจง้ฝ่ายที่เก่ียวขอ้งเพื่อทราบ 

3. ฝ่ายทรพัยากรบคุคลจะตอ้งควบคมุงบประมาณในการพฒันาใหอ้ยูใ่นแผนงบประมาณที่ไดก้ าหนดไว ้

4. ฝ่ายทรพัยากรบคุคลจะด าเนินงานในฐานะท่ีเป็นผูด้แูลรบัผิดชอบการฝึกอบรม โดยทกุฝ่ายที่จะจดัฝึกอบรม

จะตอ้งใหค้วามรว่มมือและประสานงานกบัฝ่ายทรพัยากรบคุคลในเรือ่งของ วิทยากร วนั เวลา สถานท่ี สือ่การ

เรยีนการสอน รวมถึงอปุกรณต์า่ง ๆ ที่จะตอ้งใช ้เป็นตน้ 

5. ฝ่ายทรพัยากรบคุคลเป็นผูร้บัผิดชอบในการประเมินและติดตามผลของหลกัสตูรตา่ง ๆ ที่ไดจ้ดัไปแลว้ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการไดก้ าหนดใหม้ีแผนสบืทอดต าแหนง่ (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรยีมสบืทอด
ต าแหนง่กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู โดยคณะกรรมการสรรหา ไดพ้ิจารณาและวางนโยบายเก่ียวกบัแผนการ
สบืทอดงาน (Succession Plan) เพื่อเตรยีมความพรอ้มในกรณีที่ผูบ้รหิารไมส่ามารถปฏิบตังิานได ้ เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
ของบรษัิทยงัคงตอ่เนื่อง และเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยไดว้างแผนการสบืทอดต าแหนง่งานในหนา้ที่ตา่ง ๆ โดย
บคุลากรท่ีมีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ ์เพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิงานแทนต าแหนง่ทีว่า่งลงไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง หรอื
เพื่อการกา้วสูต่  าแหนง่ที่สงูขึน้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. จดัใหผู้บ้รหิารระดบัรองลงไปมีโอกาสไดท้ างานรว่มกบัผูบ้รหิารระดบัสงูในสายงานท่ีตวัเองมีบทบาทรบัผิดชอบ 

การไดเ้ขา้รว่มรบัฟังการประชมุในระดบัท่ีเป็นการมอบหมายนโยบายจากผูบ้รหิารระดบัสงู  

2. จดัเตรยีมใหม้ีบคุลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางใหม้ีความสามารถบรหิารงานดา้นอื่น ๆ เพิ่มมากขึน้กวา่เดิม

เพื่อเตรยีมรองรบัในระดบัต าแหนง่งานท่ีสงูขึน้ 

3. ก าหนดใหผู้บ้รหิารระดบัรองทีม่ีศกัยภาพเป็นผูส้บืทอดต าแหนง่งาน 

4. เปิดโอกาสใหผู้บ้รหิารระดบัรองมโีอกาสไดเ้ขา้รบัการอบรมแนวคิดเก่ียวกบัการเป็นผูน้  าองคก์ร การสรา้ง

จิตส านกึในระดบัความรบัผิดชอบ และความซื่อสตัยต์อ่องคก์ร รวมถงึแนวทางบรหิารงานบคุลากรในสายงานที่

ตวัเองเป็นผูร้บัผิดชอบ 

5. พฒันาใหผู้บ้รหิารงานระดบัรองมีโอกาสไดน้ าเสนอแผนงานและผลการปฏิบตัิงานตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงู 

ส าหรบัระดบัพนกังาน บรษัิทมีนโยบายในการรกัษาผูม้ีศกัยภาพสงูในองคก์ร โดยการมอบหมายนโยบายจาก
บรษัิทในการพิจารณาคดัเลอืกผูท้ี่มีคณุสมบตัเิหมาะสมในการรบัช่วงสบืทอดต าแหนง่ โดยจะแจง้กบับคุคลดงักลา่วให้
รบัทราบ รวมถึงการเตรยีมแผนงานการเพิ่มขอบเขตความรบัผิดชอบ อ านาจในการตดัสนิใจ และการสง่เขา้รว่มฝึกอบรมใน
หลกัสตูรตา่ง ๆ ที่สอดคลอ้ง และเหมาะสมกบัการพฒันาศกัยภาพใหก้บับคุคลดงักลา่ว และต าแหนง่งานท่ีจะกา้วขึน้ไปใน
อนาคต ทัง้นี ้ เพื่อเป็นการสรา้งความมั่นใจใหก้บับรษัิทวา่จะมีความพรอ้มในการเตรยีมบคุลากรเพื่อทดแทนไดท้นัทีเมื่อมี
ต  าแหนง่วา่งลงและปอ้งกนัความเสีย่งในการด าเนินงานเพื่อใหเ้ป็นไปอยา่งราบรืน่รองรบัการขยายธุรกิจไดต้อ่เนื่องใน
อนาคต 
การพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถในการท างาน (Work Skill) 

บรษัิทวางแนวทางในการพฒันาทกัษะฝีมือใหก้บัพนกังาน รวมถงึก าหนดชั่วโมงการฝึกอบรม ดงันี  ้
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แนวทาง วิธีการ รวมจ านวนชั่วโมง (ต่อปี) 

การพฒันาในการท างาน 
(On-the-Job Training) 

ก าหนดมาตรฐานการฝึกอบรมทีจ่  าเป็นของแต่
ละต าแหนง่งาน และจดัใหห้วัหนา้แตล่ะ
หนว่ยงานสอนงานใหก้บัพนกังานในขณะ
ปฏิบตัิงานจรงิ เพื่อใหร้บัรู ้ เขา้ใจวิธีการท างาน
ที่ถกูตอ้ง 

1. หนว่ยงานฝ่ายผลติภายในโรงงาน 
(ไมต่  ่ากวา่ 50 ชั่วโมง) 
2. หนว่ยงานดา้นการตลาด 
(ไมต่  ่ากวา่ 10 ชั่วโมง) 
3. หนว่ยงานบญัชี – การเงิน 
(ไมต่  ่ากวา่ 30 ชั่วโมง) 
4. หนว่ยงานทรพัยากรบคุคล 
(ไมต่  ่ากวา่ 20 ชั่วโมง) 
5. หนว่ยงานดา้นเลขานกุารบรษัิทและ
นกัลงทนุสมัพนัธ ์
(ไมต่  ่ากวา่ 30 ชั่วโมง) 
 

การอบรมภายในบรษัิท (In-
house Training) 

ก าหนดหลกัสตูรความสามารถ โดยแบง่เป็น 
- หลกัสตูรพืน้ฐานส าหรบัพนกังาน 
- หลกัสตูรตามความสามารถเฉพาะ

ต าแหนง่ 
- หลกัสตูรตามความสามารถในการ

บรหิารจดัการ 
- หลกัสตูรอื่นๆ 

การอบรมภายนอก 
(Public Training) 

การสง่พนกังานไปอบรมในหลกัสตูรที่จดัโดย
สถาบนัภายนอก 

 
ผลการด าเนินงานด้านการฝึกอบรมปี  2563 
 

หลักสูตร จ านวนชั่วโมงที่เข้ารับการอบรบ 
การจดัอบรมภายในของบรษัิท(In-house Training) 63 
การจดัอบรมภายนอกของบรษัิท (Public Training) 31 
 
เป้าหมายด้านการฝึกอบรม และพัฒนาพนักงาน 
วตัถปุระสงค ์ : บรษัิทพิจารณาวา่พนกังานเป็นทรพัยากรที่มีคา่ และเป็นสิง่ส  าคญัในการสรา้งความกา้วหนา้ใหแ้ก่องคก์ร 
ดงันัน้ บรษัิทจงึมุง่มั่นท่ีจะพฒันาเพิ่มขีดความสามารถใหแ้ก่พนกังานทกุคนใหเ้ติบโตไปพรอ้มกบัองคก์ร 
 
ประโยชนต์อ่พนกังาน : ไดร้บัความรู ้ความสามารถ ทกัษะตา่ง ๆ เพิ่มขึน้ มีประสทิธิภาพในการท างานดีขึน้ และมีโอกาสใน
การกา้วหนา้ในต าแหนง่ อาชีพของตนไดเ้ป็นอยา่งดี ซึง่เป็นผลตอบแทนในระยะยาวที่ไดร้บัจากบรษัิท 
 
ประโยชนต์อ่บรษัิท : บรษัิทมีศกัยภาพในการแขง่ขนัทางธุรกิจทีด่ขีึน้ และสรา้งความผกูพนัตอ่องคก์รส าหรบัพนกังาน 
 
หมายเหต:ุ ภายใตส้ถานการณก์ารปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 สง่ผลใหกิ้จกรรมการจดัอบรมตา่ง ๆ 
ลดลงในชว่งปีที่ผา่นมา ทัง้นี ้ บรษัิทไดม้ีการก าหนดแผนในการจดัหากิจกรรมอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพพนกังานใหเ้กิดขึน้
อยา่งตอ่เนื่องผา่นช่องทางการอบรมสมัมนาออนไลนม์ากขึน้ 
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ด้านการพัฒนาและการดูแลพนักงาน 
 

บรษัิทไดส้นบัสนนุสขุภาวะองคก์ร (Happy Work Place) เพื่อสรา้งสมดลุยภาพระหวา่งชีวิตสว่นตวัและการท างาน
ใหแ้ก่บคุลากรในองคก์ร โดยมีเป้าหมายการสรา้งความสขุที่ยั่งยืน และพรอ้มแบ่งปันความสขุสูส่งัคมภายนอก โดยกลไก
ของ Happy Work Place ประกอบดว้ยกลอ่งแหง่ความสขุ 8 ประการ ดงันี ้

 
1) Happy Body บรษัิทรณรงคใ์หพ้นกังานใสใ่จสขุภาพ สง่เสรมิการออกก าลงักาย และรบัประทานอาหารที่

มีประโยชน ์เพื่อใหพ้นกังานมีสขุภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใสเบิกบาน สง่ผลใหพ้นกังานปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งมี

ประสทิธิภาพ  

2) Happy Brain บริษัทสง่เสริมใหพ้นกังานมีความใฝ่รู ้และพฒันาตนเองตลอดเวลาจากแหลง่การเรียนรู ้

และโอกาสตา่งๆ เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาฝีมือ สง่ผลใหม้ีความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน และบริษัท ยงัจดั

หลกัสตูรการอบรมใหก้บัพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 

3) Happy Family บริษัทเล็งเห็นความส าคญัของสถาบนัครอบครวั เมื่อพนกังานมีชีวิตครอบครวัที่อบอุ่น 

และมั่นคง จะเป็นการส่งเสริมการสรา้งความรกัความผูกพนัในครอบครวัและสมัพนัธภาพที่ดีระหว่าง

ครอบครวัของพนกังานกบัองคก์ร  

4) Happy Heart  บริษัทรณรงคก์ารมีน า้ใจเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ต่อกัน เป็นการส่งเสริมความมีน า้ใจไมตรี เอือ้

อาทรต่อกันในที่ท  างาน เพื่อใหพ้นกังานเกิดความรกัใคร่ปรองดองสามคัคีกัน  เช่น การแบ่งปันสิ่งของ 

ปลกูฝังใหเ้กิดเป็นสงัคมแหง่การให ้

5) Happy Money บริษัทสนบัสนนุใหพ้นกังานรูจ้กัการเก็บออม การบริหารจดัการเงิน ให้มีเงินเก็บ รูจ้กัใช ้

ไมเ่ป็นหนีส้นิ เป็นการสง่เสรมิใหพ้นกังานใชจ้่ายอยา่งประหยดั มีเงินเก็บออมไวใ้ชใ้นยามจ าเป็น  

6) Happy Relax บรษัิทสง่เสรมิใหพ้นกังานรูจ้กัผอ่นคลายตอ่สิง่ต่าง ๆ  เป็นการสรา้งความสนกุสนาน ผ่อน

คลายความเมื่อยลา้ ความเครียดจากการท างาน ช่วยใหพ้นักงานมีขวัญและก าลงัใจที่ดี และท าให้

พนักงานมีโอกาสสรา้งสมัพันธภาพที่ดีต่อกัน  เช่น การรวมกลุ่มรบัประทานอาหารร่วมกัน พูดคุย 

ปรกึษาหารอืกนัในบรรยากาศที่ผอ่นคลาย  

7) Happy Society บริษัทสง่เสริมการอยู่รว่มกนัในสงัคมทัง้ในบริษัท และสงัคมรอบดา้น เป็นการสง่เสริม

ความรกัสามคัคี เอือ้เฟ้ือต่อชุมชนที่ท  างาน ชุมชนที่พกัอาศยั ช่วยเหลือสงัคมรอบขา้ง ซึ่งหากสงัคมรอบ

ขา้งดี องคก์รที่อยูใ่นสงัคมนัน้ยอ่มมีความสขุไปดว้ย 

8) Happy Soul  บริษัทจัดใหม้ีกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับวนัส าคญัทางศาสนา และประเพณีส าคญัต่าง ๆ 

เพื่อใหพ้นกังานไดม้ีสว่นรว่ม และมีความศรทัธาในศาสนา ปลกูฝังเรื่องศีลธรรมในการด าเนินชีวิต เป็น

การสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมใหก้บัพนกังาน เพื่อใหพ้นกังานมีความสขุสงบทางจิตใจ อยู่รว่มกนัอย่าง

สนัติสขุ 
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จดัท าวารสาร “เพื่อคนอีสตโ์คสท”์  
บรษิทัไดจ้ดัท าวารสารเพื่อสื่อสารภายในองคก์ร โดยใชช้ื่อว่า “วารสารเพื่อคนอสีต์โคสท์” วตัถุประสงค์คอื 

บรษิัทต้องการทีจ่ะเพิม่ช่องทางในการสื่อสารขอ้มูลข่าวสาร รวมถึงนโยบายต่าง ๆ เพื่อสรา้งความเขา้ใจ และเป็นอกี
หนึ่งช่องทางในการแจง้ขอ้มลูขา่วสารต่าง ๆ ใหแ้ก่พนกังานของบรษิทั 

 
 
 
 
 
 
 

 
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน 
การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน เพื่อน าไปสูค่วามกา้วหนา้ในหนา้ที่การท างาน รวมถงึการน าความรู ้ความสามารถมาใช้
ในการปฏิบตัิหนา้ที่ นอกจากจะเป็นสว่นส าคญัในการขบัเคลือ่นบรษัิทใหเ้ติบโตอยา่งมั่นคงแลว้ ทกัษะตา่ง ๆ เหลา่นีย้งัเป็น
สิง่ที่เป็นความสามารถเฉพาะบคุคล เพื่อการกา้วเขา้สูก่ารเป็นบคุคลแหง่คณุภาพตอ่ไป อยา่งไรก็ตามเนื่องจากในปี 2563 
มีการแพรร่ะบาดเชือ้ไวรสัโควิด 19 เพื่อปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั บรษัิทจงึมีความจ าเป็นตอ้งงดจดักิจกรรมตา่ง 
ๆ ท่ีอาจจะสง่ผลตอ่สขุภาพของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม ทัง้นี ้ในบางกิจกรรมจะเป็นการจดัในรูปแบบออนไลน ์
 
การจัดอบรมให้ความรู้พนักงาน ด้านการขอรับใบรับรอง FSC-CoC (FSC-CoC Forest Management System)  
FSC-CoC (FSC-CoC Forest Management System) เริม่ตน้มาจาก องคก์ารจดัการดา้นป่าไม ้( FSC ยอ่มาจาก Forest 
Stewardship Council) ซึง่ก่อตัง้ขึน้โดยไมห่วงัผลก าไร นโยบายถกูก าหนดโดยสมาชิกจากภาคสว่นสิง่แวดลอ้ม สงัคม 
และเศรษฐกิจ เพื่อใหก้ารจดัการป่าไม ้ของโลกเป็นไปเหมาะสม และรบัผิดชอบ ดว้ยระบบการรบัรองที่เขม้งวดและมีความ
โปรง่ใส FSC จึงเป็นมาตรฐานที่ไดร้บัการยอมรบัจากผูซ้ือ้ในตลาดระดบัสากล ผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัฉลาก FSC จะตอ้งถกู
ตรวจสอบตลอดกระบวนการยอ้นไปถึงแหลง่ที่มาของวตัถดุิบ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่มาจากป่าปลกูเชิงพาณิชยท์ีม่ีการบรหิาร
จดัการอยา่งเหมาะสมและรบัผิดชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม ในสว่นของอตุสาหกรรมไมน้ัน้ จ าเป็นตอ้งมีการรบัรองระบบ CoC 
(Chain of Custody) หรอืระบบตรวจสอบยอ้นกลบัซึง่แหลง่ทีม่าของไม ้ โดยค านงึถึงการใชไ้มจ้ากแหลง่ปลกูไปจนถึงการ
ผลติ และผูข้ายปลายทาง ดงันัน้ มาตรฐาน FSC-COC จึงเป็นการรบัประกนัวา่ผลติภณัฑท์ี่เหมาะสมนัน้ ตอ้งมาจากวิธีที่
ถกูตอ้ง อาทิ ไมท้ี่น  ามาผลติเฟอรน์ิเจอรจ์ะตอ้งไมเ่ป็นไมท้ีม่าจากป่า แตจ่ะตอ้งเป็นไมท้ี่มาจากการปลกูเชิงพาณิชยท์ี่มีการ
บรหิารจดัการอยา่งมคีวามรบัผิดชอบตอ่สิง่แวดลอ้มเทา่นัน้ ทัง้นี ้ ในปัจจบุนับรษัิทอยูร่ะหวา่งการเตรยีมความพรอ้มเพื่อ
ขอรบัใบรบัรองในมาตรฐานดงักลา่ว 
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โครงการ “สินเชือ่สบายใจ” 

มีวตัถปุระสงคเ์พื่อปลดภาระหนีส้นิใหก้บัพนกังาน โดยการลงนามความรว่มมือระหวา่ง บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิ
เทค จ ากดั (มหาชน) และ บรษัิท จี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) จดัท าโครงการ สนิเช่ือสบายใจ กูง้่าย ผอ่นสบาย มอบ
เง่ือนไขพิเศษใหก้บัพนกังานประจ ารายเดือนทีม่ีอายงุานกบับรษัิทไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี และพนกังานประจ ารายวนั อายงุานกบั
บรษัิทไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี เป็นตน้ไป เป็นการใหส้นิเช่ือที่จะช่วยลดภาระหนีใ้หแ้ก่พนกังานท่ีเขา้รว่มโครงการฯ ทัง้คา่งวดที่ผอ่น
ช าระ และอตัราดอกเบีย้เงินกูท้ีล่ดลง พรอ้มทัง้ใหค้วามรูแ้ละพฒันาทกัษะในการบรหิารจดัการเงินใหก้บัพนกังาน  โดย
พนกังานท่ีเขา้รว่มโครงการฯ ตอ้งปฏิบตัิตามกตกิาของโครงการฯ และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินตามความเป็นจรงิ ซึง่
โครงการดงักลา่วไดเ้ริม่ด  าเนินการในปี 2559 และยงัคงด าเนินงานโครงการอยา่งตอ่เนื่องจนถงึปัจจบุนั 

การจ้างงานคนพิการ 

บรษัิทไดม้ีการวา่จา้งพนกังานท่ีมีความบกพรอ่งทางรา่งกายเขา้มาปฏิบตัิงานในสว่นของกระบวนการผลติ และ
จดัเตรยีมฟิตติง้ (อปุกรณท์ี่ใชใ้นการประกอบผลติภณัฑเ์ฟอรน์เิจอร)์ เพื่อใหไ้ดร้บัโอกาสและผลตอบแทนเทียบเทา่กบั
พนกังานซึง่เป็นคนปกต ิ ตามพระราชบญัญตัิสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่มีเจตนาเพื่อคุม้ครอง
ใหค้นพิการมีงานท าหรอืประกอบอาชีพ โดยมิใหม้กีารเลอืกปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรมเนื่องจากสาเหตทุางกายและสขุภาพ 
ซึง่มีบญัญตัิใหห้นว่ยงานของรฐั และนายจา้งหรอืเจา้ของสถานประกอบการ ตอ้งรบัคนพิการเขา้ท างานตามมาตรา 33 ซึง่
ปัจจบุนัมีจ านวนพนกังานท่ีมีความบกพรอ่งทางรา่งกายรวม 14 คน หรอืสง่เงินเขา้กองทนุสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิต
คนพิการตามมาตรา 34 หรอืเลอืกด าเนินการใหส้มัปทานตามมาตรา 35 ซึง่ในสว่นของมาตรา 35 นอกจากนี ้บรษัิทมีการ
ดแูลพนกังานท่ีประสบปัญหาดา้นสขุภาพ โดยปรบัเปลีย่นหนา้ที่ความรบัผิดชอบตามศกัยภาพและความสามารถในการ
ปฏิบตัิงาน เพื่อใหเ้กิดผลกระทบกบัสขุภาพของพนกังานนอ้ยที่สดุ 
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ผลการด าเนินงานด้านชุมชน (Community) 

ผลการด าเนินงานด้านชุมชน 

บรษัิทใหค้วามส าคญัตอ่การเขา้ไปมีสว่นรว่มสนบัสนนุกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเพื่อยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตของชมุชนในบรเิวณพืน้ท่ีใกลเ้คียงใหม้คีวามเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ โดยทีมงานท่ีดแูลงานดา้นนี ้ จะถกูก าหนดใหร้บัผิดชอบ
โดยฝ่ายทรพัยากรบคุคลรว่มกบัทีมงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ เพื่อส ารวจความตอ้งการและความพงึพอใจของชมุชน โดย
โครงการพฒันาชมุชนในพืน้ท่ี ประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงันี ้

1. การศึกษา โดยบรษัิทมีการจดังานมอบทนุการศกึษา และอปุกรณก์ารเรยีนการสอนใหก้บันกัเรยีนท่ีเรยีนดี

แตข่าดแคลนทนุทรพัยเ์ป็นประจ าทกุปี ใหก้บัโรงเรยีนที่ตัง้อยูโ่ดยรอบพืน้ท่ีส  านกังานของบรษัิท 

2. สิ่งแวดลอ้ม บรษัิทไดใ้หค้วามส าคญัตอ่กระบวนการผลติ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้ตอ่สิ่งแวดลอ้ม เชน่ 

การผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์ เพื่อใชใ้นกระบวนการผลติ ยกเลกิการใชก้ระดาษเขียนแบบโดยใช้

แท็บเลต็แทน การบรหิารจดัการวสัดทุี่เหลอืจากกระบวนการผลติอยา่งมีประสทิธิภาพ เป็นตน้ 

3. สุขภาพ บรษัิทจดักิจกรรมมอบเครือ่งมือแพทยใ์หก้บัโรงพยาบาลแกลง จงัหวดัระยอง เป็นประจ าทกุปี ซึง่

เป็นโรงพยาบาลที่นอกจากชาวบา้นในพืน้ท่ีแลว้ ยงัรวมถึงพนกังานของบรษัิท จากส านกังานใหญ่ จะ

เลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลแหง่นี ้เนื่องจากตัง้อยูใ่กลก้บัส านกังานใหญ่ของบรษัิท 

4. เศรษฐกิจและอาชพี บรษัิทสรา้ง ECF PARK เพื่อตอ้งการสรา้งแหลง่รายไดใ้หก้บัคนในชมุชน เนื่องจาก 

ECF Park ตัง้อยูต่ดิถนนบา้นบงึ-แกลง ซึง่เหมาะสมตอ่การใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรบัจดัจ าหนา่ยสนิคา้ของฝาก 

สนิคา้พืน้บา้น ทัง้นี ้ บรษัิทไดใ้หช้มุชนในบรเิวณพืน้ท่ีใกลเ้คียงกบัส านกังานใหญ่ ของบรษัิท ในยา่นอ าเภอ

แกลง จงัหวดัระยอง สามารถเขา้มาเช่าพืน้ท่ีเพื่อน าสนิคา้มาจ าหนา่ยในบรเิวณพืน้ท่ีของ ECF Park ได ้ 

 
กิจกรรม “ส่งต่อความสุข...สู่สังคม” 

บรษัิทมีความตระหนกัเป็นอยา่งยิ่ง ที่จะสรา้งการแบง่ปันใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมในองคก์ร โดยมุง่เนน้สง่เสรมิให้
พนกังานมีจิตสาธารณะ สรา้งความสขุใหเ้กิดขึน้จากการเป็นผูใ้ห ้ เพื่อเป็นสว่นหนึง่ในการสรา้งสงัคมปัจจบุนัใหน้า่อยูม่าก
ยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ จึงเกิดเป็นกิจกรรม โครงการตา่ง ๆ เพื่อสง่มอบความสขุใหเ้กิดขึน้ตอ่ชมุชน สงัคม และความสขุใจสูพ่นกังาน
จากการเป็นผูใ้ห ้แตเ่นื่องดว้ยการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 ในปี 2563 ที่ผา่นมา เพือ่เป็นการปอ้งกนัการแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสัดงักลา่ว บรษัิทจึงไดม้ีการงดกิจกรรมบางสว่น  โดยกิจกรรม “สง่ตอ่ความสขุ...สูส่งัคม” ในปี 2563 มี
ดงันี ้ 
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SCN ร่วมกับ ECF และ META บริจาคเคร่ืองผลิตออกซิเจนในนาม GEP แก่โรงพยาบาลยา่งกุ้ง เยเนอรรั์ล สู้ภยั
โควดิ-19 

เมื่อวนัที่ 15 ตลุาคมที่ผา่นมา บรษัิท สแกน อินเตอร ์จ ากดั 

(มหาชน) หรือ SCN รว่มกบั บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค 

จ ากัด (มหาชน) (ECF) และบริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น 

จ ากัด (มหาชน) (META) ส่งตัวแทนบริจาคเครื่องผลิต

ออกซิ เจน ให้แก่ โรงพยาบาล ย่างกุ้ง เยเนอร์รัล ณ 

สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา ในนามของบริษัท กรีน 

เอิรธ์ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั หรือ GEP ซึ่ง ในรอบปี 

2563 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ก าลังประสบ

ปัญหาขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณท์างการแพทยใ์น

การดแูล รกัษาผูป่้วยที่ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา(COVID-19) ที่

มีตวัเลขผูต้ิดเชือ้และผูเ้สยีชีวิตเพิ่มสงูขึน้ ซึ่ง GEP ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการรกัษาพยาบาล ช่วยเหลือผูป่้วย จึงไดส้ง่

มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ซึ่งเป็นอุปกรณท์างการแพทยท์ี่มีความส าคญัมากส าหรบัผู้ ป่วย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้

เพียงพอในการรกัษาผูป่้วยติดเชือ้ ในชุมชนที่ไดร้บัผลกระทบ เพื่อช่วยลดอตัราการเสียชีวิตของผูป่้วย ในสาธารณรฐัแห่ง

สหภาพเมียนมา 

 

กิจกรรม “มอบเฟอร์นิเจอร์ พร้อม

ทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านยางงาม ต.กระแส 

อ.แกลง จ.ระยอง”   

 

  
 
 
 
กิจกรรม “มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์อุปกรณ์
ส านักงานให้แก่ สมาคมผู้พิการ จังหวัดระยอง”   
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กิจกรรม “มอบเงนิทุน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนใกล้เคียงกับบริษัท” 
ส าหรบัเงินทุนสนบัสนุนกิจกรรมใหแ้ก่ชุมชนใกลเ้คียงนัน้ เพื่อเป็นการสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนต์่าง ๆ ของ
ชมุชน อาทิเช่น กิจกรรมการพฒันาชมุชน กิจกรรมงานประเพณีทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม “มอบเก้าอีข้องบริษัท เพื่อใช้งานในส านักงานจัดหางานจังหวัดระยอง” 
บรษัิทไดม้อบเกา้อี ้ใหแ้ก่ส  านกังานจดัหางานจงัหวดัระยอง เพื่อใชส้  าหรบัใหบ้รกิารประชาชนที่มาติดตอ่ส านกังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม “มอบเฟอรนิ์เจอร ์สนับสนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง” 
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สร้างแหล่งรายได้ให้กับคนในชุมชน 
บรษัิทไดจ้ดัสรา้ง ECF Park ขึน้ โดยหนึง่ในวตัถปุระสงคห์ลกัในการสรา้งนัน้ เพื่อตอ้งการสรา้งแหลง่รายไดใ้หก้บัคนใน
ชมุชน ECF Park ตัง้อยูต่ิดถนนบา้นบงึ-แกลง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ซึง่เหมาะสมตอ่การใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรบัจดั
จ าหนา่ยสนิคา้ของฝาก สนิคา้พืน้บา้น บรษัิทไดใ้หค้นในพืน้ท่ีชมุชนมาเช่าพืน้ท่ีเพื่อน าสนิคา้มาจ าหนา่ยใน ECF Park ได ้
นอกจากนีย้งัถือเป็นจดุหนึง่ทีใ่หบ้รกิารจดุพกัรถ ซึง่มีพืน้ท่ีใหบ้รกิารและจ าหนา่ยสนิคา้ อาทิ รา้นกาแฟ รา้นสะดวกซือ้ 
รา้นอาหาร หอ้งน า้สะอาด จดุใหบ้รกิารสถานีอดัประจไุฟฟา้แก่รถที่ใชไ้ฟฟา้ เป็นตน้ 

 

  8jk 
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ผลการด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม (Quality Environment) 
มาตรการวิธีการปฏิบัติภายในองคก์รที่แสดงถงึความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

 
บรษัิทใหค้วามส าคญัตอ่ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มที่เกิดขึน้จากกระบวนการทางธุรกิจของบรษัิท ไมว่า่จะโดย

ทางตรง หรอืทางออ้ม มกีารควบคมุดแูลตัง้แตก่ระบวนการผลติสนิคา้และบรกิารท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้มในทกุขัน้ตอน อีก
ทัง้ยงัปลกูฝังใหพ้นกังานมีจิตส านกึในการดแูลรกัษา สิง่แวดลอ้ม ไมว่า่จะเป็นการคดัแยกขยะ การรกัษาความสะอาดทัง้
ภายในบรเิวณอาคาร โรงงาน และบรเิวณโดยรอบ 

 
ตัวอยา่งการแบ่งเขตพืน้ที่ความรับผิดชอบในการดูแลความสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
 
 
 
นโยบายการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิท มีแนวทางปฏิบตัิ และระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัที่เช่ือถือได ้
บรษัิทไดด้  าเนินการรบัรองตามมาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001:2015 (ISO 9001 – Quality Management 
System) นอกจากนี ้ บรษัิทยงัด าเนินการตรวจสอบขอ้มลูผลการด าเนินงานทางดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัเป็น
ประจ าทกุปี และมีนโยบายที่เป็นหลกัการส าคญัเพื่อใหเ้กิดการใชท้รพัยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ ดงันี  ้

1. สนบัสนนุแนวทางการระแวดระวงัในการด าเนินงานท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
2. สง่เสรมิใหเ้กิดกิจกรรมเพื่อยกระดบัความรบัผิดชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
3. สง่เสรมิการพฒันาและการเผยแพรเ่ทคโนโลยีที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
ในกระบวนการผลติเฟอรน์เิจอร ์ บรษัิทใหค้วามส าคญัตอ่การสรา้งมลภาวะที่อาจจะเกิดขึน้ในระหวา่ง

กระบวนการผลติ อาทิ ละอองส ี ฝุ่ น ซึง่ปัจจบุนัใชก้ารออกแบบใหพ้น่สใีนหอ้งปิด รวมถึงการน าเทคโนโลยีในการพน่สทีี่มี
ประสทิธิภาพ ช่วยลดมลภาวะเขา้มาใชใ้นกระบวนการผลติ และส าหรบัวตัถดุิบทีใ่ชใ้นการผลติ ประเภทกาว ซึง่เป็น
วตัถดุิบที่ใชใ้นการปิดผิวกระดาษปิดผิวบนไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ บรษัิทใชก้าวประเภทท่ีสามารถละลายไดด้ว้ยน า้ (Water 
Base) เพื่อใหไ้มส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
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การใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
บรษัิทมีการใชพ้ลงังานในสว่นของกระบวนการผลติ การใหบ้รกิาร และส านกังาน ประกอบไปดว้ย 3 สว่น คือ 
1. พลงังานไฟฟา้ จากการไฟฟา้สว่นภมูิภาคส าหรบัส านกังาน และการผลติในโรงงาน ที่ส  านกังานใหญ่จงัหวดั

ระยอง และการไฟฟา้สว่นภมูิภาคส าหรบัส านกังานการตลาด ที่ส  านกังานสาขาล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 
2. เชือ้เพลงิ ไดแ้ก่ น า้มนัดีเซล น า้มนัเบนซิน ส าหรบัใชใ้นงานขนสง่สนิคา้และรถประจ าส านกังานของบรษัิท 
3. น า้ประปา จากการประปาสว่นภมูิภาค ส าหรบัส านกังาน และการผลติในโรงงาน ที่ส  านกังานใหญ่จงัหวดั

ระยอง และการประปาสว่นภมูิภาคส าหรบัส านกังานการตลาด ท่ีส  านกังานสาขาล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 
โดยบรษัิทตระหนกัถึงการประหยดัและลดการใชท้รพัยากรดา้นพลงังาน โดยมีนโยบายควบคมุคา่ใชจ้า่ยทัง้ดา้น

พลงังานไฟฟา้ เชือ้เพลงิ และน า้ประปา อยา่งใกลชิ้ด และมเีปา้หมายใหค้า่ใชจ้า่ยลดลงอยา่งตอ่เนื่อง  
 

ในช่วงปี 2563 บรษัิทมีปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟา้ เชือ้เพลงิ น า้ประปา และกระดาษ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
หน่วย : บาท 

ประเภททรัพยากร 
จ านวน  

2562 2563 ผลต่าง (%) 

พลงังานไฟฟา้ 24,467,466.82 24,512,146.82 0.18% 

น า้มนัเชือ้เพลงิ 10,692,871.21 7,935,400 -25.79% 

น า้ประปา 55,218.75 52,303.00 0.21% 
กระดาษ 165,063.00 118,500 -28.21% 
รวม 35,377,619.78  32,618,376.82 -7.80% 

   
จากตารางแสดงขอ้มลูการใชท้รพัยากรขา้งตน้ จะพบว่า ปี 2563 บริษัทสามารถลดค่าใชจ้่ายในการใชท้รพัยากร 

เมื่อเทียบกบัคา่ใชจ้่ายในปี 2562 คา่ใชจ้่ายดงักลา่วปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 7.80 นบัเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นไดเ้ป็นอย่างดีว่า 
บรษัิทมีความมุง่มั่นท่ีจะรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงการเป็นสว่นหนึ่งในการสรา้งแรงผลกัดนักระตุน้ใหพ้นกังานเกิด
ความตระหนกัในการใชน้ า้ ไฟฟา้ รวมถึงทรพัยากรอื่น ๆ อยา่งคุม้คา่ 

 
ทัง้นี ้ส  าหรบัค่าใชจ้่ายในสว่นของไฟฟ้านั้น เนื่องจากบริษัท ไดด้  าเนินการติดตัง้แผงโซลา่รเ์ซลล ์ขนาดก าลงัการ

ผลิตติดตัง้ประมาณ 1 MW บนงคาโรงงานที่ส  านกังานใหญ่ อ าเภอแกลง จังหวดัระยอง เพื่อน ากระแสไฟฟ้ามาใชใ้น
กระบวนการผลติ โดยสามารถใชไ้ดเ้ต็หลมัก าลงัการผลติ ตัง้แตปี่ 2562 จากเดิมปี 2561 บริษัทมีค่าใชจ้่ายดา้นไฟฟ้าอยู่ที่ 
36,404,316.15 บาท หลงัจากมีการติดตัง้แผงโซลา่รเ์ซลล ์คา่ใชจ้่ายดา้นไฟฟ้าในปี 2562 ปรบัลดลงมาที่ 24,467,466.82 
บาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ลดลงรอ้ยละ 32.79 และในปี 2563 ค่าใชจ้่ายดา้นไฟฟ้า อยู่ที่ 24,512,66.82 บาท ซึ่งเป็น
จ านวนที่ใกลเ้คียงกบัปี 2562 นบัว่าการติดตัง้โซล่ารเ์ซลลถื์อเป็นความส าเร็จของบริษัท ที่มุ่งเนน้การลดค่าใชจ้่ายดา้น
ทรพัยากรไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากการด าเนินการดงักลา่วจะเป็นผลดีในดา้นการลดภาระคา่ใชจ้่ายของบริษัทแลว้ ยงัสง่ผล
ดีต่อสิ่งแวดลอ้ม เนื่องจากโซล่ารเ์ซลลถื์อเป็นพลงังานบริสทุธ์ิประเภทหนึ่ง ท่ีไม่สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม พรอ้มกันนี ้
บรษัิทยงัมีนโยบายหาทางตอ่ยอดการจ าหนา่ยคารบ์อนเครดิตจากโครงการดงักลา่วในรูปแบบของจ านวนหน่วยก๊าซเรือน
กระจกที่สามารถลดลงได ้เพื่อจ าหนา่ยเป็นรายไดใ้หก้บับรษัิทตอ่ไป 
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การบริหารจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช ้

บรษัิทใหค้วามส าคญักบัการจดัการของเสยี และวสัดเุหลอืใชท้ี่เกิดขึน้จากกระบวนการผลติ และการอปุโภคบริโภค
ของพนักงาน โดยมีวิธีการคัดแยกขยะที่ชัดเจน รวมทัง้ขอความร่วมแรงร่วมใจจากพนกังานในการคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภท  

ส าหรบัการด าเนินการจดัการของเสยีและวสัดเุหลอืใชจ้ากกระบวนการตา่ง ๆ มีรายละเอียด ดงันี  ้
 เศษไม ้และเศษขีเ้ลือ่ย  เป็นวตัถดุิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตโดยเกิดจากการตดัชิน้งานเพื่อใหไ้ดรู้ปทรง

ตามที่ตอ้งการ  ทางบริษัทจะน าเศษไมแ้ละเศษขีเ้ลื่อยบางสว่นไปใชเ้ป็นเชือ้เพลิงใหก้บัหมอ้ไอน า้ (Boiler) 

เพื่อใชเ้ป็นพลงังานหมนุเวียนในกระบวนการผลิต และหากในช่วงไหนที่มีเศษไมแ้ละเศษขีเ้ลื่อยเป็นจ านวน

มาก ทางบรษัิทจะจ าหนา่ยใหก้บับคุคลภายนอกบางสว่น 

 ฝุ่ น  เป็นเศษวสัดุที่ไดจ้ากการขดัชิน้งานดว้ยกระดาษทราย หรือเครื่องมือขดั ทางบริษัทจะใชเ้ครื่องดูดฝุ่ น

แบบถงุกรองฝุ่ น (Filter Bag) เศษฝุ่ นท่ีกรองไดจ้ะถกูน าไปรวบรวมเพื่อจ าหน่ายใหก้บับคุคลภายนอกที่รบัซือ้

เพื่อน าไปใชเ้ป็นวตัถดุิบในการผลติผลติภณัฑอ์ื่น ๆ ตอ่ไป 

 ละอองส ีเกิดจากการพน่สบีนชิน้งาน ทางบรษัิทมีวิธีการก าจดัละอองสเีพื่อป้องกนัไม่ใหล้ะอองสีมีผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยใชร้ะบบหอ้งพ่นเป็นแบบดกัละอองสีดว้ยระบบน า้หมนุเวียน โดยกากสีที่ไดจ้ากการดกั

ละอองสไีดถ้กูก าจดัโดยวิธีที่ถกูตอ้งตอ่ไป 

 เศษส ีเกิดจากกระบวนการผลติกระดาษปิดผิวจากเครือ่งจกัรพิมพล์ายที่จะมีเศษสหีลงเหลอืภายหลงัพิมพง์าน

เสรจ็ เดิมทางบรษัิทจะใชว้ิธีการฝังกลบภายในพืน้ที่ท่ีก าหนดภายในโรงงาน ปัจจุบนัหากสีที่เหลือเหลา่นัน้ยงัมี

คณุภาพที่ดี บริษัทจะน ามาผสม เพื่อกลบัมาใชใ้หม่ ซึ่งเป็นการลดผลกระทบที่เกิดจากเศษสีที่เหลือ และเป็น

ส่วนหนึ่งในการลดตน้ทุนการผลิต แต่ยงัไวซ้ึ่งการผลิตเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท์ี่มีคุณภาพที่ดี ตามมาตรฐานที่

บรษัิทก าหนด ซึง่จากการด าเนินการดงักลา่วสามารถลดตน้ทนุในการซือ้สใีหมไ่ดส้งูสดุถึงรอ้ยละ 5    

 เศษวสัด ุไดแ้ก่ เศษหนงัเทียม เศษผา้ ที่เหลือจากการผลิต ทางบริษัทจะรวบรวมไวเ้พื่อน าไปจ าหน่ายใหก้บั

ผูร้บัซือ้ตอ่ไป 

 กาว เป็นวตัถดุิบที่ใชใ้นการปิดผิวกระดาษปิดผิวบนไมป้ารต์ิเคลิบอรด์ บรษัิทใชก้าวประเภทท่ีสามารถละลาย

ไดด้ว้ยน า้ (Water Base) เพื่อใหไ้มส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

อยา่งไรก็ตามในปีที่ผา่นมา บรษัิทไดเ้ริม่ด  าเนินงานตามนโยบายเพื่อประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม (CSR) ที่มี
ผลอยา่งยั่งยืนทัง้ตอ่สงัคมและกิจการ ซึง่ในปีตอ่ ๆ ไป บรษัิทจะก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิเพื่อแสดงออกถงึความ
รบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มที่ชดัเจนยิง่ขึน้ เดินหนา้จดักิจกรรมที่เป็นรูปธรรมมากยิง่ขึน้ รวมถงึการน าผลจาก
นโยบายและกิจกรรมมาวเิคราะห ์และประเมินผลที่ได ้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการพฒันาและปรบัปรุงใหด้ยีิ่งขึน้ตอ่ไป 
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แนวทางการปฏิบตัิเพือ่การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัท 
 
โครงการ Solar Rooftop   
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
เนื่องจากบรษัิทด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยเฟอรน์ิเจอร ์ มีโรงงานส าหรบัการผลติเฟอรน์ิเจอร ์ จ านวน 2 แหง่ 

ไดแ้ก่ โรงงานท่ีต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ซึง่เป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ และเป็นสถานท่ีผลติผลติภณัฑ์
เฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ ซึง่เป็นผลติภณัฑห์ลกัของบรษัิท และโรงงานแหง่ที ่2 ตัง้อยูท่ี่ต  าบลวงัจนัทร ์อ าเภอวงัจนัทร ์
ซึง่โรงงานแหง่นีใ้ชเ้ป็นโรงงานผลติและประกอบเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา รวมถึงสายการผลติในสว่นของโรงเลือ่ยไม้
ยางพาราแปรรูป และอบแหง้ และผลติกระดาษปิดผิวส าหรบัใชใ้นการผลติเฟอรน์เิจอร ์ เนื่องจากกระบวนการผลติ
เฟอรน์ิเจอรใ์นแตล่ะขัน้ตอน ลว้นตอ้งใชไ้ฟฟา้เป็นพลงังานส าคญัในการผลติ บรษัิทจงึมีแนวคดิที่จะผลติพลงังานสะอาด 
โดยเลอืกใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์หรอื Solar Rooftop ด าเนินการบนหลงัคาโรงงาน ในสว่นของโรงงานท่ีตัง้อยูอ่  าเภอแกลง 
โครงการ Solar Rooftop ของบรษัิท มีขนาดก าลงัการผลติติดตัง้ไมเ่กิน 1 เมกะวตัต ์  ภายหลงัการติดตัง้ Solar Rooftop 
เพื่อใชใ้นกระบวนการผลติ ส าหรบัปี 2563 ช่วยใหบ้รษัิทสามารถประหยดัคา่ไฟฟา้ไดถ้ึง 3,664,729 บาท ทัง้นี ้ บรษัิทอยู่
ระหวา่งศกึษาโครงการเพิ่มเติม เพื่อวางแผนการตดิตัง้ Solar Rooftop ภายในโรงงานเพิม่เติมตอ่ไป  

นอกจากการติดตัง้ Solar Rooftop จะชว่ยประหยดัคา่ใชจ้่ายดา้นพลงังานไฟฟา้ใหแ้ก่บรษัิทแลว้ ยงัช่วยในดา้นการ
รกัษาสภาพแวดลอ้ม เนื่องจากพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานสะอาด ไมก่่อใหเ้กิดปฏิกิรยิาที่จะท าใหส้ิง่แวดลอ้มเป็นพิษ 
ซึง่ในอนาคตมีแผนท่ีจะด าเนินโครงการ Solar Rooftop ที่โรงงานอ าเภอวงัจนัทรเ์ช่นกนั 
 
การผลิตคู่มือการประกอบสนิค้าโดยใชก้ระดาษเกรดรีไซเคลิแทนกระดาษเกรดด ี

การผลติคูม่ือประกอบสนิคา้ มคีวามจ าเป็นท่ีบรษัิทจะตอ้งจดัท า และกระบวนขัน้ตอนนีท้างบรษัิทมีความจ าเป็น
จะตอ้งใชก้ระดาษเป็นวตัถดุิบที่ส  าคญัจ านวนมาก บรษัิทจงึไดน้ ากระดาษในเกรดรไีซเคิลมาใชใ้นกระบวนดงักลา่ว เพื่อ
ทดแทนการใชก้ระดาษ A4 เกรดดี ซึง่เป็นการชว่ยลดการตดัตน้ไมเ้พื่อผลติกระดาษ อีกทัง้ยงัเป็นการลดตน้ทนุใน
กระบวนการผลติใหแ้ก่บรษัิทสามารถคดิเป็นจ านวนตน้ทนุท่ีลดลงไดป้ระมาณ 0.40 ลา้นบาทตอ่ปี  

รวมถงึปัจจบุนับรษัิทไดม้ีความพยายามที่จะลดการใชก้ระดาษ เพื่อเป็นการลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มจาก
กระบวนการผลติกระดาษ โดยการใชว้ิธีพมิพค์ูม่ือประกอบสนิคา้ลงบนกลอ่งสนิคา้ แตว่ิธีนีย้งัคงมีขอ้จ ากดัเนื่องจากจะ
สามารถใชไ้ดใ้นกรณีที่ผลติภณัฑด์งักลา่วมีขัน้ตอนการประกอบที่ไมยุ่ง่ยากและซบัซอ้นจนเกินไป 
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การใช้วัสดุประเภท Eco Friendly   
บรษัิทไดม้ีการเปลีย่นแปลงการใชว้สัดปุระเภท Edge Banding หรอืพลาสติกส าหรบัปิดขอบไมจ้ากเดิมใชว้สัดทุี่

ผลติจาก PVC 100% มาเป็นพลาสติกที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม หรอืเกรด Eco Friendly ซึง่เป็นพลาสติกที่สามารถยอ่ย
สลายได ้เพื่อลดการท าลายสิง่แวดลอ้ม  
 
ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต 

กระบวนการผลติเฟอรน์ิเจอรจ์ากไมเ้ทียม อาทิเช่น ไมป้ระเภทปารต์ิเคิลบอรด์ ซึง่กระบวนการอดัเพื่อใหไ้มย้ดึเกาะ
กนั ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้รซินเป็นสว่นผสม โดยเรซินจะมีสว่นประกอบของสารฟอรม์าลดีไฮดห์ากมคีา่เกิน
มาตรฐานจะเป็นอนัตรายตอ่ผูใ้ช ้ โดยไดก้ าหนดมาตรฐานการวดัคา่สารฟอรม์าลดีไฮดห์รอื European formaldehyde 
emission standards โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่นหลกั ๆ โดยเริม่จาก “E2” ระดบัท่ีเป็นอนัตรายกบัผูใ้ชเ้พราะมกีารปลอ่ยสาร
ฟอรม์าลดีไฮดส์งูกวา่ก าหนด “E1” จะมีสารฟอรม์าลดีไฮดไ์มเ่กิน 0.75 ppm และส าหรบั “E0” เป็นมาตรฐานขัน้สงูที่
อพัเกรดขึน้มาจาก E1 โดยเฟอรน์ิเจอรท์ี่จะผา่นขัน้นีจ้ะมีสารฟอรม์าลดีไฮดไ์มเ่กิน 0.07 ppm ซึง่ในทกุภาคสว่นโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งภาคการผลติก าลงัด าเนนิการและพฒันาเพื่อใหม้าตรฐานดงักลา่วครอบคลมุอตุสาหกรรมเฟอรน์ิเจอรโ์ลกใน
อนาคตตอ่ไป 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่เกิดตอ่ทัง้ผูใ้ช ้และสิง่แวดลอ้ม ปัจจบุนับรษัิทเลอืกใชไ้มป้ระเภท E1 ซึง่พบวา่มีสาร
ฟอรม์าลดีไฮดต์  ่ากวา่ E2 มากถึง 1.0 mg/l หรอืสามารถลดสารฟอรม์าลดีไฮดจ์ากการใชว้สัดไุดม้ากถงึ 67% นอกจากเป็น
ผลดีตอ่สิง่แวดลอ้ม ตอ่ผูใ้ชส้นิคา้ และตอ่สขุภาพของพนกังานแลว้ ยงัเป็นผลดใีนแง่ของการชว่ยลดตน้ทนุในกระบวนการ
ผลติ คิดเป็นจ านวนตน้ทนุท่ีลดลงไดม้ากถงึ 3.70 ลา้นบาทตอ่ปี 
 
การเปลี่ยนใชห้ลอดไฟ LED ภายในโรงงาน 

ภายในโรงงานในสว่นของฝ่ายผลติ พบวา่ ภายในพืน้ท่ีของกระบวนการผลติมคีวามจ าเป็นจะตอ้งตดิตัง้หลอดไฟ
จ านวนกวา่ 2,000 ดวง ซึง่ปัจจบุนัทางบรษัิทไดเ้ริม่ทยอยเปลีย่นหลอดไฟดงักลา่วมาเป็น หลอดไฟแบบ LED เนื่องจาก
หลอดไฟแบบ LED มีคณุสมบตัใินเรือ่งของการใหแ้สงสขีาวทีแ่ทจ้รงิ มีคา่อณุหภมูิสทีี่ใกลเ้คียงกบัแสงจากธรรมชาติ จงึท า
ใหส้บายตา ถนอมสายตา มีอายกุารใชง้านคอ่นขา้งนาน ประหยดัคา่ไฟฟา้ กวา่หลอดไฟฟา้แบบปกติ และที่ส  าคญัการใช้
หลอดไฟ LED นัน้ เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม เนื่องจากการผลติหลอดไฟแบบฟลอูอเรสเซนตจ์ะประกอบดว้ยสารโลหะหนกั 
เช่น สารปรอท ซึง่เป็นพิษกบัสิง่แวดลอ้ม ในขณะท่ีหลอดไฟ LED จะไมม่ีสว่นประกอบของโลหะหนกัที่เป็นอนัตราย และที่
ส  าคญัวสัดทุี่ผลติสามารถน ากลบัมารไีซเคิลไดต้อ่ไป    
 
การเปลี่ยนหลังคาบริเวณพืน้ที่โรงงาน ให้เป็นหลังคาแบบโปร่งแสง 

บรษัิทไดม้ีการเปลีย่นหลงัคาบรเิวณโรงงาน จากเดมิที่เป็นหลงัคาแบบทบึ ปัจจบุนัไดเ้ริม่เปลีย่นมาเป็นหลงัคาโปรง่
แสง โดยออกแบบพืน้ท่ีบางจดุภายในโรงงาน เพื่อใชแ้สงสวา่งจากธรรมชาติเขา้ชว่ย ซึง่จะช่วยลดการใชแ้สงสวา่งจาก
พลงังานไฟฟา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  
 
การน าเทคโนโลยมีาใช้ในการลดการใชก้ระดาษในส านักงาน 

บรษัิทอยูร่ะหวา่งการพฒันาระบบ Application เพื่อรองรบัและอ านวยความสะดวกส าหรบังานขายและใหบ้รกิาร
ลกูคา้ การตรวจสอบสต็อกสนิคา้ที่รวดเรว็ การน าผลติภณัฑเ์พื่อน าเสนอผา่น Application นอกจากนีใ้นสว่นของงานการ
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ผลติสนิคา้ สิง่ที่ไดด้  าเนินการแลว้คือ บรษัิทไดน้ าขึน้ระบบ Cloud ส าหรบัการเก็บรวบรวมแบบเฟอรน์ิเจอรใ์หค้รบถว้น 
ครอบคลมุทกุประเภทที่บรษัิทเป็นผูผ้ลติ และจ าหนา่ย เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ลกูคา้ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ รวมถงึเพื่อลดระยะเวลาการท างานของฝ่ายออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์ นอกจากนีย้งัสามารถช่วยลดการ
ใชท้รพัยากรกระดาษในการท างาน (Paperless system) ใหล้ดลงอยา่งมีนยัส าคญัดว้ย 
 
การคัดแยกขยะ “พวกเรา ECF ช่วยลดโลกร้อน” รู้ทิง้ รู้คัดแยก รู้คุณค่า 

เพื่อเป็นสรา้งจิตส านกึในการดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม ปัจจบุนับรษัิทไดก้ าหนดแนวทางส าหรบัพนกังาน ในการ
ควบคมุและจดัการของเสยีทีเ่กิดจากการด าเนินกิจกรรม โดยแบง่ขยะออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้

1) ถงัขยะเปียก (สเีขียว) ส าหรบัขยะเปียก เช่น เศษอาหาร เศษผกั เศษผลไม ้เป็นตน้ 

2) ถงัขยะแหง้ (สเีหลอืง) ส าหรบัขยะแหง้ เช่น ก่ิงไม ้ใบไม ้กระดาษช าระ เป็นตน้ 

3) ถงัขยะซีไรเคิล (สนี  า้เงิน) ส  าหรบัขยะรไีซเคิล เช่น กระดาษ กลอ่งกระดาษ เศษโลหะ กระป๋องเครือ่งดื่ม ขวด 

แกว้ พลาสติกตา่งๆ เป็นตน้ 

4) ถงัขยะอนัตราย (สแีดง) ส าหรบัขยะอนัตราย เช่น ถา่นไฟฉาย แบตเตอรีโ่ทรศพัท ์ตลบัหมกึ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
นอกจากนี ้ เพื่อเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการตระหนกัถึงการใชท้รพัยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ บรษัิทจึงได้

ติดปา้ยขอ้ความเตือนในบรเิวณตา่ง ๆ เช่น การตดิปา้ยขอ้ความเตือนเรือ่งการใชก้ระดาษช าระในหอ้งน า้ การตดิปา้ย
ขอ้ความรณรงคก์ารประหยดัน า้ ประหยดัไฟฟา้ บรเิวณก๊อกน า้หรอืสวิตซไ์ฟ ภายในพืน้ท่ีอาคารส านกังาน เพื่อสรา้ง
จิตส านกึในการลดการใชท้รพัยากรธรรมชาติใหเ้กิดขึน้แก่พนกังานขององคก์ร ซึง่นโยบายดงักลา่วเห็นผลไดจ้ากคา่ใชจ้่าย
คา่ไฟฟา้ที่ลดลง 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 
บริษัทใหค้วามส าคญักับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทัง้ในระดบัผูบ้ริหารและระดับปฏิบัติการเพื่อใหเ้กิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานในทุกระดบัชัน้ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 25 
กุมภาพนัธ ์2564 มีกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชุมครบทกุท่าน ไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของ
บริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในรวม 5 ดา้น ไดแ้ก่ การควบคุมภายในองคก์ร (Control 
Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู (Information and Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในเรื่องการท าธุรกรรมกับผูถื้อหุน้รา ยใหญ่ กรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วอยา่งเหมาะสมและเพียงพอกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทแลว้ ซึ่งการพิจารณา
อนุมตัิการท าธุรกรรมดังกล่าว จะค านึงถึงประโยชนส์ูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ และถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับ
บุคคลภายนอก ทัง้นี ้การอนุมตัิธุรกรรมดังกล่าวจะกระท าโดยผูท้ี่ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมดงักล่าวเท่านัน้ นอกจากนี ้
คณะกรรมการบรษัิทยงัไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในส าหรบัหวัขอ้อื่นวา่มีความเพียงพอและเหมาะสมแลว้  

ส าหรบัการด าเนินการเก่ียวกบัการควบคมุภายในของบรษัิท บรษัิทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ท าหนา้ที่สอบทาน
ใหบ้ริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบการปฏิบตัิงานของบริษัทร่วมกับผูส้อบบญัชี ผู้
ตรวจสอบภายใน และผูบ้ริหารบริษัท เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษัิท  

บริษัทไดม้ีการจัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อท าหนา้ที่ในบริษัท และเขา้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อรายงานผลการตรวจสอบภายในที่ เกิดขึน้ ไดแ้ก่ นางสาวพิมพร์  าไพ บุญชะนะ ร่วมกับการว่าจา้งคนนอก
ควบคูก่นั ซึง่บรษัิทไดว้า่จา้ง บรษัิท แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ากดั โดยมีนางสาววรรณา เมลืองนนท ์(กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ากัด) เป็นหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบและจดัท าระบบ
ตรวจสอบการควบคมุภายในของบริษัทเพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดลุในการปฏิบตัิงานของทกุฝ่ายงาน ซึ่งบริษัทเริ่ม
วา่จา้งบรษัิท แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ากดั ตัง้แตไ่ตรมาสที่ 3 ของปี 2554  

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัมีความเห็นวา่ ไดก้ ากบัดแูลใหผู้ด้  ารงต าแหนง่หวัหนา้งานตรวจสอบภายในมี
วฒุิการศกึษา ประสบการณ ์การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่วแลว้ 

โดยผูต้รวจสอบภายในจะน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้
จดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนมุตัิแผนงาน 
ส าหรบัใชต้ิดตามและตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณใ์นการปฏิบัติงานใหส้อดคลอ้งกับแผนงานและนโยบายที่บริษัท
ก าหนด ซึง่บรษัิทไดด้  าเนินการปรบัปรุงและพฒันาคณุภาพการควบคมุภายในอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ผูต้รวจสอบภายในไดน้ าเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
รวมถึงขอ้เสนอแนะและการด าเนินการของบรษัิทตอ่ขอ้เสนอแนะที่มีต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรบัทราบ ซึ่ง
ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบถึงข้อเสนอแนะในประเด็นด้านระบบควบคุมภายในบางประเด็นที่จะต้อง
ด าเนินการแกไ้ข โดยจะบรรจเุขา้เป็นวาระการติดตามตอ่เนื่องในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในคราวต่อไป ทัง้นีผู้ ้
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ตรวจสอบภายในจะน าเสนอผลการตรวจติดตามและขอ้ตรวจพบใหมท่ี่อาจจะเกิดขึน้ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อรบัทราบเป็นประจ าทกุไตรมาส 

โดยภายหลงัจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบถึงผลการตรวจติดตามและขอ้ตรวจพบใหม่แล้ว 
ประธานกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดขอ้มลูดงักลา่วตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพื่อรบัทราบ โดย
คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหม้ีและเปิดเผยถึงระบบควบคมุภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะปรากฎในรายงาน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2563 ที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี นอกจากนี ้คณะกรรมการไดพ้ิจารณา
ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยหัวข้อความเสี่ยงหลักที่คณะกรรมการบริษัทให้
ความส าคญั ประกอบดว้ยความเสีย่งดา้นตา่ง ๆ และแนวทางในการจดัการกบัความเสีย่งดงักลา่ว โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน 

บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีการประชมุเพื่อตดิตามปัญหาที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานเป็นประจ าทกุสปัดาห ์ ระหวา่ง
หนว่ยงานส านกังานใหญ่ ซึง่เป็นสว่นของโรงงานผลติ กบัหนว่ยงานดา้นฝ่ายการตลาด ซึง่ตัง้อยูใ่นสว่นของสาขา เพื่อจะได้
ประสานงาน และสามารถรบัทราบปัญหาที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานรว่มกนัไดอ้ยา่งทนัทว่งที นอกจากนีย้งัมีการติดตาม
การปฏิบตัิงานในระดบัแผนก ฝ่าย และหนว่ยงานรว่มกนัทัง้รายวนั และรายสปัดาหอ์ีกดว้ย  

2. ความเสี่ยงด้านการเงนิและอตัราแลกเปลี่ยน 

ความเสีย่งดา้นการเงิน ประเด็นที่ส  าคญัในขณะนีค้ือ เรือ่งการบรหิารลกูหนี ้ เนื่องจากบรษัิทมีการขยาย
งานออกไปอยา่งตอ่เนื่อง โดยในประเด็นนีข้อใหห้นว่ยงานท่ีรบัผิดชอบเรง่แกไ้ขระบบการจดัการเพื่อติดตามหนีใ้หม้ีความ
รอบคอบรดักมุและทนัตอ่สถานการณท์ี่เกิดขึน้กบัลกูคา้แตล่ะรายใหเ้ขา้สูร่ะบบท่ีถกูตอ้งและเหมาะสม โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อลดระยะเวลาการจดัเก็บหนี ้ และลดมลูคา่หนีค้า้งช าระนานใหล้ดลงอยา่งตอ่เนื่องและโดยเรว็ตอ่ไป ส าหรบัดา้นอตัรา
แลกเปลีย่น บรษัิทไดต้ิดตามความเคลือ่นไหวเพื่อใหท้ราบถึงแนวโนม้ทีจ่ะเกิดความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นได้
ทนัทว่งที นอกจากนีย้งัมวีงเงินซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ (Forward Contract) กบัสถาบนัการเงินเพื่อใชเ้ป็น
เครือ่งมือในการปอ้งกนัความเสีย่ง และรองรบัการผนัผวนของคา่เงินท่ีอาจจะเกิดขึน้ นอกจากนีย้งัไดพ้ิจารณาเพือ่หา
แนวทางลดตน้ทนุการทางการเงินจากการกูย้ืมเพื่อใชใ้นการด าเนนิธุรกิจและขยายการลงทนุในโครงการตา่ง ๆ ในช่วงที่
ผา่นมาใหล้ดลงอยา่งตอ่เนื่องดว้ยเช่นกนั 

3. ความเสี่ยงด้านการผลิต 
ประกอบดว้ยความเสีย่งที่ส  าคญั ไดแ้ก่ ความเสีย่งเก่ียวกบัวตัถดุบิ อาทิ ปัญหาการขาดแคลน ความผนั

ผวนของราคาวตัถดุิบ ความเสีย่งจากการขาดแคลนแรงงาน ซึง่แนวทางปอ้งกนัความเสีย่งเหลา่นี ้ บรษัิทก าหนดเป็น
นโยบายที่ก าหนดใหห้นว่ยงานท่ีเป็นผูด้แูลรบัผิดชอบตอ้งคอยตรวจติดตาม และคาดการณถ์งึปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ โดย
จะตอ้งรายงานใหร้ะดบัผูบ้รหิารทราบโดยเรว็ หากมีสญัญาณ หรอืแนวโนม้ความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึน้ได ้ รวมถึงยงัเนน้
นโยบายการลดตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายในการผลติใหล้ดลงอยา่งตอ่เนื่องดว้ย นอกจากนีเ้นื่องจากธุรกิจการเป็นผูผ้ลติและ
จ าหนา่ยเฟอรน์ิเจอรค์ือ ธุรกิจที่มกีารพึง่พาดา้นแรงงานสงู ที่ผา่นมาบรษัิทไดพ้ยายามทีจ่ะหาแนวทางลดจ านวนแรงงานใน
สายงานการผลติอยา่งตอ่เนื่อง จึงไดล้งทนุสั่งซือ้เครือ่งจกัรแบบกึ่งอตัโนมตัิเขา้มาเพิ่มในการสายผลติ ซึง่คาดวา่การลงทนุ
ดงักลา่วจะตอ่เนื่องถงึปี 2564 นี ้

4. ความเสี่ยงด้านลูกค้ารายใหม่และการพึ่งพิงลูกค้าในปัจจุบัน 
ปัจจบุนับรษัิทลดความเสีย่งดา้นลกูคา้รายใหม ่ โดยการตรวจสอบถึงความมีตวัตน และความนา่เช่ือถือ

ทางดา้นการเงิน ผา่นขอ้มลูของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ก่อนจะพิจารณาใหเ้ครดิตเทอมส าหรบัลกูคา้
รายใหม ่ ส าหรบัการพึง่พิงลกูคา้ปัจจบุนับรษัิทสามารถลดการพึง่พิงกลุม่ลกูคา้ตา่งประเทศไดจ้ากเดิม โดยปัจจบุนับรษัิทมี
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สดัสว่นลกูคา้ตา่งประเทศ และลกูคา้ในประเทศทีใ่กลเ้คียงกนั รวมถึงฝ่ายการตลาดของบรษัิท สามารถขยายฐานลกูคา้ไป
ยงักลุม่ลกูคา้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา อินเดีย และจีน ไดเ้พิ่มขึน้ ซึง่จะช่วยลดการพึง่พิงลกูคา้ในประเทศญ่ีปุ่ น ที่ปัจจบุนั
คิดเป็นสดัสว่นมากที่สดุส  าหรบัลกูคา้ตา่งประเทศดว้ย 

5. ความเสี่ยงด้านอัคคีภยัภายในโรงงานและการจัดท าประกันภยั 
บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีการทบทวนนโยบายการปอ้งกนัอคัคีภยั การจดัฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานที่ปฏิบตัิงาน

อยูใ่นกระบวนการผลติ รวมถึงมีการทบทวนวงเงินประกนัภยัเป็นประจ าทกุปี ซึง่ยงัคงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว ้
6. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบขอ้บังคับ 

บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีหนว่ยงานที่ท าหนา้ที่ในการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบรษัิท ซึง่เป็นการปฏิบตัิงาน
รว่มกนัระหวา่งหนว่ยงานเลขานกุารบรษัิท และหนว่ยงานดา้นบญัชีการเงิน เพื่อมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการสรา้งความ
มั่นใจวา่ บรษัิทไดม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือกฎระเบียบของหนว่ยงานราชการที่
เก่ียวขอ้งอยา่งถกูตอ้ง โดยยงัคงเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้

7. ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนและการด าเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
เนื่องจากบรษัิทมีการเขา้ลงทนุในบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม คณะกรรมการบรษัิทไดม้ีนโยบายทีจ่ะพจิารณา

การบรหิารจดัการความเสีย่งครอบคลมุถึงความเสีย่งตา่ง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจหรอืการเขา้ลงทนุในบรษัิท
ยอ่ย และบรษัิทรว่มเหลา่นัน้ดว้ย ซึง่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้ โดยทางกรรมการ ผูบ้รหิารและทีมงานท่ีไดร้บัมอบหมาย
จากบรษัิทไดเ้ขา้รว่มการประชมุในระดบัคณะกรรมการ และคณะท างานของบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม เพื่อจะไดท้ราบความ
เคลือ่นไหว และความคืบหนา้ในการด าเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง 

8. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ในโลกยคุปัจจบุนัท่ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพวิเตอร ์การจดัเก็บขอ้มลูตา่ง ๆ ไดเ้ขา้มามีบทบาทท่ี

ส าคญัตอ่การบรหิารจดัการภายในองคก์ร ซึง่รวมถึงเป็นสว่นหนึง่ที่ส  าคญัของระบบควบคมุภายในผา่นโปรแกรมตา่ง ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง อาทิ งานบรหิารการขาย งานดา้นบญัชีการเงิน งานดา้นการสรา้งและจดัเก็บฐานขอ้มลูตา่ง ๆ รวมถงึการ
ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยทั่วไป บรษัิทจึงใหค้วามส าคญัตอ่การจดัหาแนวทางการปอ้งกนัความเสีย่งดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศที่อาจจะเกิดขึน้ภายในองคก์ร ซึง่ในรอบปี 2564 บรษัิทไดม้ีการก าหนดนโยบายเรือ่งนีต้อ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ใหร้บัทราบและน าไปสรา้งใหเ้กิดการปฏิบตัิจรงิ รวมถงึตดิตามผลใหเ้กิดเป็นรูปธรรมที่ชดัเจนตอ่ไปวา่ บรษัิทสามารถ
ปอ้งกนัความเสีย่งทกุจดุของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึน้ในองคก์รไดค้รอบคลมุทกุดา้นเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้  
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12. รายการระหว่างกัน 
 รายละเอียดรายการระหวา่งกนัของบรษัิทกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ีเ่กิดขึน้ใน ปี 2563 และ ปี 2562 มีดงันี ้

บุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะ
ความสัมพันธ ์

ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ปี 2563  ปี 2562 

1. บจก.อินเด็กซ ์ลิฟวิ่ง
มอลล ์ 

 (Index Living Mall) 

มีกรรมการเป็นคู่
สมรสของนาย
อารกัษ ์สขุสวสัด ์ซึง่
ด  ารงต าแหน่งเป็นผู้
ถือหุน้ กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ  านาจ
ลงนาม และผูบ้รหิาร
ของบรษัิท 
 

ค่าเช่าและค่าบริการโชวรู์ม :บริษัทเช่าพืน้ที่ Index 
Living Mall เพื่อจ  าหน่ายเฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพารา ภายใต้
ตราสินคา้ “ELEGA”     

0.00 9.08 - เพื่อเป็นการขยายตลาดภายในประเทศ และเพื่อให้
ผลิตภัณฑข์องบริษัทเป็นที่รูจ้ักมากขึน้ บริษัทไดเ้ช่าพืน้ที่
ภายใน Index Living Mall ในท าเลที่มีศักยภาพในช่วงที่
ผ่านมาเพื่อวางจ าหน่ายผลิตภัณฑป์ระเภทเฟอรนิ์เจอร์
ส  าเร็จรูปที่ผลิตจากไมย้างพาราและไมจ้ริง ภายใตต้รา
สินคา้ “ELEGA“ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 บริษัทได้ด  าเนินการปรับกลยุทธ์ช่องทางการ
จ าหน่ า ยสิ นค้าภาย ใต้ต ร า  “ELEGA”  ใหม่  จึ ง ได้
ด  าเนินการยกเลิกพืน้ที่เชา่กับทาง Index Living Mall เป็น
ที่เรยีบรอ้ยแลว้  

- ที่ผ่านมา Index Living Mall ไมมี่นโยบายใหบุ้คคลอ่ืนเช่า
พืน้ที่เพื่อจ  าหน่ายสินค้า นอกจากจะเป็นการจ าหน่าย
สินคา้เพื่อเติมเต็มความตอ้งการของลกูคา้เท่านัน้ ซึ่งการ
เช่าพื ้นที่เพื่อจ  าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทใน Index 
Living Mall ถือเป็นการเติมเต็มเฟอรนิ์เจอรท์ี่วางจ าหน่าย
ใน Index Living Mall ใหมี้ความสมบูรณ์มากขึน้ ทั้งนี ้
บรษัิทจา่ยคา่เชา่พืน้ที่ใหก้บั Index Living Mall ในราคาที่
สมเหตุสมผล ยุติธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ 
(Fair and at arm’s length)  

- บริษัทขายเฟอรนิ์เจอรไ์ม้ปารต์ิเคิลบอรด์ใหก้ับ Index 
Living Mall โดยเริ่มจ าหน่ายตัง้แต่เดือนกันยายน 2555 
ซึง่ก าหนดราคาขายตามเกณฑก์ารพิจารณาก าหนดราคา

ขายสินค้า บรษัิทจ าหน่ายเฟอรนิ์เจอรป์ารต์ิเคิลบอรด์
ใหก้ับ Index Living Mall โดยเริ่มมีการจ าหน่ายเม่ือ
เดือนกนัยายน 2555 

9.02 12.33 

ลูกหนี้การค้า Index Living Mall มียอดคา้งช าระค่า
สินคา้กบับรษัิท โดยยอดหนีด้งักล่าวยงัไม่ครบก าหนด
ช าระ 
 
 
 
 

2.80 
 
 
 

2.69 
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บุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะ
ความสัมพันธ ์

ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ปี 2563  ปี 2562 

2. บจก.อินเด็กซ ์
อินเตอรเ์ฟิรน์ (IIF) 

 

มีกรรมการเป็นคู่
สมรสของนาย
อารกัษ ์สขุสวสัด ์ซึง่
ด  ารงต าแหน่งเป็นผู้
ถือหุน้ กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ  านาจ
ลงนาม และผูบ้รหิาร
ของบรษัิท 
 

ขายสินค้า บริษัทจ าหน่ายผลิตภัณฑก์ระดาษปิดผิว
ใหก้บั IIF โดยเริม่จ  าหน่ายในปี 2553 

 12.80 ของบริษัท ซึ่งยุติธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ 
(Fair and at arm’s length basis) 

-   เน่ืองจากบริษัทมีการผลิตสินคา้เฟอรนิ์เจอรใ์หก้ับ Index 
Living Mall ในสินคา้บางรุน่ จึงมีความจ าเป็นจะตอ้งซือ้
กระดาษปิดผิวและขอบพีวีซี เพื่อใชเ้ป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตเฟอรนิ์เจอรใ์หก้ับกลุ่ม Index Living Mall ใน
ขณะเดียวกนัทางบรษัิทก็ไดมี้การจ าหน่ายกระดาษปิดผิว
ใหก้ับ IIF เพื่อใชใ้นการผลิตเฟอรนิ์เจอรด์ว้ย ทัง้นีมี้การ
ก าหนดราคาขายตามเกณฑก์ารพิจารณาก าหนดราคา
ของบริษัท ซึ่งยุติธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ 
(Fair and at arm’s length basis) 

ขายสินค้า บริษัทจ าหน่ายผลิตภัณฑก์ระดาษปิดผิว
ใหก้บั IIF โดยเริม่จ  าหน่ายในปี 2553  

12.67 12.80 

ลูกหนีก้ารค้า IIF มียอดคา้งช าระคา่กระดาษปิดผิวกบั
บรษัิท โดยมีอายลุกูหนีอ้ยูใ่นชว่งไมเ่กิน 3 เดือน ซึง่เป็น
ปกติของการช าระคา่สินคา้ของ IIF 
 

4.76 3.83 
 
 

3. นายอารกัษ ์ 
สขุสวสัดิ ์

ซึง่ด  ารงต าแหน่งเป็น
ผูถื้อหุน้ กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ  านาจ
ลงนาม และผูบ้รหิาร
ของบรษัิท 

บรษัิทไดจ้  าหน่ายสิทธิเรียกรอ้งตามสญัญากูย้ืมเงินใน
วงเงิน 19.43 ลบ. พรอ้มดอกเบีย้คา้งช าระของเงินตน้
ดังกล่าว โดยแบ่งช าระเป็นงวด 7 งวด ๆ ละ 6 เดือน 
เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ในจ านวนเงินงวดละ 
2.78 ลา้นบาท และมีส่วนที่คิดดอกเบีย้จากการผ่อน
ช า ร ะดั งกล่ า ว ในอัต ร า ร ้อยละ  6  ต่ อ ปี  โดย มี
รายละเอียด ดงันี ้

งวดที่ วนัที่ช  าระ 
จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 วนัท าสญัญานี ้ 2,775,000.00 
2 วนัที่ 30 มิถนุายน 

2563 
2,775,000.00 

3 วนัที่ 31 ธันวาคม 2,775,000.00 

11.11 19.43 ตามที่บรษัิทไดใ้หกู้ย้ืมเงินจ านวน 50,000,000 บาท แก่ 
บรษัิท อินเตอร ์ฟารอี์สท ์เอ็นเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั 
(มหาชน) (“IFEC”) ตามสญัญากูย้ืมเงินฉบบัลงวนัที่ 26 
ธันวาคม 2559 (“สญัญากยู้ืมเงิน”) ณ วนัที่ 24 ธันวาคม 
2562 บรษัิทเป็นเจา้หนีส้ญัญากูย้ืมเงินตอ่ IFEC เป็นจ านวน
เงินรวม 58,304,246.58 บาท ประกอบดว้ยเงินตน้จ านวน 
50,000,000 บาท และดอกเบีย้คงคา้งจ านวน 8,304,246.58 
บาท โดยบรษัิทไดต้กลงจ าหน่ายสิทธิเรยีกรอ้งในสญัญา
เงินกูด้งักลา่วใหแ้กผู่ซ้ือ้ จ  านวน 2 ราย ไดแ้ก่ นายคมวิทย ์
บญุธ ารงกิจ ในราคาขาย 38,869,497.33 บาท และนาย
อารกัษ ์สขุสวสัดิ ์ในราคาขาย 19,434,749.25 บาท ทัง้นีมี้
การก าหนดราคาขายและเง่ือนไขตามเกณฑก์ารพิจารณา
ก าหนดราคาของบรษัิท ซึง่ยตุิธรรม และมีความสมเหตสุมผล 
เป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบรษัิท 
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บุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะ
ความสัมพันธ ์

ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ปี 2563  ปี 2562 

2563 
4 วนัที่ 30 มิถนุายน 

2564 
2,775,000.00 

5 วนัที่ 31 ธันวาคม 
2564 

2,775,000.00 

6 วนัที่ 30 มิถนุายน 
2565 

2,775,000.00 

7 วนัที่ 31 ธันวาคม 
2565 

2,784,749.25 

 รวม 19,434,749.25 

 
เม่ือคิดดอกเบีย้ในอัตรารอ้ยละ 6 ต่อปีจนถึงวัน

ช าระครบถว้นจะเท่าจ านวน 1,685,420.74 บาท รวม
เป็นเงินทัง้หมดที่จะไดร้บัช  าระเท่ากับ 21,120,169.99 
บาท 
ในกรณีที่นายอารกัษ์ สุขสวสัดิ์ เรียกเก็บหนีเ้งินกูจ้าก 
IFEC ไม่ได้หรือได้ไม่เต็มจ านวน หรือไม่สามารถ
ด าเนินการซือ้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จากบรษัิท ซีอาร ์โซลา่ร ์จ  ากัด ไดส้  าเร็จก็ตาม บริษัทฯ 
ไมมี่หนา้ที่ตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ ในกรณีดงักล่าวต่อนาย
อารักษ์ สุขสวัสดิ์ และนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ จะตอ้ง
ช าระคา่ขายสิทธิเรยีกรอ้งใหแ้ก่บรษัิทฯ จนครบถว้น 
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12.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายการระหว่างกนัของบริษัทกบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

มีสว่นไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยไดใ้หค้วามเห็นว่า
รายการระหว่างกนัดงักลา่ว เป็นไปตามเง่ือนไขที่สมเหตสุมผล ยตุิธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at 
arm’s length basis) 

 
12.2 นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าท ารายการระหว่างกัน รวมทั้งการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์อง

บริษัทในอนาคต 
มาตรการและขัน้ตอนการอนมุตักิารท ารายการระหวา่งกนั 
กรณีที่มีรายการระหว่างกนัของบริษัทหรือบริษัทย่อยกบับคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์มีสว่นไดส้ว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคตซึ่งเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะ
เดียวกบัที่วิญํชูนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจาก
อิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลที่มีความเกี่ยวขอ้ง และมีเงื่อนไขการคา้ปกติหรือราคาตลาด 
ภายใตเ้งื่อนไขที่สมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได ้และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์ฝ่ายบริหารของบริษัท
สามารถด าเนินการไดต้ามปกติภายใตห้ลกัการที่ทางคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาอนมุตัิ และใหจ้ดัท ารายงานสรุป
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบทกุไตรมาส 

ส าหรบัในกรณีที ่ม ีรายการระหว่างกนัที ่ไม ่เ ป็นรายการทางการคา้ปกติ บร ิษัทจะจดัใหม้ ีความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาใหผู้ป้ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ชี่ยวชาญ
อิสระเฉพาะดา้นหรือผูต้รวจสอบบญัชี เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่วต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการประกอบการตดัสินใจและใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้
ถือหุน้ตามแต่กรณี เพื่ออนมุตัิรายการดังกลา่วก่อนการเขา้ท ารายการ ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้น
หมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัท และจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักลา่ว
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑแ์ละ
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้การพิจารณาอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัดงักลา่ว ตอ้งปฏิบตัิ
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งผูท้ี่อาจมีความขดัแยง้หรือมีสว่นไดเ้สียในการท ารายการระหว่างกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงมติในการท ารายการระหว่างกนันัน้ ๆ 

 
นโยบายหรอืแนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 
ในอนาคตหากบริษัทมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับ

บรษัิท บรษัิทจะก าหนดเง่ือนไขตา่ง ๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอา้งอิง
เปรยีบเทียบไดก้บัเง่ือนไขหรือราคาที่เกิดขึน้กบัธุรกิจประเภทเดียวกนัที่บริษัทกระท ากบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้บริษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัราคา อตัราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจ
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เกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาให้ผูป้ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ช่ียวชาญอิสระเฉพาะดา้นหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการประกอบการตดัสนิใจและให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของบริษัท และจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักลา่วไวใ้นแบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

รายการระหวา่งกนัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบต่าง ๆ ที่ไดก้ าหนดขึน้และ
กรรมการจะตอ้งไม่อนุมตัิรายการใด ๆ ที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดกบับริษัท 
และจะตอ้งเปิดเผยรายการดงักลา่วซึ่งบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด
ที่เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึ่งทรพัยส์ินของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
และตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยโดยเคร่งครดั นอกจากนี ้บริษัทจะไม่ท ารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เก่ียวขอ้งที่
ไมใ่ช่การด าเนินธุรกิจตามปกติของบรษัิท 

 
12.3 การอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงือ่นไขการค้าโดยทั่วไป ในการท าธุรกรรมระหว่าง

บริษัท และบริษัทยอ่ย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 
ปัจจุบนับริษัท และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกนักบับุคคลที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งในอนาคตบริษัทและบริษัทย่อยอาจมี

รายการระหว่างกันกบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทสามารถท าธุรกรรมดงักล่าวได ้
หากธุรกรรมนัน้มีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญํชูนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกนั 
ดว้ยอ านาจตอ่รองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง 
ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2555 (หลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัที่ 26 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมตัิในหลกัการ
เก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ที่มีเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป ในการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลเก่ียวโยง เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการด าเนินการในอนาคต 

 
12.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 

เพื่อเป็นการคุม้ครองผูล้งทนุ ในอนาคตถา้มีรายการระหวา่งกนัของบรษัิทเกิดขึน้กบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์มีสว่นไดส้ว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต บริษัทจะจดัใหม้ีการน าเสนอรายการ
ดงักลา่วผา่นท่ีประชมุคณะกรรมการท่ีมีกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุ ทัง้นี ้เพื่อดแูลใหร้ายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่ง
ยตุิธรรมและมีนโยบายการก าหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิ
ตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษัิท
หรอืบรษัิทยอ่ยตอ่ไป 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 3.0 - 1 

ส่วนที ่3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
13.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 
(ก)  ผู้สอบบัญชีและรายงานของผู้สอบบัญช ี

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ไดต้รวจสอบงบการเงินของบรษัิท สามารถสรุปไดด้งันี ้
 

งบการเงนิรอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
การแสดงความเห็นใน 
รายงานของผู้สอบบัญช ี

งวด 12 เดือน 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

นายอคัรเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 
5389 จากบรษัิท เอ็ม อาร ์แอนด ์
แอสโซซิเอท จาํกดั (อยูใ่นรายช่ือ
ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบ
จากสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย)์ 

งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท อีสต์
โคสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการ
ดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สาํหรับปี
สิน้สดุวนัเดียวกนั และงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดง
ฐานะการเงินของ บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั 
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และผล
การดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรบัปีสิน้สดุวนั
เดียวกัน โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระสาํคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งวด 12 เดือน 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

งวด 12 เดิอน  
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 3.0 - 2  

(ข)  ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
งบแสดงฐานะการเงนิรวม : บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (ต่อ) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม 
(ปรับปรุงใหม่) 

งบการเงนิรวม 
(ปรับปรุงใหม่) 

งบการเงนิรวม 

สิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2561 

สิน้สุดวันที ่
31 ธันวาคม 2562 

สิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย ์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 132.36 4.24 84.06 2.51 187.14 5.28 
เงินลงทนุชั่วคราว 64.71 2.08 9.98 0.30 - - 
ลกูหนีก้ารคา้       

- บรษัิทที่เก่ียวขอ้งกนั 6.08 0.19 6.52 0.19 7.55 0.21 
- บรษัิทอ่ืน 321.82 10.32 276.80 8.27 323.75 9.13 

ลกูหนีจ้ากการขายสิทธิสว่นทีค่รบรอบกาํหนดชาํระ
ภายใน 1 ปี  

- - - - 36.00 1.02 

ลกูหนีอ่ื้นผ่อนชาํระสว่นที่ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 
- บคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั - - 8.33 0.25 5.55 0.16 
- บคุคลอ่ืน - - 16.65 0.50 11.10 0.31 

สินคา้คงเหลือ – สทุธิ 1,172.21 37.59 1,379.37 41.20 1,370.21 38.65 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่และดอกเบีย้คา้งรบัจาก
บคุคลและกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 

65.34 2.10 15.03 0.45 - - 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษัิทอ่ืน 65.00 2.08 - - - - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บคุคลอ่ืน (ดอกเบีย้รอ้ยละ 
7 ตอ่ปี และครบกาํหนดเม่ือทวงถาม) 

- - - - 
39.00 1.10 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น       
- เงินมดัจาํซือ้วตัถดุิบและสินคา้ - - 2.90 0.09 25.61 0.72 
- ลกูหนีภ้าษีมลูคา่เพิ่ม (สทุธิจากคา่เผ่ือหนีส้งสยั
จะสญูจาํนวน 3.052 ลบ. ในปี 2562) 

20.30 0.65 25.10 0.75 11.08 0.31 

- อ่ืน ๆ (สทุธิจากคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจาํนวน 
3.997 ลบ. ในปี 2563 และ2562) 

24.90 0.80 12.75 0.38 18.77 0.53 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,872.72 60.06 1,837.49 54.88 2,035.77 57.43 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
ลกูหนีจ้ากการขายสิทธิ – สทุธิ - - - - 12.00 0.34 
ลกูหนีอ่ื้นผ่อนชาํระ-สทุธิ       

- บคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั - - 11.11 0.33 5.56 0.16 
- บคุคลอ่ืน  - - 22.22 0.66 11.12 0.31 
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้จาํกดัในการใช ้ 73.04 2.34 93.88 2.80 51.82 1.46 
เงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ซึ่งบนัทกึโดยวิธีสว่นไดเ้สีย 561.69 18.01 584.10 17.44 672.12 18.96 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์– สทุธิ 459.40 14.73 481.89 14.39 521.51 14.71 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้– สทุธิ - - - - 5.33 0.15 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 3.0 - 3  

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม 
(ปรับปรุงใหม่) 

งบการเงนิรวม 
(ปรับปรุงใหม่) 

งบการเงนิรวม 

สิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2561 

สิน้สุดวันที ่
31 ธันวาคม 2562 

สิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน – สทุธิ 2.19 0.07 0.78 0.02 1.25 0.04 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัช ี 4.39 0.14 9.54 0.28 5.83 0.16 
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการอ่ืน 50.00 1.60 - - - - 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น       
- เงินมดัจาํการเขา้ศกึษาโครงการลงทนุ 75.00 2.41 100.00 2.99 100.00 2.82 
- เงินจา่ยลว่งหนา้ซือ้เงินลงทนุ - - 95.00 2.84 70.00 1.97 
- เงินจา่ยลว่งหนา้คา่หุน้ - - 78.75 2.35 0.00 0.00 
- เงินมดัจาํและเงินประกนั 17.88 0.57 33.48 1.00 52.34 1.48 
- อ่ืน ๆ-สทุธิ 1.81 0.06 0.08 0.00 0.06 0.00 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,245.40 39.94 1,510.83 45.12 1,508.96 42.57 
รวมสินทรัพย์ 3,118.12 100.00 3,348.31 100.00 3,544.72 100.00 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้       

หนีสิ้นหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

490.84 15.74 522.48 15.60 601.83 16.98 

เจา้หนีก้ารจากการขายสิทธิเรยีกรอ้งในลกูหนีก้ารคา้ 113.42 3.64 108.20 3.23 87.46 2.47 
เจา้หนีก้ารคา้ 189.37 6.07 153.08 4.57 215.15 6.07 
เจา้หนีอ่ื้น – บรษัิทที่เก่ียวขอ้งกนั 1.85 0.06 - - - - 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากและดอกเบีย้คา้งจา่ยแก่บคุคล
และกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 

- - - - 54.18 1.53 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการอ่ืน 283.18 9.08 197.99 5.91 210.08 5.93 
เงินกูย้ืมระยะยาวสว่นที่ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 18.34 0.59 27.63 0.83 40.37 1.14 
หุน้กูส้ว่นทีค่รบกาํหนดชาํระภายในหนึง่ปี - - 605.69 18.09 379.02 10.69 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงิน
สว่นท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 

2.97 0.10 1.38 0.04 2.32 0.07 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12.61 0.40 5.85 0.17 8.03 0.23 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายและหนีส้ินหมนุเวยีนอื่น 68.67 2.20 53.73 1.60 74.60 2.10 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,181.25 37.88 1,676.02 50.06 1,673.05 47.20 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       

เงินกูยื้มระยะยาว – สทุธิ 31.76 1.02 41.83 1.25 45.60 1.29 

หุน้กู-้สทุธิ 688.64 22.09 375.11 11.20 571.16 16.11 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า-สทุธิ 2.44 0.08 1.14 0.03 1.29 0.04 

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2.25 0.07 1.84 0.05 2.22 0.06 
หนีส้ินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน 6.79 0.22 10.69 0.32 11.61 0.33 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 731.87 23.47 430.61 12.86 631.89 17.83 
รวมหนีสิ้น 1,931.12 61.35 2,106.63 62.92 2,304.94 65.02 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 3.0 - 4  

(ข)  ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ตอ่) 
 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม : บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (ต่อ) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิรวม 
(ปรับปรุงใหม่) 

งบการเงนิรวม 

สิน้สุดวันที ่ 
31 ธันวาคม 2561 

สิน้สุดวันที ่ 
31 ธันวาคม 2562 

สิน้สุดวันที ่ 
31 ธันวาคม 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ส่วนของผู้ถอืหุน้       
ทนุจดทะเบียนท่ีออก 354.14 - 312.46 - 299.16 - 
ทนุจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้  239.85 7.69 239.87 7.16 239.87 6.77 
สว่นเกินมลูคา่หุน้ 768.12 24.63 768.34 22.95 768.34 21.68 
กาํไรสะสม       
- จดัสรรเพื่อสาํรองตามกฎหมาย 25.60 0.82 27.40 0.82 28.95 0.82 
- ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 369.45 11.85 407.25 12.16 430.84 12.15 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถื้อหุน้ -219.40 (7.04) (221.55) (6.62) (235.50) (6.64) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,183.62 37.96 1,221.32 36.48 1,232.50 34.77 
สว่นไดเ้สียท่ีไมม่ีอาํนาจควบคมุ 21.38 0.69 20.37 0.61 7.28 0.21 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,205.00 38.65 1,241.68 37.08 1,239.78 34.98 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,118.12 100.00 3,348.31 100.00 3,544.72 100.00 

หมายเหตุ : เริม่ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 บรษัิทไดเ้ปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการแสดงมลูค่าท่ีดิน อาคารและเครือ่งจกัรจากวิธีการตี
ราคาใหมเ่ป็นวิธีราคาทนุ (ไดร้บัอนมุติัโดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2563) ซึง่สามารถกระทาํไดภ้ายใตป้ระกาศสภาวิชาชีพ
บญัชีฉบบัท่ี 18/2554 ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2554 เรือ่ง “การบนัทึกบญัชีเมื่อมีการตีราคาใหม่” ทัง้นี ้เหตผุลหลกัของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี
ดงักลา่วเก่ียวเน่ืองกบั (1) เพื่อใหเ้กิดความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัและขจดัความยุ่งยากรวมถึงตน้ทนุท่ีเกินจาํเป็นอย่างมากสาํหรบัการปิดบญัชีดว้ย
นโยบายการบญัชีเดียวกนัของกิจการภายในกลุม่และ (2) ฝ่ายบรหิารของบริษัทเห็นวา่การบนัทึกบญัชีดว้ยวิธีราคาทนุสอดคลอ้งกบัวิธีปฏิบติัของ
อตุสาหกรรมเดียวกนัและยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความสามารถในการบรหิารจดัการและผลการดาํเนินงานของบริษัทท่ีมีความชดัเจนและเหมาะสมกว่า
วิธีการตีราคาใหม ่โดยบริษัทไดป้รบัปรุงยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อน ๆ ท่ีนาํมาแสดงเปรยีบเทียบเสมือนวา่บริษัทไดบ้นัทึกและแสดงมลูคา่ท่ีดิน อาคาร
และเครือ่งจกัรโดยใชว้ิธีราคาทนุมาโดยตลอดตัง้แตต่น้ 

ทัง้นีบ้รษัิทไดจ้ดัแสดงขอ้มลูเปรยีบเทียบสาํหรบัปี 2561 ปี 2562 โดยการปรบัปรุงตวัเลขในงบการเงินเสมือนวา่ กิจการไดใ้ชน้โยบายการ
บญัชีดงักลา่วมาตัง้แตต่น้ เพื่อประโยชนส์าํหรบัการเปรยีบเทียบกบัขอ้มลูท่ีเกิดขึน้ในปี 2563 ตอ่ผูใ้ชข้อ้มลูงบการเงิน 

 
  



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 3.0 - 5  

(ข)  ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ตอ่) 
 

งบก าไรขาดทุนรวม  

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

งบการเงนิรวม 
(ปรับปรุงใหม่) 

งบการเงนิรวม 
(ปรับปรุงใหม่) 

งบการเงนิรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย – สทุธิ 1,393.11 96.52 1,254.18 97.15 1,384.49 97.80 
รายไดอ้ื่น  48.96 3.39     

- ขายวสัดแุละเศษซากจากการผลิต - - 12.31 0.95 11.99 0.85 
- ดอกเบีย้รบั   10.13 0.78 7.66 0.54 

- กาํไรจากการขายสินทรพัยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไว้
เพื่อขาย 

- - - - 6.17 0.44 

- กาํไรจากการขายสินทรพัยถ์าวร - - 7.15 0.55 - - 
- อืน่ๆ  - - 6.81 0.53 4.76 0.34 

กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน 1.26 0.09 0.34 0.03 0.56 0.04 
รวมรายได ้ 1,443.33 100.00 1,290.94 100.00 1,415.63 100.00 

ตน้ทนุขาย (981.81) (68.02) (851.54) (65.96) (1,077.23) (76.10) 
ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย (96.36) (6.68) (74.82) (5.80) (61.61) (4.35) 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (186.28) (12.91) (183.53) (14.22) (134.23) (9.48) 
คา่ใชจ้่ายอื่น  - - - - (18.13) (1.28) 

รวมค่าใช้จ่าย (1,264.45) (87.61) (1,109.90) (85.98) (1,291.20) (91.21) 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 178.88 12.39 181.04 14.02 124.43 8.79 
กาํไรจากการขายสิทธิเรยีกรอ้งในลกูหนีก้ารคา้
และสิทธิในตราสินคา้ 

- - - - 18.80 1.33 

ตน้ทนุทางการเงิน (101.24) (7.01) (115.43) (8.94) (132.92) (9.39) 
สว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 
และการรว่มคา้ 

(0.87) (0.06) 10.76 0.83 35.14 2.48 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได ้ 76.77 5.32 76.36 5.91 45.45 3.21 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (18.31) (1.27) (7.49) (0.58) (13.80) (0.97) 

ก าไรส าหรับปี 58.46 4.05 68.87 5.33 31.65 2.24 
ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยัของหนีส้นิผลประโยชนข์อง
พนกังานหลงัออกจากงาน 

- - (1.03) (0.08) - - 

สว่นแบง่ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นจากบรษัิทรว่ม (0.42) (0.03) (2.40) (0.19) (13.95) (0.99) 
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นสาํหรบัปี (0.42) (0.03) (3.43) (0.27) (13.95) (0.99) 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 58.04 4.02 65.44 5.07 17.70 1.25 
การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ)       
สว่นท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่ 63.17 4.38 69.89 5.41 41.16 2.91 
สว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สียท่ีไมม่ีอาํนาจควบคมุ (4.71) (0.33) (1.02) (0.08) (9.51) (0.67) 

ก าไรส าหรับปี 58.46 4.05 68.87 5.33 31.65 2.24 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 3.0 - 6  

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

งบการเงนิรวม 
(ปรับปรุงใหม่) 

งบการเงนิรวม 
(ปรับปรุงใหม่) 

งบการเงนิรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวม       
สว่นท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่ 62.74 4.35 66.46 5.15 27.21 1.92 
สว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สียท่ีไมม่ีอาํนาจควบคมุ (4.71) (0.33) (1.02) (0.08) (9.51) (0.67) 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 58.04 4.02 65.44 5.07 17.70 1.25 
ก าไรต่อหุน้ข้ันพืน้ฐาน 0.07  0.07  0.04  
ก าไรต่อหุน้ปรับลด 0.07  0.07  0.04  

หมายเหตุ : เริม่ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษัทไดเ้ปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการแสดงมลูคา่ท่ีดิน อาคารและเครือ่งจกัรจาก
วิธีการตีราคาใหมเ่ป็นวิธีราคาทนุ (ไดร้บัอนมุติัโดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2563) ซึง่สามารถกระทาํไดภ้ายใต้
ประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 18/2554 ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2554 เรือ่ง “การบนัทึกบญัชีเมื่อมีการตีราคาใหม่” ทัง้นี ้ เหตผุลหลกัของการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักลา่วเก่ียวเน่ืองกบั (1) เพื่อใหเ้กิดความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบัติและขจดัความยุ่งยากรวมถึงตน้ทนุท่ีเกินจาํเป็น
อย่างมากสาํหรบัการปิดบญัชีดว้ยนโยบายการบญัชีเดียวกนัของกิจการภายในกลุม่และ (2) ฝ่ายบรหิารของบรษัิทเห็นวา่การบนัทึกบญัชีดว้ยวิธี
ราคาทนุสอดคลอ้งกบัวิธีปฏิบติัของอตุสาหกรรมเดียวกนัและยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถในการบรหิารจดัการและผลการดาํเนินงานของ
บรษัิทท่ีมีความชดัเจนและเหมาะสมกวา่วิธีการตีราคาใหม ่ โดยบรษัิทไดป้รบัปรุงยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อน ๆ ท่ีนาํมาแสดงเปรยีบเทียบ
เสมือนวา่บริษัทไดบ้นัทึกและแสดงมลูคา่ท่ีดิน อาคารและเครือ่งจกัรโดยใชว้ิธีราคาทนุมาโดยตลอดตัง้แต่ตน้ 

ทัง้นีบ้รษัิทไดจ้ดัแสดงขอ้มลูเปรยีบเทียบสาํหรบัปี 2561 ปี 2562 โดยการปรบัปรุงตวัเลขในงบการเงินเสมือนวา่ กิจการไดใ้ช้
นโยบายการบญัชีดงักลา่วมาตัง้แตต่น้ เพื่อประโยชนส์าํหรบัการเปรยีบเทียบกบัขอ้มลูท่ีเกิดขึน้ในปี 2563 ตอ่ผูใ้ชข้อ้มลูงบการเงิน 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 3.0 - 7  

 (ข)  ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ตอ่) 
 

งบกระแสเงนิสด : บริษัท อสีตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  
หน่วย : ล้านบาท 

สรุปงบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิรวม 
(ปรับปรุงใหม่) 

งบการเงนิรวม 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

กาํไรสาํหรบัปี 
ปรบัปรุงดว้ย 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้
คา่เสื่อมราคาและคา่ใชจ้่ายตดับญัชี 
กาํไรจากการขายสิทธิเรยีกรอ้งในลกูหนีก้ารคา้และสิทธิในตราสินคา้ 
ขาดทนุ (กลบัรายการขาดทนุ) จากการดอ้ยคา่ของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 
คา่ใชจ้่ายผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน 
ขาดทนุจากการลดมลูค่าของสินคา้ 
สว่นแบง่ขาดทนุ (กาํไร) จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ 
ขาดทนุ (กาํไร) ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัมลูคา่ยติุธรรมของตราสารอนพุนัธ ์
ขาดทนุ (กาํไร) ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากอตัราแลกเปล่ียน 
กาํไรจากการขายสินทรพัยถ์าวร 
กาํไรจากการขายสินทรพัยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 
ขาดทนุจากการขายสินทรพัยไ์มม่ีตวัตน 
ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายสินทรพัย ์
กาํไรจากการขายเงินลงทนุชั่วคราว 
ดอกเบีย้รบั 
ดอกเบีย้จ่าย 
สนิทรพัยด์ าเนนิงานลดลง (เพิ่มขึน้) 
ลกูหนีก้ารคา้ 
ลกูหนีจ้ากการขายสิทธิ 
สินคา้คงเหลือ 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 
สินทรพัยไ์มม่ีตวัตน 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 
หนีส้นิด าเนนิงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
เจา้หนีก้ารคา้  
เจา้หนีอ้ื่น – บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายและหนีส้ินหมนุเวยีนอื่น 
จ่ายภาษีเงินได ้

58.46 
 

18.31 
42.79 

- 
4.09 
0.45 
1.18 
0.87 

(0.00) 
(0.48) 
(7.99) 

- 
- 

2.57 
(0.14) 
(8.12) 
101.24 

 
(40.52) 

- 
(174.77) 

(4.97) 
- 

(70.39) 
 

(10.40) 
0.33 

(6.28) 
(16.75) 

68.87 
 

7.49 
39.97 

- 
23.34 
2.61 
1.42 

(10.76) 
(0.00) 
0.20 

(7.15) 
- 

0.26 
3.18 

(0.21) 
(10.13) 
115.43 

 
25.87 

- 
(208.59) 
(13.87) 

0.93 
(18.06) 

 
(36.29) 
(1.85) 

(21.76) 
(19.80) 

31.65 
 

13.80 
44.05 

(18.80) 
(2.41) 
0.93 
0.45 

(31.97) 
0.00 

(0.11) 
- 

(6.17) 
- 

18.44 
- 

(7.66) 
132.92 

 
(85.03) 

7.00 
8.71 

(6.96) 
- 

(5.65) 
 

62.12 
- 

5.80 
(7.53) 

กระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (110.52) (58.90) 153.58 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใชล้ดลง (เพิ่มขึน้) 
เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิ่มขึน้) 

(0.75) 
(152.93) 

(20.84) 
0.33 

42.06 
13.76 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 3.0 - 8  

สรุปงบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิรวม 
(ปรับปรุงใหม่) 

งบการเงนิรวม 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

รบัชาํระเงินจากลกูหนีอ้ืน่ผอ่นชาํระ 
รบัชาํระเงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แก่บคุคลและกิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึน้) 
เงินลงทนุชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึน้) 
เงินลงทนุในบรษัิทรว่มเพิ่มขึน้ 
เงินมดัจาํการเขา้ศกึษาโครงการลงทุนเพิ่มขึน้ 
เงินจ่ายลว่งหนา้คา่ซือ้เงินลงทนุลดลง (เพิ่มขึน้) 
เงินจ่ายลว่งหนา้คา่ซือ้หุน้ลดลง (เพิ่มขึน้) 
เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุชั่วคราว 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณเ์พิ่มขึน้ 
สินทรพัยไ์มม่ีตวัตนเพิ่มขึน้ 
เงินสดรบัจากการขายสินทรพัยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 
เงินสดรบัจากการขายอปุกรณ ์
รบัเงินปันผล 
รบัดอกเบีย้ 

- 
90.00 

(65.00) 
(195.00) 
(39.05) 

- 
- 
- 

130.14 
 (135.92) 

(0.53) 
- 

9.13 
- 

4.27 

- 
- 

65.00 
(120.00) 
(14.05) 
(25.00) 
(95.00) 
(28.75) 
175.21 
 (56.22) 
(0.42) 

- 
8.90 

- 
15.01 

24.98 
- 

(39.00) 
9.98 

(230.36) 
- 

25.00 
- 
- 

 (99.98) 
- 

233.88 
- 

11.39 
3.80 

กระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (355.64) (95.84) (4.49) 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
เจา้หนีจ้ากการขายสิทธิเรยีกรอ้งในลกูหนีก้ารคา้ลดลง 
เงินกูยื้มระยะสัน้จากบคุคลและกิจการอื่นเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
เงินกูยื้มระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าลดลง 
เงินกูยื้มระยะยาวเพ่ิมขึน้ 
จ่ายชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาว 
ออกหุน้กู ้
ไถ่ถอนหุน้กู ้
คา่ใชจ้่ายในการออกหุน้กู ้
เงินสดรบัจากการเพิ่มทนุ  
สว่นไดเ้สียท่ีไมม่ีอาํนาจควบคมุลดลง 
จ่ายเงินปันผลและเงินปันผลระหวา่งกาล 
จ่ายดอกเบีย้ 

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) 

31.64 
(5.22) 

(86.00) 
- 

 (2.90) 
39.59 

(20.23) 
380.20 
(90.10) 
(7.80) 
0.25 

- 
(29.00) 

(104.00) 

79.56 
(20.74) 
15.35 
53.50 
(2.78) 
50.00 

(33.48) 
581.10 

(609.80) 
(14.38) 

- 
(3.58) 

(16.02) 
(124.74) 

กระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 491.75 106.43 (46.01) 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด(ลดลง) – สุทธิ 25.59 (48.30) 103.08 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันต้นปี 106.77 132.36 84.06 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันสิน้ปี 132.36 84.06 187.14 
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(ค)  ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิรวม 
(ปรับปรุงใหม่) 

งบการเงนิรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)    
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (เท่า) 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า) 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เท่า) 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจา้หนี ้(เท่า) 
ระยะเวลาชาํระหนี ้(วนั) 
CASH CYCLE (วนั) 

1.59 
0.44 

(0.08) 
4.46 

80.72 
3.10 

115.99 
5.05 

71.34 
125.38 

1.10 
0.23 

(0.04) 
3.92 

91.81 
2.39 

150.87 
4.97 

72.39 
170.29 

1.22 
0.31 
0.09 
4.31 

83.59 
2.31 

155.65 
5.85 

61.53 
177.71 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (PROFITABILITY RATIO) 
อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การทาํกาํไร (%) 
อตัรากาํไรสทุธิ (%) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 

29.52 
12.84 

(61.78) 
4.05 
5.24 

32.10 
14.43 

(32.53) 
5.33 
5.63 

22.19 
10.35 

107.23 
2.24 
2.55 

อัตราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการด าเนินการ (EFFICIENCY RATIO) 
อตัราผลตอบแทนสินทรพัย ์(%) 
อตัราผลตอบแทนสินทรพัยถ์าวร (%) 
อตัราการหมนุของสินทรพัย ์(เท่า) 

1.98 
24.98 
0.49 

2.13 
23.12 
0.40 

0.92 
15.09 
0.41 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เท่า) 
อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่กาํไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้คา่เสื่อมราคา และคา่
ตดัจาํหน่าย (net debt to EBITDA ratio) (เท่า) 1/ 
อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีย้ (interest coverage ratio : ICR)) (เท่า)2/ 
อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีย้ (cash basis) 3/ 
อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั (เท่า) 4/ 

อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั (cash basis) 5/ 

อตัราสว่นตั๋วเงินจ่ายตอ่หนีส้ินท่ีมภีาระดอกเบีย้6/ 

อตัราสว่นหนีส้ินท่ีมภีาระดอกเบีย้ท่ีครบกาํหนดภายใน 1 ปี ตอ่หนีส้ินท่ีมีภาระ
ดอกเบีย้ทัง้หมด 7/ 

อตัราสว่นเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินตอ่หนีส้นิรวม8/ 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)9/ 

1.59 
4.73 

 
2.19 
N.A. 
0.28 
N.A. 
0.27 
0.52 

 
0.28 

99.84 

1.70 
6.87 

 
2.01 
N.A. 
0.17 
N.A. 
0.24 
0.76 

 
0.28 

40.81 

1.86 
6.68 

 
1.67 
2.26 
0.17 
0.14 
0.20 
0.68 

 
0.30 

37.89 
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หมายเหตุ :  1/    อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่กาํไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษีเงินได ้คา่เสื่อมราคา และคา่ตดัจาํหน่าย (net debt to EBITDA ratio) = 
(หนีส้ินหมนุเวียน – เงินสด และรายการเทียบเทา่เงินสด) / กาํไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 
(EBITDA)  

 2/   อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีย้ = กาํไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (EBITDA) / ดอกเบีย้
จา่ยหรอืตน้ทนุทางการเงิน 

 3/   อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีย้ (cash basis)  = กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน + ดอกเบีย้จา่ยจาการดาํเนินงาน + 
ภาษี / ดอกเบีย้จา่ยจากการดาํเนินงานและลงทนุ 

 4/   อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั (เทา่) = กาํไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย (EBITDA) / (หนีส้ิน
ระยะสัน้ที่มีภาระดอกเบีย้ + หนีส้ินระยะยาวที่มีภาระดอกเบีย้ที่ครบกาํหนดภายใน 1 ปี) 

 5/   อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั (cash basis) = กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน / (การจา่ยชาํระหนีส้ิน + รายจา่ย
ลงทนุ + ซือ้ทรพัยส์ิน + เงินปันผลจา่ย)  

 6/   อตัราสว่นตั๋วเงินจา่ยตอ่หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ = ตั๋วแลกเงิน (BE) และตั๋วสญัญาใชเ้งิน (PN) / หนีส้ินทัง้หมดที่มีภาระ
ดอกเบีย้  

 7/   อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ทีค่รบกาํหนดภายใน 1 ปี ตอ่หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ทัง้หมด = (หนีส้นิระยะสัน้ที่มีภาระดอกเบีย้ + 
หนีส้ินระยะยาวที่มีภาระดอกเบีย้ที่ครบกาํหนดภายใน 1 ปี) / หนีส้ินทัง้หมดที่มีภาระดอกเบีย้ 

 8/   อตัราสว่นเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินตอ่หนีส้ินรวม = เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน / หนีส้ินรวม 
 9/   อตัราการจา่ยเงินปันผล = คาํนวณจากกระแสเงินสดที่จา่ยออกสาํหรบัเงินปันผลในปีนัน้ / กาํไรสทุธิที่เกิดขึน้ของปีนัน้ 
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14.  การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 
 

ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 
ภาพรวมของผลการดาํเนินงานของบริษัท นบัตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ของโคโรน่าไวรสัสายพนัธใ์หม่ (COVID-19) สง่ผลใหบ้ริษัท มีรายไดจ้ากการสง่ออก และรายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้
ภายในประเทศลดลงคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20.73 และรอ้ยละ 16.11 อย่างมีนยัสาํคญั ซึ่งเกิดขึน้ในช่วงไตรมาสที่ 1 โดย
สาเหตุเกิดจากลกูคา้ในบางประเทศที่รฐับาลมีคาํสั่งล็อคดาวน ์อาทิ  ประเทศอินเดีย ส่งผลใหบ้ริษัท ไม่สามารถส่งออก
สินคา้ได ้สาํหรบัภายในประเทศ เกิดจากกลุม่รา้นคา้ประเภท Hypermarket อาทิ เทสโก ้โลตสั บิก๊ซี โฮมโปร ฯลฯ ที่เป็น
ลกูคา้ของบริษัทจาํเป็นจะตอ้งปิดการขายผ่านสาขาตามคาํสั่งของรฐับาล รวมถึงเกิดจากการจาํหน่ายเฟอรน์ิเจอรผ์่าน
ช่องทางโชวรู์ม ELEGA ลดลง จากการปรบักลยทุธท์างธุรกิจโดยปิดสาขาที่ไมส่รา้งรายไดแ้ละกาํไรเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาํหนดไว ้ทัง้นีเ้พื่อลดตน้ทนุคงที่จากค่าเช่า และค่าใชจ้่ายดา้นการบริหารงานซึ่งไดเ้ริ่มดาํเนินการตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 2 
ของปี 2562 ที่ผา่นมา สาํหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2563 สง่ผลใหโ้ดยภาพรวมแลว้บรษัิท มีรายไดจ้ากการขาย – สทุธิ ลดลงจาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนเทา่กบัรอ้ยละ 17.89 รวมถึงมีสดัสว่นรายไดร้วมลดลงรอ้ยละ 17.54 เช่นกนั 

จากที่อธิบายขา้งตน้เพื่อใหท้ราบถึงผลกระทบของ COVID-19 ที่สง่ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษัท นบั
ตัง้ไตรมาสที่ 1 ที่ผา่นมา แตอ่ยา่งไรก็ตามนบัตัง้แตไ่ตรมาสที่ 3 หรอืปี 2563 ในสว่นของธุรกิจเฟอรน์ิเจอร ์เริ่มมีรายไดจ้าก
การขายใกลเ้คียงกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยเติบโตเลก็นอ้ยเทา่กบัรอ้ยละ 0.10 ในขณะท่ีรายไดร้วมมีมลูค่าที่ใกลเ้คียง
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนเช่นกัน โดยปรบัตวัลดลงเล็กนอ้ยที่รอ้ยละ 0.39 ซึ่งถึงแมจ้ะอยู่ภายใตส้ถานการณ ์การแพร่
ระบาดของโคโรน่าไวรสัสายพนัธใ์หม่ (COVID-19) ที่สง่ผลใหบ้ริษัท มีรายไดข้ายที่ลดลงในช่วงไตรมาสที่ 1 ที่รายไดจ้าก
การสง่ออก และรายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ภายในประเทศลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนประมาณรอ้ยละ 18 แต่
อย่างไรก็ตามบริษัท ยงัคงสามารถสรา้งรายไดจ้ากการขายในช่วง 9 เดือนของปี 2563 ไดอ้ยู่ในระดบัที่ใกลเ้คียงกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อน และหากพิจารณาผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2563 พบว่า บริษัท สามารถสรา้งรายไดจ้ากการขาย
เติบโตจากปีก่อนรอ้ยละ 8.96 รวมถึงมีรายไดร้วมเติบโตจากปีก่อนเช่นกนั โดยปรบัตวัเพิ่มขึน้ 8.45 ซึ่งเป็นผลจากรายได้
จากการขายเติบโตอย่างมีนยัสาํคญัในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เกิดจากการรบัคาํสั่งซือ้จากลกูคา้ในกลุม่สหรฐัอเมริกา 
อินเดีย และจีนเพิ่มขึน้ โดยตลอดปี 2563 มีอตัราคาํสั่งซือ้ที่เพิ่มขึน้จากปีก่อนเท่ากบัรอ้ยละ 658.47 รอ้ยละ 421.16 และ
รอ้ยละ 251.71 ตามลาํดบั ซึ่งปัจจุบนักลุ่มลูกคา้เหล่านีเ้ป็นลกูคา้ที่มีศกัยภาพพรอ้มที่จะส่งคาํสั่งซือ้ไดเ้พิ่มขึน้อย่าง
ต่อเนื่องกบับริษัท นอกจากการนาํเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ แลว้ บริษัท ยงัคงเนน้การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑอ์ย่าง
ตอ่เนื่องเพื่อปรบัลดปรมิาณการขายในกลุม่ผลติภณัฑเ์ดมิ ๆ ที่ลกูคา้มีการสั่งซือ้อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่บางผลิตภณัฑเ์นื่องจากมี
การคา้ขายมาอยา่งยาวนาน จึงเป็นการยากที่จะขอปรบัเพิ่มราคาสนิคา้จากลกูคา้ ซึง่วิธีการดงักลา่วจะเป็นอีกชอ่งทางหนึง่
ที่จะช่วยใหบ้รษัิท มีอตัราการทาํกาํไรท่ีเพิ่มขึน้ได ้ 

นอกจากนีก้ารจาํหน่ายสินคา้ภายในประเทศ บริษัท ไดม้ีการปรบักลยทุธก์ารบริหารจดัการช่องทางการจาํหน่าย
สนิคา้ใหม่ โดยพิจารณาแนวทางลดตน้ทนุและค่าใชจ้่ายคงที่ เมื่อเทียบกบัโอกาสในการสรา้งยอดขายที่เติบโตขึน้ ดงันัน้
บริษัท จึงไดพ้ิจารณาตดัสินใจปิดสาขาโชวรู์ม ELEGA ทัง้หมดเป็นที่เรียบรอ้ยภายในสิน้ปี 2562 ที่ผ่านมา รวมถึงการ
ปรบัปรุงและสรา้งระบบการจาํหนา่ยสนิคา้ในกลุม่รา้นคา้ปลกีและรา้นคา้สง่รายย่อยใหม่ สาํหรบัรายไดจ้ากการจาํหน่าย
สินคา้ภายในประเทศจากช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้ผ่านรา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) อาทิ โฮมโปร โลตสั 
บิก๊ซี ฯลฯ มีรายไดจ้ากการขายเติบโตในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา เท่ากบัรอ้ยละ 4 รองลงมาคือ การจาํหน่ายผ่านโชวรู์ม 
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ECF Outlet เติบโตรอ้ยละ 77 สาํหรบัรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑผ์่านกลุม่รา้นคา้สง่และรา้นคา้ปลีกรายย่อยทั่ว
ประเทศ ลดลงอย่างมีนยัสาํคญักว่ารอ้ยละ 70 เป็นผลมาจากการปรบักลยุทธ์การจัดจาํหน่ายใหม่ เพื่อหาแนวทางลด
ตน้ทนุคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารใหล้ดลงจากเดิม ซึง่ปีที่ผา่นมายงัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 

สาํหรบัรอบปี 2563 ที่ผา่นมาบรษัิทมีสดัสว่นรายไดจ้ากการจาํหนา่ยสนิคา้สง่ออกและการจาํหน่ายภายในประเทศ
คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 63 และ 37 หรือคิดเป็นมลูค่า 869.30 ลา้นบาท และ 515.19 ลา้นบาท และมีอตัราการเติบโตของ
รายไดเ้มื่อเทียบกบัปีก่อนเทา่กบัรอ้ยละ 23.03 และลดลงรอ้ยละ 5.92 ตามลาํดบั 

นบัตัง้แตก่ลุม่บรษัิทอีสตโ์คสท ์ไดด้าํเนินการปรบัโครงสรา้งการดาํเนินธุรกิจเสร็จสมบรูณเ์ป็นท่ีเรียบรอ้ยตัง้แต่ช่วงปี 
2554 นัน้ บริษัทไดป้ระกอบธุรกิจผ่านการดาํเนินการของ 2 นิติบุคคล ประกอบดว้ย บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกัด      
(ก่อนการแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชน) และ บรษัิท วีวี - เดคคอร ์จาํกดั ในฐานะบริษัทย่อย ท่ีบริษัทถือหุน้อยู่ในสดัสว่นรอ้ย
ละ 99.95 โดยภายหลงัการจัดโครงสรา้งดงักลา่วแลว้ บริษัทจะมีลกัษณะการดาํเนินธุรกิจหลกั คือ การเป็นผูผ้ลิตและจัด
จาํหน่ายเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอร์ด เฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา กระดาษปิดผิว ไมย้างพาราแปรรูป อบแหง้ เพื่อใช้
ประกอบในการผลติเฟอรน์ิเจอร ์การผลติและจาํหนา่ยไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้ สาํหรบัการจดัจาํหน่ายเฟอรน์ิเจอรผ์่าน
โชวรู์ม   สาขาภายใตต้ราสนิคา้ ELEGA 12 แห่ง ซึ่งจาํหน่ายเฟอรน์ิเจอรไ์มจ้ริง ทัง้นีร้วมถึงการผลิตภายในประเทศและที่
นาํเขา้จากตา่งประเทศ และ FINNA HOUSE ซึง่จดัเป็นพืน้ท่ีคอรเ์นอรภ์ายในโชวรู์ม ELEGA โดย FINNA HOUSE จะเป็น
การนาํเสนอรูปแบบของผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรท่ี์ผลิตโดยใชล้ิขสิทธ์ิลายการต์นูดิสนีย ์ภายใตก้ารเป็นผูไ้ดร้บัสิทธิในการใช้
ลายการต์นูเพื่อการผลติเฟอรน์ิเจอร ์(Franchisee) ซึง่ขณะนีย้งัเป็นเพียงรายเดียวในประเทศไทย นอกจากนีบ้รษัิทยงัเป็นผู้
ใหบ้รกิารตดัแผน่ปิดขอบไม ้(พีวีซี) ดว้ย  

ทัง้นีน้บัตัง้แตส่ิน้ปี 2562 ที่ทางบริษัทไดด้าํเนินการปิดสาขาโชวรู์ม ELEGA ซึ่งบริษัทไดน้าํผลิตภณัฑท์ี่เคยจาํหน่าย
ภายในโชวรู์ม ELEGA และ FINNA HOUSE มาจดัแสดงและจาํหน่ายอยู่ภายในพืน้ท่ีของ ECF OUTLET ซึ่งเป็นโชวรู์มที่
จาํหนา่ยเฟอรน์ิเจอร ์ทกุแบรนด ์ทกุรูปแบบ ภายใตก้ารผลติและจาํหน่าย รวมทัง้สินคา้นาํเขา้ของบริษัท โดย ECF OUTLET 
ตัง้อยูภ่ายใน บรษัิท แสงอดุม ไลท้ต์ิง้เซ็นเตอร ์จาํกดั ณ สาํนกังานใหญ่รงัสติ บรเิวณถนนวิภาวดีรงัสติขาเขา้ นอกจากนีย้งัมี
สินคา้วางจาํหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ www.elegathai.com  รวมถึงการจาํหน่ายบน online platform ต่าง ๆ อาทิ 
Lazada และ Shopee ดว้ย 

ในช่วงปี 2560 บรษัิทไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จาํกดั (“บริษัท
ย่อย” หรือ “ECFH”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้อยู่ในสดัสว่นรอ้ยละ 75 ที่ผ่านมา ECFH คือผูด้าํเนินธุรกิจรา้นคา้
ปลกี Can Do ซึง่มีการดาํเนินการในรูปแบบรา้น 100 เยน ทีบ่รษัิทไดซ้ือ้แฟรนไชสม์าจากประเทศญ่ีปุ่ น โดยจาํหน่ายสินคา้
ทัง้รา้นในราคาเดียวคอื 60 บาท ปัจจบุนั นบัตัง้แตว่นัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ที่ผา่นมา ECFH ไดห้ยดุการดาํเนินธุรกิจในสว่น
ของรา้น Can Do ทัง้หมดเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ จากสาเหตผุลประกอบการไมเ่ป็นไปตามที่ตัง้เปา้ไว ้และมีผลขาดทนุจากการ
ดาํเนินงานอยา่งตอ่เนื่อง และขณะนีท้างบริษัทไดใ้ห ้ECFH ดาํเนินบทบาทเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรใ์หก้บั
บรษัิท 

ตอ่มาบรษัิทไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้ บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จาํกดั (ECF-P) ในฐานะเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้อยู่
รอ้ยละ 99.99 เพื่อดาํเนินธุรกิจดา้นพลงังาน ซึ่ง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ECF-P ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษัทรว่มหรือกิจการ
รว่มคา้เพียง 1 แหง่ คือ บรษัิท กรนี เอิรธ์ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (GEP) ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ซึง่ GEP คือ ผูเ้ขา้ลงทนุ
ในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ประเทศเมียนมาร ์ผ่านการเขา้ลงทนุในบริษัทย่อยเพียง 1 
แหง่ คือ บรษัิท จีอีพี เมียนมาร ์จาํกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 โดยไดร้บัรูร้ายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยจ์ากการ

http://www.elegathai.com/
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ก่อสรา้งโครงการเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวตัต ์เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ตัง้แต่วนัที่ 27 กนัยายน 2562 ที่ผ่านมา และจะเรง่การ
ก่อสรา้งสาํหรบัเฟสที่ 2 3 และ 4 ใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ตอ่ไป 

โดยก่อนหนา้นี ้ECF-P ไดเ้ขา้ลงทนุในบริษัทรว่มและกิจการรว่มคา้อีก 1 แห่ง คือ บริษัท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์
จาํกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 33.37 เพื่อลงทนุในธุรกิจดา้นโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล ที่ผ่านมาบริษัทรบัรูส้ว่นแบ่งกาํไรจากการ
ดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะวตัต ์ตัง้อยู่ที่อาํเภอแวง้ จังหวดันราธิวาส และโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังาน Biomass Gasification ขนาด 1 เมกะวตัต ์ตัง้อยูท่ี่อาํเภอลอง จงัหวดัแพร ่อย่างไรก็ตามบริษัทจาํหน่ายไปซึ่งหุน้
ทัง้หมดที่ถืออยู่ของ SAFE ในราคาจาํหน่าย 233.9 ลา้นบาท โดยไดปิ้ดการซือ้ขายเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้เมื่อวนัที่ 24 
ธนัวาคม 2563 ที่ผา่นมา 

สาํหรบับริษัท แพลทเนทบอรด์ จาํกดั (แพลนเนท) เป็นบริษัทย่อยที่ไดจ้ดทะเบียนจัดตัง้เป็นบริษัทลา่สดุ และมี
สดัสว่นการถือหุน้โดยบริษัทที่รอ้ยละ 57 นัน้ ปัจจุบนัแพลนเนทอยู่ระหว่างการชะลอการเขา้ลงทุนในโครงการ เนื่องจาก
สถานการณต์น้ทนุไมม้ีการปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้ ความตอ้งการปริมาณไมเ้พื่อใชใ้นการผลิตสาํหรบักลุ่มโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานชีวมวลในพืน้ที่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจดัหาสาํหรบัการลงทนุในโครงการ จากเหตกุารณเ์หลา่นีส้ง่ผลกระทบ
อย่างมีนัยสาํคัญต่อตัวเลขอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่เคยได้พิจารณาไว้ก่อนหน้านี ้รวมถึงผลกระทบจาก
สถานการณ ์COVID-19 ในขณะนี ้ดงันัน้ทางผูบ้ริหารและทีมงาน แพลนเนท ยงัคงอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางที่
เหมาะสมสาํหรบัความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินธุรกิจของแพลนทเนทตอ่ไป 

 

ผลการด าเนินงาน  
รายได้จากธุรกิจเฟอรนิ์เจอร ์
รายไดข้องบรษัิทสามารถแบง่แยกตามประเภทผลติภณัฑ ์และช่องทางการจดัจาํหนา่ยได ้โดยมีรายละเอียด ดงันี  ้
รายไดข้องบริษัทแบ่งแยกตามประเภทผลิตภณัฑ ์สามารถเรียงลาํดบัสดัสว่นที่สาํคญัเมื่อเทียบกบัรายไดจ้ากการ

ขายทัง้หมด สาํหรบัช่วงปี 2563 ไดด้งันี ้
อนัดบัท่ี 1 คือ รายไดจ้ากการจาํหนา่ยเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ มลูคา่ 1,138.44 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่น

รอ้ยละ 82.23  
อนัดบัท่ี 2 คือ รายไดจ้ากการจาํหนา่ยเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา มลูคา่ 116.59 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 8.42  
อนัดบัที่ 3 คือ รายไดจ้ากการจาํหนา่ยเฟอรน์ิเจอรท์ี่จาํหนา่ยผา่นโชวรู์ม กลุม่รา้นคา้สง่ และรา้นคา้ปลกีรายยอ่ย 

(Dealer) มลูคา่ 75.67  ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 5.47  
อนัดบัท่ี 4 คือ รายไดจ้ากการจาํหนา่ยกระดาษปิดผิว มลูคา่ 50.48 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 3.65  
อนัดบัที่ 5 คือ รายไดจ้ากการจาํหนา่ยไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้ มลูคา่ 3.31  ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.24  

สาํหรบัการเปรยีบเทียบอตัราการเติบโตของรายไดจ้ากการจาํหน่ายเฟอรน์ิเจอรแ์ยกตามแต่ละประเภทผลิตภณัฑ์
โดยเปรยีบเทียบระหวา่งชว่ง ปี 2562 และ ปี 2563 โดยรายไดจ้ากการขายเตบิโตในกลุม่ผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิล
บอรด์ซึง่เป็นรายไดห้ลกัและเป็นผลติภณัฑห์ลกัเพื่อการสง่ออกของบรษัิท สามารถสรา้งอตัราการเติบโตของยอดขายไดไ้ม่
ตํ่ากวา่รอ้ยละ 22.05 ซึง่เติบโตจากจากรายไดจ้ากการสง่ออกไปจาํหนา่ยยงัสหรฐัอเมรกิา อินเดีย และจีน เป็นสาํคญั 

โดยในช่วงปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 มีรายไดจ้ากการขายเทา่กบั 1,393.11 ลา้นบาท 1,254.18 ลา้นบาท และ 
1,384.49 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

นอกจากนีย้งัสามารถแบง่ออกเป็นรายไดจ้ากการจาํหนา่ยภายในประเทศและตา่งประเทศ สาํหรบัช่วงปี 2563 คิด
เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 37 และรอ้ยละ 63 ตามลาํดบั 
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 706.57  
 869.30  

 547.61  

 515.19  

Export Sales Domestic Sales

ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้จากการจ าหน่ายเฟอรนิ์เจอรแ์บ่งแยกตามประเภทผลติภณัฑ ์
ระหว่าง ปี 2562 และ ปี 2563 

 หน่วย : ล้านบาท 

 

 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้จากการส่งออกและจ าหน่ายภายในประเทศ 
ระหว่าง ปี 2562 และ ปี 2563 

 หน่วย : ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากร้านค้าปลกีแคนดู (Can Do) 
ในส่วนของการดาํเนินธุรกิจของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จาํกัด (“ECFH”) บริษัทมีรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจ

รา้นคา้ปลีกรายย่อยในรูปแบบการจาํหน่ายสินคา้ทัง้รา้นในราคาเดียว (60 บาท) ในรูปแบบรา้น 100 เยน ที่เกิดขึน้ในปี 
2561 เทา่กบั 10.60 ลา้นบาท ซึง่รา้น Can Do ไดเ้ริม่เปิดใหบ้รกิาร เมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 ที่ผา่นมา และตลอดรอบปี 
2561 ที่ผ่านมาบริษัทไดท้ยอยปิดสาขาที่เปิดใหบ้ริการ จนสิน้สดุการจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องรา้น Can Do เมื่อวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 ที่ผา่นมา โดยไมม่ีการรบัรูร้ายไดจ้ากธุรกิจนีน้บัตัง้แตปี่ 2562 จนถึงปัจจบุนั 

รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์และโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล  
สาํหรบัปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บรษัิทมีสว่นแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้ เท่ากบั ขาดทนุ 

0.87 ลา้นบาท กาํไร 10.76 ลา้นบาท และกาํไร 35.14 ลา้นบาท โดยมาจากการเขา้ลงทนุของ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จาํกดั 
(“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 โดย ECF-P ไดร้บัรูส้่วนแบ่งกาํไรขาดทุนจากการเขา้
ลงทนุในบรษัิทตา่ง ๆ ดงันี ้
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1. บริษัท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จาํกดั (“SAFE”) ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จาํกัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษัท
ย่อยที่บริษัทเขา้ลงทุนรอ้ยละ 99.99 โดย ECF-P เขา้ลงทุนใน SAFE ที่สดัสว่นรอ้ยละ 33.37 ปัจจุบนัสามารถ
รบัรูผ้ลการดาํเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวตัตข์อง บริษัท ไพรซ์ ออฟ วูด้ 
กรนี เอนเนอรจี์ จาํกดั (“PWGE”) จงัหวดันราธิวาส ซึง่บรษัิทรบัรูก้าํไรตามสดัสว่นเงินลงทนุตัง้แต่ไตรมาสที่ 3 ปี 
2561 โดย SAFE เขา้ลงทนุใน PWGE คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน Biomass 
Gasification ขนาด 1 เมกะวตัตข์อง บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ (แพร)่ จาํกดั จงัหวดัแพร ่คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 49 

2. บรษัิท กรนี เอิรธ์ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (“GEP”) ดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาด 220 เม
กะวตัต ์ณ เมืองมินบ ูประเทศเมียนมาร ์โดย ECF-P ในฐานะบรษัิทยอ่ย เขา้ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ปัจจุบนั
เริ่มรบัรูร้ายได้จากการจาํหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์ตัง้แต่วนัท่ี 27 กันยายน 2562 ภายหลงัการก่อสรา้ง
โครงการเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวตัต ์เป็นท่ีเรียบรอ้ย จากทัง้หมด 220 เมกะวตัต ์ซึ่งยงัคงเหลือโครงการท่ี
จะตอ้งดาํเนินการก่อสรา้งอีก 170 เมกะวตัต ์ในอีก 3 เฟส ที่เหลอื 

ทัง้นี ้ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ภายหลงัจากทางบริษัทไดเ้ขา้สูแ่ผนการขายเงินลงทนุของ SAFE ตัง้แต่ช่วงตน้ไตร
มาสที่ 1 จึงไดห้ยุดใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการวดัมูลค่าเงินลงทุน และถือมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็นรายการสินทรพัยไ์ม่
หมนุเวียนที่ถือไวเ้พื่อขาย ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ตามงบการเงินรวมของบรษัิทฯ ตัง้แต ่ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 และเมื่อวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563 ที่ผา่นมา ทางบรษัิทไดด้าํเนินการจาํหนา่ยไปซึง่หุน้สามญัที่ถืออยูใ่น SAFE ทัง้หมด
ที่รอ้ยละ 33.37 ในมลูคา่ 233.9 ลา้นบาท โดยไดปิ้ดการซือ้ขายเสรจ็สิน้แลว้ในวนัดงักลา่ว สง่ผลใหบ้ริษัทจะไม่มีสว่นแบ่ง
กาํไรจากเงินลงทนุของการเขา้ลงทนุใน SAFE อีกต่อไป ดงันัน้รายการสว่นแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในบริษัทรว่มและการ
รว่มคา้ที่เกิดขึน้ตลอดปี 2563 จะเป็นสว่นแบง่กาํไรจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ี่บริษัทฯ เขา้ลงทนุใน GEP 
ทัง้หมด 

 

รายไดอ้ื่น (ไมร่วมกาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น) ที่เกิดขึน้ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีมลูค่าเท่ากบั 48.96 ลา้นบาท 
36.41 ลา้นบาท และ 30.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั รายไดอ้ื่นของบริษัทที่สาํคญั สาํหรบัปี 2563 ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการ
ขายวัสดุและเศษซากจากการผลิต ดอกเบีย้รบั กาํไรจากการขายสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย (กาํไรจากรายการ
จาํหน่ายไปซึ่งเงินลงทนุใน SAFE มลูค่า 6.17 ลา้นบาท) กาํไรจากการขายสินทรพัยถ์าวร เป็นตน้ โดยตวัเลขสว่นที่ลดลงเมื่อ
เทียบกบัปีก่อนเกิดจากในปี 2563 บรษัิทไมม่ีสว่นกาํไรจากการจาํหนา่ยสนิทรพัยถ์าวรเกิดขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2562 ที่มีรายการ
ดงักลา่วเกิดขึน้คิดเป็นมลูคา่ 7.15 ลา้นบาท 

 
ในช่วงปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีรายไดร้วมเท่ากับ 1,443.33 ลา้นบาท 1,290.94 ลา้นบาท และ 

1,415.63 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิ่มขึน้จากปีก่อนเท่ากบัรอ้ยละ 9.66 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 และปี 2563 ตาม
สาเหตทุี่กลา่วมาขา้งตน้ในหวัขอ้ภาพรวมของผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา 

ซึ่งหากพิจารณามูลค่ารายไดร้ายไตรมาสที่เกิดขึน้จะเห็นว่า บริษัทเริ่มไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 อย่างหนกัในช่วงไตรมาสที่ 1 และเริ่มปรบัมาฟ้ืนตวัจากคาํสั่งซือ้ที่เพิ่มขึน้ในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 จนถึงไตร
มาสที่ 4 ดงันี ้
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รายได้รวมโดยเปรียบเทียบระหว่าง ปี 2562 และ ปี 2563 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 
บริษัทมีรายไดร้วมโดยเปรียบเทียบรายไตรมาสที่เกิดขึน้ในช่วงปี 2563 โดย ไตรมาสที่ 1 มีมลูค่าเท่ากบั 294.35 

ลา้นบาท ไตรมาสที่ 2 เท่ากบั 293.33 ลา้นบาท ไตรมาสที่ 3 เท่ากบั 406.40 ลา้นบาท และไตรมาสที่ 4 เท่ากบั 421.55 
ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ่งจะเห็นได้ว่า ช่วงไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 เติบโตเพิ่มขึน้มากเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวก ันของปีก่อน ( YoY) ซึ ่ง เ ป็นช่วงที ่บร ิษัทได ้ร ับคําสั่งซื อ้จากล ูกค ้าต ่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ ่ม
สหรัฐอเมริกา อินเดีย และจีนเข้ามามาก   

อย่างไรก็ตามหากเป็นช่วงปกติของธุรกิจของบริษัท จะพบว่า รายได ้จากการขายจะอยู่ในช่วงตํ่าส ุด
สาํหรับไตรมาสที่ 2 และ 3 โดยจะกลับมาเพิ่มขึน้อีกครัง้ในช่วงไตรมาสที่ 4 และ ไตรมาสที่ 1 ที่เป็นปกติของฤดกูาล
ขายสนิคา้ 

 

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 
บรษัิทมีสดัสว่นตน้ทนุขายตอ่รายไดจ้ากการขาย ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีสดัสว่นตน้ทนุขายคิดเป็น รอ้ย

ละ 70.48 รอ้ยละ 67.90 และรอ้ยละ 77.81 ตามลาํดบั หรือคิดเป็นมลูค่าตน้ทนุขาย เท่ากับ 981.81 ลา้นบาท 851.54 
ลา้นบาท และ 1,077.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ในรอบปี 2563 บริษัทมีสดัสว่นตน้ทนุขายเพิ่มขึน้ สาเหตเุกิดจากค่าแรงงานที่ปรบัเพิ่มขึน้ในช่วงยุค COVID-19 
จากการที่ไม่สามารถรบัแรงงานต่างดา้วเขา้มาเพื่อเพิ่มกะในการผลิตไดท้าํใหต้อ้งจ่ายค่าล่วงเวลาเพิ่มขึน้ตา มจาํนวน
คนงานท่ีมีในขณะท่ีบรษัิทมีคาํสั่งซือ้สนิคา้ที่เพิ่มขึน้ นอกจากนีย้งัเกิดจากปรบัปรุงสินคา้ระหว่างผลิตที่คา้งนานเพื่อนาํมา
เป็นสินคา้เพื่อการจดัจาํหน่ายไดอ้ีกครัง้ จึงทาํใหม้ีตน้ทุนค่าแรงและวตัถุดิบเพิ่มขึน้ตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา ซึ่ง
ถึงแมว้า่จะสง่ผลใหบ้รษัิทมีตน้ทนุการผลิตตน้ทนุขายที่เพิ่มสงูขึน้ แต่นโยบายดงักลา่วจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องดา้นกระแส
เงินสดใหก้บับริษัทไดใ้นที่สดุ นอกจากนีย้งัเกิดจากสาเหตทุี่กลุม่ผูผ้ลิตสินคา้ประเภทไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ และไมเ้อ็มดีเอฟ
ปรบัราคาไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ และไมเ้อ็มดีเอฟ เพิ่มขึน้ ซึง่ถือเป็นวตัถดุิบที่สาํคญัในการผลติเฟอรน์ิเจอรโ์ดยมีระดบัการปรบั
ราคาเพิ่มขึน้ตัง้แต่รอ้ยละ 7 ถึงรอ้ยละ 10 ตามแต่ละประเภทของผลิตภณัฑ ์นบัตัง้แต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 4 เป็นตน้มา 
นอกจากนีใ้นช่วงที่ผ่านมาบริษัทประสบปัญหาขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรส์าํหรบับรรจุสินคา้เพื่อการสง่ออก แมก้ารจัด
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จาํหนา่ยจะกาํหนดราคาเป็น FOB ซึง่คา่ใชจ้่ายในการขนสง่สนิคา้เป็นภาระของผูซ้ือ้ แตอ่ยา่งไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึน้ทาํให้
เกิดตน้ทนุคา่เสยีโอกาสในการจดัสง่สนิคา้ที่ลา่ชา้กวา่เดิม 

อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงเนน้นโยบายการปรบัตวัใหส้ดัส่วนตน้ทุนขายลดลงอย่างต่อเนื่อง ทัง้การลงทุนสั่งซือ้
เครื่องจกัรในรูปแบบกึ่งอตัโนมตัิ (Semi-Automatic Machine) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเฟอรน์ิเจอรไ์ม้
ปารต์ิเคิลบอรด์ใหม้ากขึน้ รวมถึงลดการพึ่งพิงดา้นแรงงานคน โดยนับตั้งแต่ช่วงปลายปี  2563 ถึงรอบปี  2564 
บริษัทยังคงมีแผนการสั่ งซื ้อ เครื่ องจักรเข ้ามา ในสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง และนโยบายที่สาํคญัอีกประการคือ 
บริษัทมีนโยบายควบคมุตน้ทนุและค่าใชจ้่ายในกระบวนการผลิตโดยพิจารณาจากทกุ ๆ จุดที่มีค่าใชจ้่ายเพื่อหาทางลด
และควบคมุค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุ ซึ่งคาดว่าจะสง่ผลใหม้ีสดัสว่นตน้ทนุขายที่ลดลงจากเดิม โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งหากพน้ช่วงการแพรร่ะบาดของ COVID-19 แลว้ 

 
บรษัิทมีสดัสว่นตน้ทนุในการจดัจาํหนา่ยตอ่รายไดร้วม สาํหรบัปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 คิดเป็นสดัสว่นเท่ากบั 

รอ้ยละ 6.68 รอ้ยละ 5.80 และรอ้ยละ 4.35 ตามลาํดบั หรือคิดเป็นมลูค่าเท่ากบั 96.36 ลา้นบาท 74.82 ลา้นบาท และ 
61.61 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่ปรบัตวัลดลงจากกลยทุธก์ารปรบัช่องทางการจดัจาํหนา่ยสนิคา้ในสว่นท่ีสรา้งคา่ใชจ้่ายคงที่
และไมคุ่ม้คา่กบัรายไดใ้หล้ดลงจากเดมิ ไดแ้ก่ การปิดโชวรู์ม ELEGA นบัตัง้แตช่่วงปลายปี 2562 ที่ผา่นมา รวมถึงการปรบั
รูปแบบการขาย และการบรหิารงานงานของกลุม่ลกูคา้ประเภทรา้นคา้สง่และรา้นคา้ปลกีรายยอ่ยทั่วประเทศใหม่ 

 
และมีสดัสว่นคา่ใชจ้่ายในการบรหิารตอ่รายไดร้วม ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 คิดเป็นสดัสว่นเท่ากบั รอ้ยละ 

12.91 รอ้ยละ 14.22 และรอ้ยละ 9.48 ตามลาํดบั หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 186.28 ลา้นบาท 183.53 ลา้นบาท และ 
134.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรบัค่าใชจ้่ายในการบริหารมีสดัส่วนค่าใชจ้่ายที่ลดลงจากเดิมเช่นกนั เป็นผลมาจาก
นโยบายการควบคุมค่าใชจ้่าย จากการปรบักลยุทธช์่องทางการจัดจาํหน่ายสินคา้ใหม่ เพื่อลดตน้ทนุและค่าใชจ้่าย จาก
อดีตที่มีการจาํหน่ายสินคา้ผ่านโชวรู์ม ELEGA ที่ปัจจุบนัไดย้กเลิกการจดัจาํหน่ายผ่านช่องทางดงักลา่ว รวมถึงการปรบั
แผนการบรหิารงานสาํหรบัการจาํหนา่ยสนิคา้ผา่นรา้นคา้ปลกีและรา้นคา้สง่รายยอ่ยทั่วประเทศ (Dealer) ใหม ่

 
สาํหรบัสดัสว่นตน้ทนุทางการเงินตอ่รายไดร้วมของบริษัท ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั รอ้ยละ 7.01 รอ้ย

ละ 8.94 และรอ้ยละ 9.39 หรือคิดเป็นมลูค่าเท่ากบั 101.24 ลา้นบาท 115.43 ลา้นบาท และ 132.92 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
ซึ่งตน้ทนุทางการเงินยงัคงมีมลูค่าและสดัสว่นตน้ทุนทางการเงินท่ีเพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากบริษัทมีการออกและ
เสนอขายหุน้กูช้่วงเดือนมิถนุายน ปี 2563 ที่ผ่านมาในมลูค่ากว่า 581.10 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้หุน้กูใ้นส่วนนีอ้ยู่ที่
รอ้ยละ 7.25 ตอ่ปี ซึง่โดยภาพรวมแลว้บริษัทมีหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้เพิ่มขึน้จาก 1,773.24 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 เป็น 1,905.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่สาเหตเุกิดจากการเพิ่มขึน้ของรายการเงินกูเ้บิกเกินบญัชีและหนีเ้งินกูย้ืมระยะ
สัน้จากสถาบนัการเงิน รวมถึงเงินกูย้ืมระยะสัน้ต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน้ โดยภาระหนีส้ินสว่นนีจ้ะมีตน้ทนุทางการเงินอยู่ที่ตัง้แต่รอ้ย
ละ 6.5 ถึงรอ้ยละ 15 ตอ่ปี ซึง่สาเหตทุี่สาํคญัของการเพิ่มขึน้ของภาระหนีน้อกจากเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการเสริมสภาพคลอ่ง
ของธุรกิจแลว้ บรษัิทยงัคงมีภาระการใสเ่งินลงทนุในสว่นของธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์ณ เมืองมินบ ูประเทศเมียน
มาร ์เพื่อใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขที่สถาบนัการเงินท่ีคาดว่าจะใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่โครงการไดก้าํหนดเง่ือนไขการใส่
เงินเพิ่มทนุไว ้โดยการจดัหาเงินดงักลา่วที่บางสว่นมีตน้ทนุทางการเงินท่ีสงูเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เกิดขึน้ภายใตส้ถานการณ ์
COVID-19 เนื่องจากสถาบนัการเงินซึง่โดยปกติจะเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่บรษัิทมีนโยบายเพิ่มความระมดัระวงั
อยา่งมากตอ่การใหก้ารสนบัสนนุสนิเช่ือทัง้ในรูปแบบเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวในขณะนี ้
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โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระหนีหุ้น้กู ้โดยแบ่งออกเป็นสว่นที่ครบกาํหนดชาํรภายใน 1 ปี เท่ากบั 
379.02 ลา้นบาท ซึ่งมีกาํหนดครบการจ่ายชาํระคืนหนีใ้นวนัที่ 22 มีนาคม 2564 ประมาณ 200 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้ 
6.75% ตอ่ปี และวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 ประมาณ 180 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้ 6.5% ตอ่ปี นอกจากนีย้งัมีภาระหนีหุ้น้
กู ้สว่นที่เหลือจาํนวน 571.16 ลา้นบาท ซึ่งจะครบกาํหนดจ่ายชาํระหนีใ้นวนัที่ 12 มิถนุายน 2565 อตัราดอกเบีย้ 7.25% 
ตอ่ปี ตอ่ไป    

อยา่งไรก็ตามบรษัิท ตระหนกัดีถึงปัญหาตน้ทนุทางการเงินที่สงูอย่างมีนยัสาํคญัที่เกิดขึน้ในขณะนี ้ปัจจุบนับริษัท 
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาหาแนวทางการลดตน้ทนุทางการเงินที่เกิดขึน้ ซึ่งคาดว่า จะเริ่มเห็นผลไดต้ัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 
2564 เป็นตน้ไป 

 
อัตราก าไรขั้นต้น และอัตราก าไรสุทธิ 
บริษัทมีอตัรากาํไรขัน้ตน้ คิดเป็นสดัสว่นกาํไรขัน้ตน้ต่อรายไดจ้ากการขาย ในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 คิดเป็น

สดัสว่นรอ้ยละ 29.52 รอ้ยละ 32.10 และรอ้ยละ 22.19 ตามลาํดบั หรือคิดเป็นมูลค่ากาํไรขัน้ตน้ เท่ากับ 411.31 ลา้นบาท 
402.64 ลา้นบาท และ 307.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ซึง่สาเหตขุองกาํไรขัน้ตน้ที่ลดลง เกิดจากตน้ทนุขายที่ปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้ตามที่ไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ 
 
เมื่อพิจารณาอตัรากาํไรสทุธิของบรษัิท พบวา่ ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีอตัรากาํไรสทุธิเท่ากบั รอ้ยละ 4.05 

รอ้ยละ 5.33 และรอ้ยละ 2.24  หรือคิดเป็นมลูค่ากาํไรสทุธิเท่ากบั 58.46 ลา้นบาท 68.87 ลา้นบาท และ 31.65 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั โดยกาํไรสทุธิสาํหรบังวดปี 2563 แบ่งออกเป็น สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่จาํนวน 41.16 ลา้นบาท และสว่นที่
เป็นของสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอาํนาจควบคมุ ติดลบจาํนวน 9.51 ลา้นบาท โดยกาํไรสว่นท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่ปรบัตวัลดลงรอ้ย
ละ 41.10 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตทุี่สาํคญัเกิดจากตน้ทนุขายที่สูงขึน้ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของ COVID-19 รวมถึงตน้ทนุทางการเงินท่ีสงูขึน้จากความจาํเป็นของการจดัหาแหล่งเงินทนุท่ีมีตน้ทนุสงูสาํหรบัการออก
และเสนอขายหุน้กูใ้นช่วงสถานการณ ์COVID-19 เช่นเดียวกนั 

 
นอกจากนีบ้รษัิทไดร้บักาํไรจากการขายสทิธิเรยีกรอ้งในลกูหนีก้ารคา้และสิทธิในตราสินคา้สาํหรบั Costa ที่ไดม้ีการ

จาํหนา่ยตราสนิคา้ โดยไดร้บัมติจากคณะกรรมการบรษัิท เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2563 อนมุตัิใหบ้ริษัทจาํหน่ายสว่นหนึ่งของ
ลกูหนีก้ารคา้ซึ่งเกิดจากการขายสินคา้ผ่านรา้นตวัแทนขาย (Agents) พรอ้มสิทธิในตราสินคา้ที่เก่ียวขอ้งใหแ้ก่บริษัทที่ไม่
เก่ียวขอ้งกนัแห่งหนึ่งซึ่งดาํเนินธุรกิจซือ้มาขายไปซึ่งวสัดกุ่อสรา้งและตกแต่งบา้นในราคาขายจาํนวน 55 ลา้นบาท โดยเกิด
เป็นกาํไรจากการขายประมาณ 18.8 ลา้นบาท โดยเป็นการชาํระคา่สทิธิในตราสนิคา้ที่เก่ียวขอ้งโดยบริษัทไดโ้อนการควบคมุ
ในสิทธิการรบัชาํระเงินจากลกูหนีก้ารคา้และสิทธิในตราสินคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้แลว้ ซึ่งถือเป็นกาํไรของรายการที่ไม่เกิดขึน้บ่อยที่
เกิดขึน้ในรอบปี 2563  

 
อตัรากาํไรเบ็ดเสร็จสาํหรบังวดของบริษัทพบว่า ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีอตัรากาํไรเบ็ดเสร็จสาํหรบังวด

เท่ากบั รอ้ยละ 4.02 รอ้ยละ 5.07 และรอ้ยละ 1.25 หรือคิดเป็นมลูค่ากาํไรเบ็ดเสร็จสาํหรบังวดเท่ากบั 58.04 ลา้นบาท 
65.44 ลา้นบาท และ 17.70 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยกาํไรเบ็ดเสรจ็สาํหรบังวดปี 2563 แบง่ออกเป็น สว่นที่เป็นของบริษัท
ใหญ่จาํนวน 27.21 ลา้นบาท และสว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอาํนาจควบคมุจาํนวน ติดลบ 9.51 ลา้นบาท  

 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หนา้ที่ 3.0 - 19  

นอกจากนี ้ในช่วงปี 2563 บริษัทฯ สามารถสรา้งกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานเท่ากบั 153.58 ลา้น
บาท จากที่ติดลบ 58.89 ลา้นบาท ในช่วงปีก่อน ซึง่มาจากปรมิาณคาํสั่งซือ้ที่เพิ่มขึน้สง่ผลใหม้ีกระแสเงินสดรบัของรายได้
จากการขายเขา้มาเพิ่มขึน้ รวมถึงการบริหารจดัการลกูหนีก้ารคา้ที่ดีขึน้จากจาํนวนวนัเรียกเก็บหนีท้ี่ลดลงเป็น 83.59 วนั 
จากปีก่อนที่ 91.81 วนั 

 

การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ  
 
สินทรัพย ์
 สนิทรพัยห์มนุเวียน 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทมีมลูค่าสินทรพัยห์มนุเวียน เท่ากบั 1,872.72 ลา้น

บาท 1,837.49 ลา้นบาท และ 2,035.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั มีรายละเอียดในแตล่ะรายการท่ีสาํคญั ดงัตอ่ไปนี ้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 มีมูลค่าเท่ากบั 132.36 

ลา้นบาท 84.06 ลา้นบาท และ 187.14 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรพัยร์วม เท่ากับ รอ้ยละ 4.24 
รอ้ยละ 2.51 และรอ้ยละ 5.28 ตามลาํดบั  

- ลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 มีมลูค่าลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ เท่ากบั 
327.91 ลา้นบาท 283.32 ลา้นบาท และ 331.31 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่นต่อสินทรพัยร์วม เท่ากบั รอ้ยละ 
10.51 รอ้ยละ 8.46 และรอ้ยละ 9.34 ตามลาํดบั โดยลูกหนีก้ารคา้ปรบัตัวเพิ่มขึน้ส่วนหนึ่งเกิดจากกลุ่ม
ลกูคา้ต่างประเทศที่บริษัทไดร้บัคาํสั่งซือ้สินคา้เพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากระยะเวลาการ
เรียกเก็บหนีจ้ะพบว่าจาํนวนวันเรียกเก็บหนีป้รบัตัวลดลงจากช่วงปี 2562 ที่มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย 
91.81 ว ัน เหลือ 83.59 วันสาํหรบัช่วงปี 2563 เกิดจากการใช้นโยบายการติดตามเรียกเก็บหนี ้
โดยเฉพาะจากกลุ่มลูกคา้ประเภทรา้นคา้ปลีกและรา้นคา้สง่เฟอรน์ิเจอร ์(Dealer) แบบเขม้งวดมากขึน้ซึ่ง
เป็นความพยายามที่จะลดระยะเวลาการจดัเก็บหนีใ้หน้อ้ยลงกวา่เดิม ประกอบกบัในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมี
การปรบักลยทุธด์า้นการตลาดใหม่เพื่อลดค่าใชจ้่ายซึ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านสง่ผลใหบ้ริษัทมีรายไดจ้ากการ
จาํหน่ายในกลุม่ Dealer ลดลงจากเดิม สง่ผลใหม้ลูค่าลกูหนีก้ารคา้ลดลง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะ
สามารถลดค่าใชจ่้ายไดจ้ากเดิมเช่นกนั และภายหลงัปรบันโยบาย ช่วงปี 2563 บริษัทไดเ้ริ่มกลบัมามีคาํสั่ง
ซือ้จากกลุม่ลกูคา้ Dealer เพิ่มขึน้อีกครัง้ จึงทาํใหเ้ริ่มปรากฏมลูค่าลกูหนีก้ารคา้เพิ่มขึน้ในช่วงปี 2563 

สาํหรบัช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยภาพรวมบริษัทมีมูลค่าของลกูหนีก้ารค้าปรบัขึน้ลดลงเป็นไปตามการลดลงของ
รายไดจ้ากการขายโดยเฉพาะยอดขายจากกลุม่รา้นคา้ปลกีและรา้นคา้สง่เฟอรน์ิเจอร ์(Dealer) ซึง่โดยพฤติกรรมของลกูคา้
ในกลุม่นีจ้ะใชร้ะยะเวลาการเรยีกเก็บหนีค้อ่นขา้งนาน และหากพิจารณาจากความสามารถในการจดัเก็บหนี ้จะพบวา่ บรษัิท
มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ในช่วงปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เทา่กบั 80.72 วนั 91.81 วนั และ 83.59 วนั ตามลาํดบั อย่างไร
ก็ตามบรษัิทไดต้ระหนกัเป็นอยา่งยิ่งถึงแนวทางที่จะลดความเสี่ยงจากการเรียกเก็บหนีใ้นกลุม่ลกูคา้ Dealer ซึ่งทางทีม
การขายและทีมบญัชีไดม้ีการวางแผนเพื่อติดตามเรยีกเก็บหนีอ้ยา่งใกลชิ้ด 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีรายการลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิเทา่กบั 331.31 ลา้นบาท แบง่เป็น 
ลกูหนีก้ารคา้ – บรษัิทที่เก่ียวขอ้งกนั 7.55 ลา้นบาท ที่เกิดจากการขายเฟอรน์ิเจอร ์และกระดาษปิดผิว สาํหรบัใชใ้นการผลิต
เฟอรน์ิเจอรใ์หก้บับรษัิทที่เก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 21.69 ลา้นบาท คือ บรษัิท อินเด็กซ ์อินเตอรเ์ฟิรน์ จาํกดั และ บริษัท อินเด็กซ ์
ลฟิวิ่ง มอลล ์จาํกดั ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีกรรมการเป็นคู่สมรสของนายอารกัษ์ สขุสวสัดิ์ ซึ่งดาํรงตาํแหน่งเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ 
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กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามและผูบ้รหิารของบรษัิท และลกูหนีก้ารคา้ - บริษัทอื่น 323.75 ลา้นบาท ซึ่งมลูค่าลกูหนีก้ารคา้ทัง้
สว่นของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษัทอื่นโดยสว่นใหญ่รอ้ยละ 72.60 ของลกูหนีก้ารคา้ทัง้หมดหลงัหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูอยู่ในกลุ่มลูกหนีก้ารคา้ที่ยังไม่ถึงกาํหนดชาํระ ปัจจุบันลูกคา้ที่บริษัทพิจารณาใหเ้ครดิตเทอมทัง้หมดจะเป็นลูกคา้ 
Hypermarket หรอืรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ ซึง่ที่ผา่นมากลุม่ลกูคา้ดงักลา่วไมม่ปัีญหาเรือ่งการเรยีกเก็บหนีแ้ตอ่ยา่งใด สาํหรบั
กลุม่ลกูคา้ Dealer ซึง่เป็นกลุม่รา้นคา้สง่และรา้นคา้ปลกีรายย่อยทั่วประเทศ บริษัทจะวางแผนการจดัเก็บและเรียกชาํระหนี ้
อย่างใกลชิ้ด สาํหรบัลกูคา้ต่างประเทศโดยสว่นใหญ่บริษัทกาํหนดเง่ือนไขการชาํระเงินเป็น L/C at sight หรือการโอนเงิน
ทนัที (T/T) ก่อนวนัสง่สนิคา้ (Shipment Date) ซึง่จะไมม่ีปัญหาการจ่ายชาํระหนีแ้ตอ่ยา่งใด 

 
ขอ้มลูอายลุกูหนีท้ี่คา้งชาํระ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

มูลค่าลูกหนีก้ารค้า 

  บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

  ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 4.38 58.03% 

คา้งชาํระ   

- ไมเ่กิน 3 เดือน 3.16 41.85% 

- เกินกวา่ 12 เดือน 0.01 0.12% 

รวมลูกหนีก้ารค้า 7.55 100.00% 
 

บริษัทอืน่ - สุทธิ 

  ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 230.67 71.25% 

คา้งชาํระ   

- ไมเ่กิน 3 เดือน 47.05 14.53% 

- ระหวา่ง 3 - 6 เดือน 16.23 5.01% 

- ระหวา่ง 6 - 12 เดือน 24.76 7.65% 

- เกินกวา่ 12 เดือน 9.90 3.06% 

รวมลูกหนีก้ารค้า 328.61 101.50% 

หกั ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญ (4.86) (1.50%)  

รวมลูกหนีก้ารค้า 323.75 100.00% 

 
บริษัทไดก้ําหนดนโยบายการตัง้ค ่าเผื ่อหนีส้งสยัจะสญู โ ด ย พิจ า ร ณ า จ า ก ข ้อ มูล ท า ง ส ถิติ

เ กี่ ยว กับการเรียกเก็บหนีจ้ากลกูคา้ในอดีต ซึ่งมีความเหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัท โดยกาํหนด
นโยบายที่จะติดตามลกูหนีใ้หช้าํระหนีภ้ายในระยะเวลาที่ใหเ้ครดิตเทอมใหไ้ดท้ัง้หมด ดงันี  ้
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ลูกหนีนั้บจากวนัที่ถงึก าหนดช าระ 
อัตราการตัง้ส ารองหนี้สงสัยจะสูญ 

ของยอดลกูหนี้คงเหลอืสุทธิ 
ตัง้แต ่12 เดือนขึน้ไป รอ้ยละ 100 

(เฉพาะลกูหนีท้ีม่ีขอ้บง่ชีว้า่จะเรยีกเก็บเงินไมไ่ด)้ 
ตัง้แต ่24 เดือนขึน้ไป รอ้ยละ 100 

 
สาํหรบัรายการลกูหนีก้ารคา้ที่มีอายุเกินกว่า 12 เดือน โดยส่วนใหญ่เป็นลกูหนีก้ารคา้ที่เกิดจากกลุ่ม

ลกูคา้ประเภทรา้นคา้ปลีกและรา้นคา้สง่รายย่อยทั่วประเทศ (Dealer) ปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างการดาํเนินการ
ติดตามทวงถามโดยลายลกัษณอ์กัษรและมีบางรายที่อยูร่ะหวา่งดาํเนินการดา้นกฎหมาย  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไดน้าํลกูหนีก้ารคา้จาํนวนเงินประมาณ 89.7 ลา้นบาท ไปขายลดแก่
สถาบนัการเงินในประเทศสองแห่ง ภายในวงเงินสินเช่ือรวม 215 ลา้นบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
สถาบนัการเงินท่ีใหก้ารสนบัสนนุวงเงินสินเช่ือมีสิทธิไลเ่บีย้จาํนวนเงินประมาณ 87.5 ลา้นบาท (ซึ่งเป็นจาํนวน
เงินที่อยูร่ะหวา่งการรอเรยีกเก็บเงินจากลกูหนีก้ารคา้ที่ทางบรษัิทไดน้าํไปขายลดตอ่สถาบนัการเงิน) โดยไดแ้สดง
เป็นหนีส้ินในรายการ “เจา้หนีจ้ากการขายสิทธิเรียกรอ้งลกูหนีก้ารคา้” ในการขอรบัการสนบัสนนุวงเงินสินเช่ือ
ประเภทขายลดลกูหนี ้(Factoring) ทางบริษัทไม่จาํเป็นตอ้งจัดหาสินทรพัยเ์พื่อเป็นหลกัประกันสาํหรบัวงเงิน
สนิเช่ือประเภทนี ้ซึง่จะเป็นผลดีตอ่บรษัิทในแง่ของการไมม่ีภาระในหลกัทรพัยเ์พื่อใชค้ ํา้ประกนั และเป็นการเสริม
สภาพคลอ่งทางการเงินใหก้บับรษัิทอีกรูปแบบหนึง่  
- สินคา้คงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 มีมูลค่าสินคา้คงเหลือ - สทุธิ 

เท่ากบั 1,172.21 ลา้นบาท 1,379.37 ลา้นบาท และ 1,370.21 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่นต่อสินทรพัยร์วม 
เทา่กบั รอ้ยละ 37.59 รอ้ยละ 41.20 และรอ้ยละ 38.65 ตามลาํดบั  

สินคา้คงเหลือของบริษัทคือ วตัถดุิบที ่เตรียมไวใ้ชใ้นการผลิต สินคา้ระหว่างทาํ และสินคา้
สาํเร ็จรูปที ่เก็บสต็อกไวเ้พื ่อจําหน่าย รวมถึงเฟอรน์ิเจอรท์ี ่นาํเขา้จากต่างประเทศ  และที ่สั่งซือ้จาก
ภายในประเทศเพื่อจาํหน่าย ในช่วงที่บริษัทรบัคาํสั่งซือ้จากลกูคา้เป็นจาํนวนมาก ช่วงนัน้บริษัทจะมีความ
ตอ้งการสต็อกสินคา้เพื่อเตรียมสง่มอบตามคาํสั่งซือ้เพิ่มขึน้ตามไปดว้ย โดยหากพิจารณาจากอดีตที่ผ่าน
มาจะพบว่า มลูค่าสินคา้คงเหลือเพิ่มขึน้ตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากปริมาณการ
ขายที่เพิ่มขึน้ดงักลา่ว ทาํใหบ้ริษัทจาํเป็นตอ้งวางแผนการสั่งซือ้วตัถดุิบ และการจดัเก็บสต็อกสินคา้
คงเหลือใหเ้พียงพอต่อปริมาณความตอ้งการ และจะตอ้งป้องกนัปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบที่จะใชใ้น
การผลิตเพื่อจดัจาํหน่ายใหก้บัลกูคา้ 

สาํหรบัการผลิตและจาํหน่ายสินคา้ใหก้บัลกูคา้ต่างประเทศที่ผลิตตามคาํสั่งซือ้ (Made to order) 
และกลุม่ลกูคา้ Hypermarket ภายในประเทศ โดยสว่นใหญ่แลว้จะเป็นการผลิตสินคา้ประเภท
เฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ ซึ่งบริษัทมีเง่ือนไขจะตอ้งผลิตสินคา้สาํเร็จรูปเพื่อจดัเก็บสต็อกไวร้อการ สง่
มอบ โดยทางลกูคา้ต่างประเทศและ Hypermarket จะแจง้ปริมาณการสง่มอบสินคา้สาํเร็จรูปที่บริษัท
ผลิตไวร้อเป็นครัง้ ๆ ไป ซึ่งทางบริษัทจาํเป็นที่จะต้องมีสต็อกสินค้าไว้เพียงพอและควบคุมให้มี การ
สง่มอบสินคา้ไดต้รงต่อเวลา สาํหรบัปี 2563 ที่ผ่านมา มลูคา่สนิคา้คงเหลอืของบริษัทโดยสว่นใหญ่คือสินคา้
ระหว่างผลิตคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 49.83 ของมลูค่าสินคา้คงเหลือ - สทุธิ หรือคิดเป็นมลูค่าเท่ากบั 
682.74 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีมลูค่าเท่ากบั 889.63 ลา้นบาท ซึ่งเป็นช่วงที่
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บริษัทอยู่ระหว่างการผลิตสินคา้เพื่อรองรบัการสง่มอบตามคาํสั่งซือ้ของกลุม่ลกูคา้ต่างประเทศและ
รา้นคา้ Hypermarket ภายในประเทศ รองลงมาคือ กลุม่สินคา้สาํเร็จรูป คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของ
มลูค่าสินคา้คงเหลือ - สทุธิ หรือคิดเป็นมลูค่าเท่ากบั 549.27 ลา้นบาท เพิ่มขึน้มากจาก ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 ที่มีมลูค่าเท่ากบั 382.23 ลา้นบาท   
โดยสามารถอธิบายถึงสาเหตขุองปรมิาณสนิคา้คงเหลอืที่มีอยู่ไดด้งันี ้   

1. เกิดจากการขยายการตลาดไปสูก่ลุม่ลกูคา้ประเภทรา้นคา้ปลกีและรา้นคา้สง่รายยอ่ยทั่ว
ประเทศ (Dealer) หรอืกลุม่นอกตลาด Hypermarket ซึง่เป็นกลุม่รา้นเฟอรน์ิเจอรร์ายใหญ่จนถงึรายยอ่ย
ทั่วไป การขยายฐานลกูคา้ ทาํใหกิ้จการตอ้งมีสนิคา้เตรยีมขายทีห่ลากหลายขึน้ ซึง่บรษัิทจะจาํหนา่ยสนิคา้
ผา่นบรษัิท อีซเีอฟ โฮลดิง้ จาํกดั ซึง่เป็นบรษัิทลกูของ ECF เอง ทาํใหกิ้จการตอ้งสต็อกสนิคา้สาํหรบักลุม่
ลกูคา้นีเ้พิม่ขึน้  

2. เกิดจากการขยายกลุม่ลกูคา้ Hypermarket มากขึน้ โดยขยายเพิ่มทัง้ในสว่นของจาํนวน 
SKU ของลกูคา้แต่ละลกูคา้ และการเพิ่มขึน้ของลกูคา้รายใหม่ เช่น Do Home, Global House, MR.DIY 
ฯลฯ ซึง่การขยายดงักลา่ว เพื่อใหบ้รษัิทลดการพึ่งพาลกูคา้รายใหญ่เพียงไมก่ี่ราย รวมถึงลดความเสี่ยง
เรื่องคาํสั่งซือ้ผกูขาดลง ขอ้ดีจากการขยายครัง้นี ้ ทาํใหบ้ริษัทไดร้บัผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาด 
COVID-19 นอ้ยกว่าธุรกิจอื่น ซึง่บริษัทไดร้บัผลกระทบในไตรมาสที่ 1 จนถึงกลางไตรมาสที่ 2 และจะเห็น
ไดว้า่เมื่อเขา้สู่ไตรมาสที่ 3 บรษัิทสามารถฟ้ืนคืนยอดขายไดใ้กลเ้คียงกบัช่วง 9 เดือนของปีที่ผา่นมาในช่วง
วิกฤตแบบนี ้ 

3. บรษัิทไดข้ยายฐานลกูคา้ในกลุม่ตา่งประเทศ ซึง่ลกูคา้หลกัของกิจการโดยสว่นใหญ่เป็นกลุม่
ลกูคา้ญ่ีปุ่ น ในปีนีบ้รษัิทขยายฐานลกูคา้ใหม ่ โดยเพิ่มลกูคา้กลุม่สหรฐัอเมรกิา อินเดยี และจีน ซึง่เป็น
บรษัิทท่ีจาํหนา่ยสนิคา้บนออนไลนแ์พลตฟอรม์ในตา่งประเทศ ซึง่เมื่อบรษัิทกระจายความเสีย่งออกไปยงั
แถบประเทศอื่นมากขึน้ ทาํใหจ้าํเป็นตอ้งมีสนิคา้ที่สต็อกสนิคา้มากขึน้ ซึง่การจาํหนา่ยสนิคา้กลุม่ลกูคา้เพื่อ
การขายออนไลนจ์ะตอ้งมีจาํนวน SKU ที่มากและหลากหลาย จงึเป็นปัจจยัหนึง่ที่ทาํใหส้ต็อกสนิคา้สงูขึน้ 

4. เพื่อรองรบัการเรยีกเขา้สนิคา้ใหท้นัตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ ซึง่ทัง้ลกูคา้ในกลุม่แตล่ะกลุม่
นัน้ มีความตอ้งการสนิคา้ทีห่ลากหลายและแตกตา่งกนั จดุแข็งของบรษัิทคือ สามารถรองรบัความตอ้งการ
ไดท้นัทีและตลอดเวลา  เช่น ในกลุม่ลกูคา้ในประเทศซึง่เป็นกลุม่ Hypermarket นัน้ การเปิด PO เพื่อเรยีก
เขา้สนิคา้ของลกูคา้จะเปิดเพื่อเรยีกเขา้เพยีงแค ่ 7  - 10 วนั ซึง่ถือวา่นอ้ยมากถา้เทียบกบัการวางแผนผลติ
และการเตรยีมวตัถดุิบ บรษัิทตอ้งมีสนิคา้ที่กึ่งสาํเรจ็รูปและสามารถนาํสง่ใหล้กูคา้ไดท้นัทีภายในเวลาที่
กาํหนด ซึง่เง่ือนไขดงักลา่วหากบรษัิทไม่สามารถสง่มอบสนิคา้ไดต้ามคาํสั่งซือ้ลกูคา้ นั่นคือบรษัิทตอ้งถกู
ปรบัเนื่องจากสง่มอบไมไ่ดห้รอืสง่มอบไมค่รบทนัที จงึทาํใหบ้รษัิทตอ้งมีสนิคา้ระหวา่งผลติไวใ้หเ้พียงพอ 
โดยกลุม่ลกูคา้ Hypermarket ในประเทศรวมประมาณ 7 รายใหญ่ ใชเ้ง่ือนไขนีท้ัง้หมด     

หากพิจารณาระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (คาํนวณโดยใชส้ินคา้คงเหลือ - กลุม่สินคา้สาํเร็จรูป โดยไม่รวมสินคา้
ระหว่างผลิต สินคา้ระหว่างทางและวตัถดุิบที ่ใชใ้นการผลิต) ในช่วงปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 พบว่า บริษัทมี
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย เท่ากบั 112.20 วนั 145.21 วนั และ 155.65 วนั ตามลาํดบั หากพิจารณาในภาพรวมจาก
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ยตัง้แต่ช่วงปี 2560 จนถึงปัจจุบนั จะพบว่ามีจาํนวนวนัเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง สาเหตสุาํคญัเกิด
จากบริษัทมีปริมาณสต็อกสินคา้เพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตวัของรายไดจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้   
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สาํหรบันโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้คงเหลือนัน้ ปัจจบุนับรษัิทไดก้าํหนดนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมยั 
ทางบริษัทไดเ้ริ่มใชน้โยบายการตัง้ค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมยัและเคลื่อนไหวชา้ โดยพิจารณาจากสินคา้ที่มีอายเุกิน 3 ปีขึน้ไป 
สภาพสินคา้และประสบการณท์ี่ผ่านมาในอดีต โดยประมาณค่าเผ่ือมลูค่าสินคา้ลา้สมยัและเคลื่อนไหวชา้รอ้ยละ 5 ของ
มลูค่าสินคา้ที่จะไดร้บั หากสินคา้คา้งนานเกินกว่า 4 ปีขึน้ไป จะตัง้ค่าเผ่ือมลูคา่สินคา้ลา้สมยัรอ้ยละ 50 ของมลูค่าสินคา้
ที่จะไดร้บั นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีสินคา้ที่ถกูจดัประเภทอยู่ในคลงัสินคา้สาํเร็จรูปรอการพิจารณา หรือสินคา้ที่รอจดั
หมวดหมู่หรือจดัประเภทเกรดสินคา้โดยจะตัง้ค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมยัรอ้ยละ 20 ของมลูค่าสินคา้ที่จะไดร้บั 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทไดเ้นน้ดาํเนินการตามนโยบายการตรวจสอบและติดตามการเคลื่อนไหว
ของสินคา้คงเหลืออย่างต่อเนื่อง หากเป็นสินคา้ที่มีการเคลื่อนไหวชา้ หรือเป็นสว่นที่ตกคา้งจากการสง่มอบ บริษัทจะ
แกปั้ญหาโดยการจดัใหม้ีรายการสง่เสริมการขาย เพื่อเป็นช่องทางการระบายสินคา้ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
บริษัทไดต้ัง้ค่าเผ่ือมลูค่าสินคา้ลา้สมยัและเคลื่อนไหวชา้เป็นจาํนวน 6.11 ลา้นบาท 

โดยบริษัทมีแผนการจดัการสนิคา้คงเหลอื ปี 2564 คือ  
1. บรษัิททบทวนเรือ่งสนิคา้ระหวา่งผลติที่คา้งนาน หรอื เคลือ่นไหวชา้ ปรบัใชก้บัสนิคา้ในประเทศบางรุน่เพื่อ

หาทางจาํหนา่ยออกโดยเรว็ คาดวา่จะสามารถทยอยลดลงเรือ่ยๆ ในปี 2564 

2. บรษัิทพิจารณาสนิคา้สาํเรจ็รูปคา้งนานและสนิคา้ระหวา่งผลติทีค่า้งนาน เพื่อทบทวนนโยบายตัง้สาํรองสนิคา้
ลา้สมยั ซึง่จะปรบันโยบายในปี 2564 

3. ลดการสั่งซือ้ และเวยีนใชส้นิคา้ระหวา่งผลติ เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่ง และลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื 

4. ผลกัดนัยอดขายผา่นบรษัิทยอ่ย ECF-Holdings ใหส้ามารถจาํหนา่ยสนิคา้กลุม่รา้นคา้ Dealer ใหม้ากขึน้ 

 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทมีมูลค่าสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน เท่ากบั 1,245.40 ลา้น
บาท 1,510.83 ลา้นบาท และ 1,508.96 ลา้นบาท ตามลาํดบั มีรายละเอียดในแตล่ะรายการท่ีสาํคญั ดงัตอ่ไปนี ้

- เงินลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้ซึ่งบนัทึกโดยวิธีสว่นไดเ้สีย  สทุธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 
2562 และ ปี 2563 มีมูลค่า เท่ากับ 561.69 ลา้นบาท 584.10 ลา้นบาท และ 672.12 ลา้นบาท คิดเป็น
สดัสว่นต่อสินทรพัยร์วม เท่ากบั รอ้ยละ 18.01 รอ้ยละ 17.44 และรอ้ยละ 18.96 ตามลาํดบั โดยมลูค่าเงิน
ลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้เท่ากบั 672.12 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นรายการเงิน
ลงทนุในบริษัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (“GEP”) ภายหลงัจากที่บริษัทไดจ้าํหน่ายไปซึ่งเงิน
ลงทนุใน SAFE ในราคาจาํหน่ายใหก้บัผูซ้ือ้จาํนวน 233.88 ลา้นบาท เป็นที่เรียบรอ้ยนบัตัง้แต่วนัที่ 24 
ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา 

- ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์- สทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีมลูค่าที่ดิน อาคาร 
และอปุกรณ ์- สทุธิ เท่ากับ 459.40 ลา้นบาท 481.89 ลา้นบาท และ 521.51 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่นต่อ
สนิทรพัยร์วม เทา่กบั รอ้ยละ 14.73 รอ้ยละ 14.39 และรอ้ยละ 14.71 ตามลาํดบั 
ในช่วงปี 2563 บริษัทมีการลงทนุในสว่นที่สาํคญัคือ เครื่องจกัรระหว่างติดตัง้เพื่อเตรียมเพิ่มกาํลงัการผลิต
เฟอรน์ิเจอรเ์พิ่มขึน้ใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณคาํสั่งซือ้จากลกูคา้ที่เขา้มามากระหว่างปีจาํนวน 47.21 ลา้นบาท 
เป็นรายการส่วนเพิ่มขึน้ที่สาํคญั รองลงมาคือ การเขา้ลงทุนในที่ดินมูลค่า 37.23 ลา้นบาท สาํหรบัการ
ก่อสรา้งเป็นศนูยก์ระจายสนิคา้ในตา่งจงัหวดั ซึง่ปัจจบุนัยงัอยูร่ะหวา่งวางแผนการก่อสรา้ง  
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- สว่นเกินทนุจากการตีราคาทรพัยส์ิน - สทุธิ นบัตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563 บรษัิทไดเ้ปลีย่นแปลงนโยบายการ
บญัชีเก่ียวกับการแสดงมูลค่าที่ดิน อาคารและเครื่องจักรจากวิธีตีราคาใหม่เป็นวิธีราคาทุน ดังนัน้เพื่อการ
เปรยีบเทียบงบการเงินระหวา่งปี 2562 (ปรบัปรุงใหม)่ เทียบกบัปี 2563 จึงไมป่รากฏรายการสว่นเกินทนุจาก
การตีราคาทรพัยส์นิอีกตอ่ไป  

โดยเริ่มตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทไดเ้ปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการแสดงมลูค่า
ที่ดิน อาคารและเครื่องจกัรจากวิธีการตีราคาใหม่เป็นวิธีราคาทุน (ไดร้บัอนุมตัิโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษัิทเมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2563) ซึง่สามารถกระทาํไดภ้ายใตป้ระกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัที่  18/2554 ลง
วนัท่ี 12 เมษายน 2554 เรื่อง “การบนัทึกบญัชีเมื่อมีการตีราคาใหม่” ทัง้นี ้เหตผุลหลกัของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบญัชีดงักลา่วเก่ียวเนื่องกับ (1) เพื่อใหเ้กิดความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิและขจดัความยุ่งยาก
รวมถึงตน้ทนุท่ีเกินจาํเป็นอยา่งมากสาํหรบัการปิดบญัชีดว้ยนโยบายการบญัชีเดียวกนัของกิจการภายในกลุม่
และ (2) ฝ่ายบรหิารของบรษัิทเห็นวา่การบนัทกึบญัชีดว้ยวิธีราคาทนุสอดคลอ้งกบัวิธีปฏิบตัิของอตุสาหกรรม
เดียวกนัและยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถในการบรหิารจดัการและผลการดาํเนินงานของบรษัิทท่ีมีความ
ชดัเจนและเหมาะสมกวา่วิธีการตีราคาใหม่  

- เงินมดัจาํการเขา้ศึกษาโครงการลงทนุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีมลูค่าเท่ากบั 
75 ลา้นบาท 100 ลา้นบาท และ 100 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่นต่อสินทรพัยร์วม เท่ากบั รอ้ยละ 2.41 รอ้ย
ละ 2.99 และรอ้ยละ 2.82 ตามลาํดบั เกิดจากบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปไดใ้นโครงการลงทนุ
ที่เก่ียวขอ้งกบัโรงไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวลซึ่งอยู่ในจงัหวดัซางะ (Saga) ของประเทศญ่ีปุ่ นโดยมีเงื่อนไขที่
จะตอ้งจ่ายชาํระเงินมดัจาํที่สามารถเรียกคืนไดจ้าํนวน 100 ลา้นบาทใหแ้ก่เจา้ของโครงการซึ่งถือเป็นสว่น
หนึ่งของกระบวนการสาํหรบัการศึกษาความเป็นไปไดด้งักลา่วโดยบริษัทหรือกลุม่บริษัทจะเรียกคืนเงินมดั
จาํดงักลา่วหากในทา้ยที่สดุตดัสินใจที่จะไม่ลงทนุในโครงการ ซึ่งในปี 2561 และ 2562 บริษัทไดจ้่ายเงินมดั
จาํดงักลา่วแลว้จาํนวน 75 ลา้นบาทและ 25 ลา้นบาท ตามลาํดบั (รวม 100 ลา้นบาท) 

- เงินจ่ายลว่งหนา้ค่าซือ้เงินลงทนุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 และปี 2563 มีมลูค่าเท่ากบั 95 ลา้นบาท 
และ 70 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่นต่อสินทรพัยร์วม เท่ากบั รอ้ยละ 2.35 และรอ้ยละ 1.97 ตามลาํดบั เพื่อซือ้
เงินลงทุนในหุน้ทนุของบริษัทในประเทศแห่งหนึ่งซึ่งดาํเนินธุรกิจดา้นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลม
โดยซือ้จากผูถื้อหุน้ของบรษัิทดงักลา่วซึง่เป็นบคุคลที่ไมเ่ก่ียวขอ้งกนักบับริษัท ทัง้นี ้การซือ้เงินลงทนุดงักลา่ว
ขา้งตน้ไดร้บัการอนมุตัิในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัที่ 10   กนัยายน 2562   อย่างไรก็ตามขณะนี ้
บริษัทอยู่ระหว่างการทยอยขายคืนซึ่งจะเห็นไดจ้ากจาํนวนเงินที่เริ่มลดลงจากปี 2562  

 
สนิทรพัยร์วม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์รวม เท่ากับ 3,118.12 ล้านบาท 

3,348.31 ลา้นบาท และ 3,544.72 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
สาเหตสุาํคญัที่ทาํใหร้ายการสินทรพัยร์วม เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 196.41 ลา้นบาท เกิด

จากการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาก 84.06 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้เป็น 
187.14 ลา้นบาท และรายการเงินลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้ซึ่งบนัทึกโดยวิธีสว่นไดเ้สีย โดยการเพิ่มขึน้ดงักลา่ว
เกิดจากการชาํระสว่นเพิ่มทุน (Equity) ของบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จาํกดั (ECF-Power) ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท
สาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ณ เมืองมินบ ูประเทศเมียนมาร ์ภายใตก้ารบริหารจัดการโดยบริษัท กรีน 
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เอิรธ์ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (GEP) ที่ ECF-Power ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 โดยในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ECF-
Power ไดล้งทุนเพิ่มเติมใน GEP อีกเป็นจาํนวนเงินประมาณ 227.20 ลา้นบาท โดยยงัคงมีส่วนที่เหลือที่จะตอ้งลงทุน
เพิ่มเติมในอนาคตอีกประมาณ 91.50 ลา้นบาท ในระหวา่งปี 2564 นี ้ 

สาํหรบัรายการท่ี ECF-Power จะจาํหนา่ยไปซึง่หุน้สามญัทัง้หมดที่ถืออยูใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 33.37 ของ บรษัิท เซฟ 
เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์ จาํกดั คิดเป็นจาํนวนหุน้สามญัเทา่กบั 1,938,760 หุน้ ในมลูคา่ราคาขายที ่ 233.88 ลา้นบาท ใหก้บั 
บรษัิท ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จาํกดั ในฐานะผูจ้ะซือ้ ตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 12/2563 
เมื่อวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 ที่ผา่นมานัน้ ขณะนีไ้ดด้าํเนินการปิดการซือ้ขายเสรจ็สิน้ตัง้แตว่นัท่ี 24 ธนัวาคม 2563 เป็นท่ี
เรยีบรอ้ยแลว้ ดงันัน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จงึไมป่รากฎรายการสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนที่ถือไวเ้พื่อรอการขายในงบ
แสดงฐานะการเงินของบรษัิท  

 
สภาพคลอ่ง  
บรษัิทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 1.59 เท่า 1.10 เท่า และ 

1.22 เท่า ตามลาํดบั โดยอตัราสว่นสภาพคลอ่งเกิดจากรายการสินทรพัยห์มนุเวียนต่อหนีส้ินหมนุเวียน ซึ่งหากพิจารณา
จากอตัราสว่นสภาพคลอ่งของบริษัทพบว่า ในช่วงปี 2563 ปรบัตวัสงูขึน้จากปี 2562 เกิดจากการเพิ่มขึน้ของรายการเงิน
สดและรายการเทียบเทา่เงินสด ในขณะท่ีรายการหนีส้นิหมนุเวียนลดลงเลก็นอ้ย 

นอกจากนีห้ากพิจารณาจากอตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็วพบว่า บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 0.44 เท่า 0.23 เท่า และ 0.31 เท่า ตามลาํดบั ซึ่งอตัราสว่นดงักลา่ว
เพิ่มขึน้จากกบัช่วงปี 2562 ที่ผา่นมา ดว้ยสาเหตขุองการเพิ่มขึน้ของรายการเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเชน่เดยีวกบั
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

 
หนี้สนิ 
หนีส้นิหมนุเวียน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีมูลค่าหนีส้ินหมุนเวียนเท่ากับ 1,181.25 ลา้นบาท 
1,676.02 ลา้นบาท และ 1,673.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั มีรายละเอียดในแตล่ะรายการท่ีสาํคญั ดงัตอ่ไปนี ้

- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 
2563 มีมลูค่าเท่ากบั 490.84 ลา้นบาท 522.48 ลา้นบาท และ 601.83 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อหนีส้ิน
และสว่นของผูถื้อหุน้เทา่กบั รอ้ยละ 15.74 รอ้ยละ 15.60 และรอ้ยละ 16.98 ตามลาํดบั โดยเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินถกูนาํมาใชเ้ป็นวงเงินทนุหมนุเวียนเพื่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท
เป็นสาํคญั  

- เจ้าหนีก้ารคา้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และ และปี 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 189.37 ลา้นบาท 
153.08 ลา้นบาท และ 215.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสดัสว่นตอ่หนีส้นิและสว่นของผูถื้อหุน้เทา่กบั รอ้ย
ละ 6.07 รอ้ยละ 4.57 และรอ้ยละ 6.07 ตามลาํดบั ซึ่งบริษัทมีมลูค่าเจา้หนีท้ี่เกิดจากการสั่งซือ้วตัถดุิบเพื่อ
เตรียมใชใ้นกระบวนการผลิตรองรบัคาํสั่งซือ้ในสว่นธุรกิจเฟอรน์ิเจอร์ รวมถึงการสั่งซือ้เฟอรน์ิเจอรส์าํเร็จรูป
จากผูผ้ลติเฟอรน์ิเจอรท์ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยที่ผา่นมาบรษัิทมีระยะเวลาการจ่ายชาํระคืนหนีใ้นปี 
2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 69 วนั 69.67 วนั และ 61.35 วนั ตามลาํดบั ซึ่งการจ่ายชาํระคืนหนี ้
เป็นไปตามนโยบายการเรยีกเก็บเงินจากเจา้หนีก้ารคา้ของบรษัิท  
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- เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีมลูค่าเท่ากบั 
283.18 ลา้นบาท 197.99 ลา้นบาท และ 210.08 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสดัสว่นต่อหนีส้ินและสว่นของ
ผูถื้อหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 9.08 รอ้ยละ 5.91 และรอ้ยละ 5.93 ตามลาํดบั โดยรายการดงักลา่วเกิดขึน้เพื่อเป็น
ทางเลอืกในการจดัหาแหลง่เงินกูย้ืมในช่วง COVID-19 ที่ทางสถาบนัการเงินของบรษัิทมีความเขม้งวดตอ่การ
ใหก้ารสนบัสนนุวงเงินสนิเช่ือ 

- หุน้กูส้ว่นท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหนึง่ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีมลูค่าเท่ากบั 
0 ลา้นบาท 605.69 ลา้นบาท และ 379.02 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อหนีส้ินและส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 
รอ้ยละ 0 รอ้ยละ 18.09 และรอ้ยละ 10.69 ตามลาํดับ โดยในรอบปี 2563 บริษัทไดจ้่ายชาํระคืนภาระ
หนีหุ้ ้นกู้ส่วนที่ครบกาํหนดชาํระในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 จาํนวน 605.69 ลา้นบาท เป็นที่เรียบรอ้ย
แลว้ นอกจากนีใ้นรอบปี 2563 บรษัิทไดม้ีหุน้กูส้ว่นที่ออกใหม่และเสนอขายมลูค่า 581.10 ลา้นบาท ซึ่งสว่น
นีย้งัจดัอยูใ่นประเภทหนีส้นิไมห่มนุเวียน โดยหุน้กูส้ว่นที่ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี จะครบกาํหนดชาํระ
ในวนัที่ 22 มีนาคม 2564 และ 31 กรกฎาคม 2564 ที่จะถึงนี ้

 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษัิทมีมลูคา่หนีส้นิไมห่มนุเวียน เท่ากบั 731.87 ลา้น
บาท 430.61 ลา้นบาท และ 631.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดในรายการท่ีสาํคญั ดงันี ้ 

- หุน้กู ้- สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีมลูค่าเท่ากบั 688.64 ลา้นบาท 375.11 ลา้น
บาท และ 571.16 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสดัสว่นตอ่หนีส้นิและสว่นของผูถื้อหุน้เทา่กบั รอ้ยละ 22.09 รอ้ย
ละ 11.20 และรอ้ยละ 16.11 ตามลาํดบั 

- เงินกูย้ืมระยะยาว - สทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีมลูค่าเท่ากับ 31.76 ลา้นบาท 
41.83 ลา้นบาท และ 45.60 ลา้นบาท ตามลาํดบั  คิดเป็นสดัสว่นต่อหนีส้ินและสว่นของผูถื้อหุน้เท่ากบั รอ้ยละ 
1.02 รอ้ยละ 1.25 และรอ้ยละ 1.29 ตามลาํดบั  

 
หนีส้นิรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563  บรษัิทมีมลูคา่หนีส้นิรวม เทา่กบั 1,913.12 ลา้นบาท 2,106.63 

ลา้นบาท และ 2,304.94 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
บริษัทมีหนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้เท่ากับ 148.66 ลา้นบาท จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

มลูคา่ 198.31 ลา้นบาท โดยสาเหตสุาํคญัเกิดจากยอดคงคา้งภาระหนีเ้งินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงินเพิ่มขึน้จากเดิม 522.48 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้เป็น 601.83 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 รวมถึงรายการเจา้หนีก้ารคา้ที่เพิ่มขึน้เทา่กบั 62.08 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อนตามปริมาณการสั่งซือ้วตัถดุิบเพื่อ
รองรบัตอ่คาํสั่งซือ้สนิคา้ของลกูคา้ 

ทัง้นีบ้ริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้เท่ากบั 1.86 เท่า ซึ่งเพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มี
อตัราสว่นดงักลา่วเทา่กบั 1.70 เทา่ 
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สว่นของผูถื้อหุน้ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีมูลค่าส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากับ 1,205.00 ลา้นบาท 

1,241.68 ลา้นบาท และ 1,239.78 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
โดยสว่นของผูถื้อหุน้มีรายละเอียดในรายการท่ีสาํคญั ดงันี ้
- ทนุจดทะเบียนที่ออกและเรียกชาํระแลว้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 239.85 ลา้น

บาท (จากทนุจดทะเบียน 354.14 ลา้นบาท) 239.87 ลา้นบาท (จากทนุจดทะเบียน 312.46 ลา้นบาท) และ 
239.87 ลา้นบาท (จากทนุจดทะเบียน 299.16 ลา้นบาท) ตามลาํดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมี
ทนุจดทะเบียนที่ออกและเรยีกชาํระแลว้เทา่กบั 239.87 ลา้นบาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 959,487,557 หุน้ 
มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ตามขอ้มลูงบการเงินรวมของบริษัท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 6.77 ต่อหนีส้ินและ
สว่นของผูถื้อหุน้ โดยทนุจดทะเบียนสว่นที่เหลือโดยสว่นใหญ่มีไวเ้พื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญั
ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั ตามการเพิ่มทนุแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) อย่างไรก็ตามหุน้เพิ่มทนุ
ในสว่นนีจ้ะหมดอายลุงนบัตัง้แต่วนัที่จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 นอกจากนีหุ้น้เพิ่มทนุสว่นที่
เหลือยงัมีไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ออกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม สาํหรบั ECF-W3 ดว้ย ซึ่ง
จะหมดอายลุงในวนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2564 โดยบริษัทจะไดล้ดทนุในสว่นของหุน้จาํนวนดงักลา่วต่อไป 

- ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น เท่ากับ 
768.12 ลา้นบาท 768.34 ลา้นบาท และ 768.34 ลา้นบาทตามลาํดบั ซึ่งในช่วงปี 2563 รายการสว่นเกินมลูค่า
หุน้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นผลจากการไม่มีสว่นเกินมลูค่าหุน้จากการใชส้ิทธิแปลงสภาพของใบสาํคญั
แสดงสิทธิ ECF-W3 ที่จะหมดอายลุงในวนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2564 นี ้ 

- กาํไรสะสม - ที่ยงัไม่ไดจ้ัดสรร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีกาํไรสะสม - ที่ยงั
ไม่ไดจ้ัดสรรเท่ากับ 369.45 ลา้นบาท 407.25 ลา้นบาท และ 430.84 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดย ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 บริษัทมีกาํไรสะสม - ที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 12.15 ต่อหนีส้ินและสว่นของผูถื้อหุน้ 
โดยในสว่นของกาํไรสะสม - ที่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 นี ้สว่นที่เพิ่มขึน้เกิดจากกาํไรจากการ
ดาํเนินงานในระหวา่งปี  

 
กระแสเงนิสด ส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
กระแสเงนิสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนนิงาน 
บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 153.58 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนที่มี

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน ติดลบ 58.90 ลา้นบาท เกิดจากการบรหิารจดัการเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการท่ีดีขึน้ 
 

กระแสเงนิสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ 
บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ติดลบ 4.49 ลา้นบาท รายการท่ีสาํคัญเกิดจาก ในปี 2563 มีเงินสดถูก

นาํไปใชเ้ป็นเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม (บรษัิท กรนี เอิรธ์ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั สาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
เมียนมาร ์ขนาด 220 เมกะวตัต)์ เพิ่มขึน้ 230.30 ลา้นบาท รวมถึงเพื่อการลงทนุในอาคารและอปุกรณเ์พิ่มขึน้ 99.98 ลา้นบาท 
ในขณะที่มีเงินสดรบัจากการจาํหนา่ยไปซึง่หุน้สามญัของ บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จาํกดั จาํนวน 233.88 ลา้นบาท 
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กระแสเงนิสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหาเงนิ 
บรษัิทมีกระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากบั 46.01 ลา้นบาท รายการที่สาํคญัเกิดจากการไถ่ถอน

หุน้กูอ้อกไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2563 เป็นจาํนวน 609.80 ลา้นบาท รวมถึงการจ่ายชาํระดอกเบีย้จาํนวน 124.74 
ลา้นบาท เป็นสาํคญั  

 
หากพิจารณาจากอัตราส่วนวงจรเงินสด (Cash Cycle) จะพบว่า ปี 2563 บริษัทมีระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย 

เท่ากับ 155.65 วนั ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย เท่ากับ 83.59 วนั และระยะเวลาชาํระหนีเ้ฉลี่ยเท่ากบั 61.53 วนั ซึ่งทาํให้
บริษัทมี Cash Cycle เท่ากบั 177.71 วนั โดยมีระยะเวลาเพิ่มขึน้จากปี 2562 ที่มี Cash Cycle อยู่ที่ 163.98 วนั โดย 
Cash Cycle เทา่กบั ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่บวกระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ หกัดว้ยระยะเวลาชาํระหนีเ้ฉลีย่ 

 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน 
รายจ่ายเพื่อการลงทนุของบริษัทที่ผ่านมา มีวตัถุประสงค์เพื่อลงทนุในการก่อสรา้งอาคารโรงงาน เครื่องจกัรและ

อปุกรณส์าํหรบัขยายกาํลงัการผลติ และเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติ โดยมีรายละเอียดรายจ่ายเพื่อการลงทนุ ดงัตอ่ไปนี ้
 

ตารางรายละเอียดรายจ่ายเพือ่การลงทุน 
 หน่วย : ล้านบาท 

  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

รายจา่ยเพื่อการลงทนุในสนิทรพัยถ์าวร 135.92 56.22 99.98 

 
ขอ้สงัเกตจากผูส้อบบญัชี สาํหรบังบการเงินสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
- ไมม่ี – 
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ปัจจัยหรือเหตุการณท์ี่อาจมีผลต่อฐานะการเงนิหรือการด าเนินงานอยา่งมีนัยส าคัญในอนาคต (Forward Looking) 
บรษัิทไดด้าํเนินธุรกิจหลกัดา้นการเป็นผูผ้ลติและจาํหนา่ยผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรท์ี่ทาํจากไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ และไม้

ยางพารา และถึงแมว้า่ในช่วงปี 2563 นี ้บรษัิทจะไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโค
โรนา่ไวรสัสายพนัธใ์หม ่(COVID-19) ซึง่มีผลอยา่งชดัเจนที่สง่ผลตอ่รายไดจ้ากการขายลดลงในช่วงไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา 
แตอ่ยา่งไรก็ตามสถานการณร์บัคาํสั่งซือ้เฟอรน์ิเจอรจ์ากลกูคา้ไดเ้ริม่กลบัมาใหมต่ัง้แต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 
4 ตอ่เนื่องจนถึงช่วงปี 2564 ดงันัน้รายไดท้ี่เขา้มาตัง้แตไ่ตรมาสที่ 3 จนถึงไตรมาสที่ 4 จึงสามารถช่วยชดเชยสว่นรายไดท้ี่
หายไปในช่วงไตรมาสที่ 1 ถึง 2 ได ้โดยจะเห็นไดจ้ากตวัเลขรายไดจ้ากการขายในปี 2563 ของบริษัทมีมลูค่าที่เติบโตขึน้
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน แมบ้ริษัทจะไม่ไดร้บัผลกระทบที่สง่ผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงานในช่วงที่ผ่านมา 
อย่างไรก็ตามบริษัทยงัแสวงหาโอกาสการกระจายความเสี่ยงในการดาํเนินธุรกิจออกไปยงัธุรกิจประเภทใหม่  ๆ เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจเฟอรน์ิเจอรห์ลกัเพียงอย่างเดียว ทัง้นีใ้นส่วนของธุรกิจเฟอรน์ิเจอร ์บริษัทยงัคงมีความ
แข็งแกรง่ และสามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบตอ่คูแ่ขง่ขนั เนื่องจากสามารถผลติสนิคา้ไดใ้นราคาตน้ทนุท่ีตํ่ากวา่เมื่อเทียบกบั
ผูผ้ลติจากประเทศเพื่อนบา้น ไดแ้ก่ มาเลเซีย และเวียดนาม ซึง่ยงัคงจดัเป็นคูแ่ขง่ขนัท่ีสาํคญัของประเทศไทย 

ดงันัน้ การคาดการณปั์จจัยหรือเหตกุารณต์่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการดาํเนินงานของ
บริษัทนัน้ บริษัทมองว่า การจัดตัง้บริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จาํกัด (“ECF-P”) เพื่อเป็นผูเ้ขา้ลงทุนในธุรกิจ
พลงังานทดแทน สาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ณ เมืองมินบ ูประเทศเมียนมาร ์ขนาดกาํลงัการผลิต
ติดตัง้รวม 220 เมกะวตัต ์ที่ทาง ECF-P เขา้ลงทนุในบริษัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (“GEP”) ในสดัสว่น
รอ้ยละ 20 ปัจจุบนับริษัทไดเ้ริ่มรบัรูส้ว่นแบ่งกาํไร สาํหรบัการเริ่มจาํหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์สาํหรบัเฟสที่ 1 ขนาด 50 
เมกะวตัต ์นบัตัง้แต่วนัที่ 27 กนัยายน 2562 ที่ผ่านมาแลว้ และยงัคงเหลือ เฟสที่ 2 - 4 ที่ขณะนีอ้ยู่ระหว่างดาํเนินการ
ก่อสรา้งอีก 170 เมกะวตัต ์ที่คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสร็จไดค้รบทัง้ 4 เฟส ภายในปี 2565 นีต้่อไป 

ทัง้นีใ้นระหวา่งการก่อสรา้งโครงการ บรษัิทจะมีหนา้ที่การใสเ่งินสว่นผูถื้อหุน้สว่นท่ีเหลอื สว่นของคา่ใชจ้่ายจากการ
ดาํเนินงาน รวมถึงคา่ใชจ้า่ยในการลงทนุเกิดขึน้ในระหวา่งที่โครงการดงักลา่วยงัไมม่รีายไดใ้นเชิงพาณิชยเ์กิดขึน้ ซึง่อาจจะ
สง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินหรอืผลการดาํเนินงานของบรษัิทในช่วงเวลาดงักล่าวตอ่เนื่องจนกวา่โครงการจะมีรายไดจ้าก
การจาํหนา่ยไฟฟา้ในเชิงพาณิชยไ์ดค้รบทัง้ 4 เฟส  
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ผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์หม่ (COVID-19) 
บรษัิทไดพ้ิจารณาการประเมินผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ที่อาจมีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินธุรกิจของบรษัิทได ้ดงันี ้
1. การด าเนินงาน 

บริษัทไม่ไดร้บัผลกระทบดา้นความตอ้งการสินคา้ เนื่องจากยงัคงไดร้บัคาํสั่งซือ้จากลกูคา้ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนีย้ังไม่เกิดปัญหาการระบาดของโรคในกลุ่มพนักงาน การ
เปลี่ยนแปลงแผนงานหรือเป้าหมาย รวมถึงมีขอ้จาํกดัในการดาํเนินงานแต่อย่างใด โดยที่ผ่านมาสิ่งที่บริษัท
ไดร้บัผลกระทบดา้นการดาํเนินงานคือ ไดร้บัผลกระทบจากห่วงโซ่อปุทาน ในสว่นของคู่คา้ ไดแ้ก่ กลุม่ผูผ้ลิต
ไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ และไมเ้อ็มดีเอฟ มีการปรบัราคาสินคา้เพิ่มขึน้ รวมถึงเรื่องการบริหารจัดการการขนส่ง
สนิคา้ในช่วงที่ผา่นมาบา้ง เป็นตน้ 

2. การเงนิ 

ที่ผา่นมาบรษัิทไดร้บัผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นช่วงสถานการณ ์COVID-19 ทาํใหม้ีดอกเบีย้
หุน้กูส้งูเพื่อชดเชยความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ สง่ผลใหบ้รษัิทมีตน้ทนุทางการเงินเพิ่มขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทคาดวา่จะมี
ผลกระทบเพียงช่วงเวลาของหุน้กูท้ี่ออกในรอบนัน้ และบริษัทไดห้าแนวทางเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงสถาบนัการเงินที่ปกติเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนนุสินเช่ือเป็นหลกักบัทางบริษัท มีความระมดัระวงั
และเขม้งวดในการใหก้ารสนบัสนนุสนิเช่ือเพิ่มเติมแก่บรษัิทในช่วง COVID-19 

3. ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

บรษัิทไดร้บัผลกระทบบา้งจากเรือ่งการจดัหาแรงงานต่างดา้วเพื่อเพิ่มเขา้มาในสายการผลิต ทาํใหเ้กิดตน้ทนุ
การผลติสงู รวมถึงการเกิดตน้ทนุคา่เสยีโอกาสจากสถานการณข์าดแคลนตูค้อนเทนเนอรท์ี่ทาํใหส้ง่ออกสินคา้
ไปยงัลกูคา้ตา่งประเทศไดล้า่ชา้กวา่เดิม  

4. ภาระผูกพันตามสัญญา 

-ไมม่ี- 
5. ความเสี่ยงต่อความอยูร่อดของกิจการ 

บรษัิทประเมินว่า COVID-19 ไม่สง่ผลกระทบต่อความอยู่รอดของกิจการ โดยพิจารณาจากปริมาณคาํสั่งซือ้
ของลกูคา้ที่ยงัคงเพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง และปริมาณกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 
2563 ที่เพิ่มขึน้จากปี 2562 อย่างมีนยัสาํคญั โปรดพิจารณาขอ้มลูประกอบในบทวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน
และผลการดาํเนินงานของบริษัท หวัขอ้ สินทรพัย ์และกระแสเงินสด สาํหรบัปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 
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การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู -1 

 

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
 

บรษิัทไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบันีแ้ลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิัทขอ
รบัรองว่า ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไมเ่ป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
นอกจากนี ้บรษิัทขอรบัรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มลูอยา่ง
ถกูตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนนิงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบรษิัทย่อยแลว้ 

(2) บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มลูที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทัง้ของบริษัทและบรษิัทย่อยอย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

(3) บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัติามระบบดงักล่าว 
และบรษิัทไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์ 2563 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแลว้ ซึง่ครอบคลมุถึงขอ้บกพรอ่งและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้
การกระท าที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบรษิัทย่อย 
  

 ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบรษิัทไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ บรษิัท
ไดม้อบหมายให้ นายชาลี สุขสวัสดิ์ หรือนายอารกัษ์ สุขสวัสดิ์ เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากับเอกสารนีไ้วทุ้กหน้าดว้ย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายชาลี สขุสวสัดิ์ หรือนายอารกัษ์ สุขสวสัดิ์ ก ากับไว ้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่บริษัท
ไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 

ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
   

1. นายวลัลภ สขุสวสัดิ์ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม / 
ประธานกรรมการบรหิาร  
 

นายวลัลภ สขุสวสัดิ ์

2. นายชาลี สขุสวสัดิ์ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม /  
กรรมการบรหิาร  
 

นายชาลี สขุสวสัดิ ์

3. นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ์  กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม /  
กรรมการบรหิาร / 
กรรมการผูจ้ดัการ / 
 
 

นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์

   
   (ประทบัตราบรษิัท) 



   บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ำกัด (มหำชน) 

การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู -2 

 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 
 

ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
   
1. นายชาลี สขุสวสัดิ์
  

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม /  
กรรมการบรหิาร 

นายชาลี สขุสวสัดิ ์

   
2. นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ์ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม /  

กรรมการบรหิาร / 
กรรมการผูจ้ดัการ /  
 

นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์

  
 



             บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. พลเอก เทอดศกัดิ์ มารมย์ 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 
26 ตลุาคม 2555  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 - 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 /กรรมการอิสระ 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

- ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการ
อิสระ  
บมจ.ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม 

- ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการ
 ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
   บมจ.ยบูิส (เอเชีย)   
 

- ผู้ผลติและจดัจ าหน่าย 
เฟอร์นิเจอร์ 
 

- ผู้ผลติและให้บริการ
แมพ่ิมพ์เพ่ือผลิต
ชิน้สว่นพลาสติก 

- ผู้ผลติและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ยางยาแนว
ฝากระป๋อง และแลค
เกอร์เคลือบกระป๋อง 

บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2529 - ปัจจบุนั 
 
 

- ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ  
บจก.E.Tech (วิทยาลยัเทคโนโลยีภาค
ตะวนัออก E.Tech) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- วิทยาลยัระดบั ปวช. ,    
  ปวส.  
 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



             บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 2 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

พลเอก เทอดศกัดิ์ มารมย์ 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 
26 ตลุาคม 2555  
(ตอ่) 

หน่วยงานและองค์กรอื่น 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 ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 3 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2. รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานรัุกษ์ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 
- ประธานกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน  
 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 
26 ตลุาคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 - 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/ กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / 
ประธานกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

- ประธานกรรมการบริษัท 
บมจ.โอเชี่ยน 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



             บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 4 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานรัุกษ์ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 
- ประธานกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน  
 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 
26 ตลุาคม 2555  
(ตอ่)  

บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2550 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2554 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2560 – 2562 
 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 
2563 – ปัจจบุนั 
 
 
 

- รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพฒันา 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
NIDA) 

- กรรมการ 
บจก.เลิร์นเทค 
 
 

- ประธานกรรมการ 
บมจ.พีซีเอ็น คอร์ป 
 
 

- กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 
บมจ.บ้านสวยกรุ๊ป (สรุาษฎร์ธานี)  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการ
อิสระ 
บจก.โคลเวอ่ร์ พาวเวอ่ร์ 
 

การศกึษา 
 
 
 

- ผู้ ให้บริการฝึกอบรม และ
พฒันาสื่อการสอนแบบครบ
วงจร (e-Learning Total 
Solution) 

- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
งานสาธารณปูโภคที่
เก่ียวกบัระบบคมนาคม
และขนสง่ 

- พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 
 

- โรงงานผลิตพลงังาน
ไฟฟา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 5 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3. รศ.ทรงกลด จารุสมบตัิ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการสรรหา 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 
26 ตลุาคม 2555 

57 - ปริญญาโท 
วทิยาศาสตร์มหาบณัฑติ  
คณะวนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี 
วทิยาศาสตร์บณัฑติ  
คณะวนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุ่นท่ี 99/2012 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

ไม่มี - 
 

บริษัทจดทะเบียน 

2555 - ปัจจบุนั 
 
 

- กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรร
หา / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

- ผู้ผลติและจดั 
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 

 

หน่วยงานและองค์กรอื่น 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 ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 6 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 
28 เมษายน 2560 

49 - 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 - ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 

บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
 

- ผู้ผลติและจดัจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2560 
 
 
 
2560 
 
 
 
2552 – 2560 
 
2561 - 2562 
 
 
 
 
2560 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

- กรรมการ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ
กิจการสงัคม  
บจก.กรุงเทพธนาคม  

- กรรมการ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บจก.กรุงเทพธนาคม 
 

- ผู้จดัการโครงการโรงไฟฟา้ 
บจก.นวนครการไฟฟา้  

- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
 กรรมการสรรหาและพิจารณา
 คา่ตอบแทน 
บจก.ไทยอีสเทอร์นกรุ๊ป โฮลดิง้ส์ 
   

- รองกรรมการผู้อ านวยการ 
บจก.กรุงเทพธนาคม  
 
 
 

 

- วิสาหกิจ ของ 
กรุงเทพมหานคร 
ด าเนินการระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

- วิสาหกิจ ของ 
กรุงเทพมหานคร 
ด าเนินการระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

- ผู้ผลติไฟฟา้เอกชน 
 

- ยางพารา และ
ผลิตภณัฑ์จาก
ยางพารา ปาล์มน า้มนั 
และผลิตภณัฑ์จาก
ปาล์มน า้มนั 

- วิสาหกิจ ของ 
กรุงเทพมหานคร 
ด าเนินการระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

 
 
 
 
 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



             บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 7 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

5. นายไพบลูย์ อรุณประสบสขุ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการบริษัท 
 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 
14 กรกฎาคม  2563 

47 - ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาการเงิน 
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

- ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจบณัฑติ  
สาขาการจดัการทัว่ไป 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาการเงิน 
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

- ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุ่นท่ี 130/2016 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

ไม่มี - 
 

บริษัทจดทะเบียน 

14 ก.ค.2563 - 
ปัจจบุนั 
2563 - ปัจจบุนั 
 
2559 - ปัจจบุนั 

- กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

- กรรมการ 
บมจ.ผงคอนกรีต 

- กรรมการ 
บมจ.ไทยอตุสาหกรรมพลาสติก 

ผู้ผลติและจดัจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ 

ผู้ผลติและจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์คอนกรีต 
ผู้ผลติและจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์จากพลาสตกิ 

บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2542 - ปัจจบุนั 
 
2563 - ปัจจบุนั 

- กรรมการ 
บจก.แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ 

- กรรมการ 
บจก. กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์)  
 

บริการเป็นที่ปรึกษา
ทางด้านการเงิน 
โรงไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทิตย์ ประเทศ

เมียนมาร์ 
6. นายชาลี สขุสวสัดิ์ 

- รองประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
- กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน 
- กรรมการสรรหา 
 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

26 ตลุาคม 2555 

53 - ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์บณัฑติ  
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

- ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุ่นท่ี 94/2012 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

บตุรของ 
นายวลัลภ และ
พ่ีชายของ 
นายอารักษ์    

15.6315% 
15.6317% 

 (บตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุติ
ภาวะ)  

 
 
 
 
 
 

บริษัทจดทะเบียน 
2542 – ปัจจบุนั 
 
 
 

- รองประธานกรรมการบริษัท / 
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการสรรหา / 
กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

- ผู้ผลติและจดัจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ 
 

 
บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2558 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2560 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

- กรรมการ  
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ 

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ พาวเวอร์ 

- กรรมการ 
บจก.แพลนเนท บอร์ด 
 

 
 

- การเข้าลงทนุในบริษัท
อ่ืน 

- การเข้าลงทนุในธุรกิจ
ด้านพลงังาน 

- โรงงานผลิตและ
จ าหน่ายแผ่นไม้เอ็มดี
เอฟ (ยงัไมมี่รายได้ใน
เชิงพาณิชย์) 
 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง 
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



             บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 8 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

7. นายวลัลภ สขุสวสัดิ ์
- กรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริหาร 
 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

26 ตลุาคม 2555 
 

79 - ประถมชัน้ปีท่ี 4 
โรงเรียนวดัห้วยสาริกา 

- ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุ่นท่ี 96/2012 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

บดิาของ 
นายชาลี และนาย

อารักษ์  

2.4533% 
3.1081% 

(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 พาวเวอร์ 

- กรรมการ 
บจก.แพลนเนทบอร์ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การเข้าลงทนุในบริษัท
อ่ืน 

- การเข้าลงทนุในธุรกิจ
ด้านพลงังาน 

- โรงงานผลิตและ
จ าหน่ายแผ่นไม้เอ็มดี
เอฟ (ยงัไมมี่รายได้ใน
เชิงพาณิชย์) 

สดัสว่นการ
ถือหุ้น

เปลี่ยนแปลง
เพิม่ขึน้ 

0.1042% เม่ือ
เทียบระหว่าง

ปี 



             บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 9 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

8. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ ์
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จดัการ 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
- กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน 
- กรรมการสรรหา 
 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 
26 ตลุาคม 2555 

50 - 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 เช่ียวชาญและ
ผู้ช านาญการประจ 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 

และน้องชายของ 
นายชาลี  

15.8040% 
15.9291% 

(รวมคูส่มรส) 
 

บริษัทจดทะเบียน 
2542 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

- กรรมการบริษัท / 
กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทน /  
กรรมการสรรหา 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

- ผู้ผลติและจดัจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ 

 
 
 

 
บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2558 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
 

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ 

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ พาวเวอร์ 

- กรรมการ 
บจก.กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) 

- กรรมการ  
บจก.แพลนเนทบอร์ด 

- การเข้าลงทนุในบริษัท
อ่ืน 

- การเข้าลงทนุในธุรกิจ
ด้านพลงังาน 

- โรงไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทิตย์ ประเทศ
เมียนมาร์ 

- โรงงานผลิตและ
จ าหน่ายแผ่นไม้เอ็มดี
เอฟ (ยงัไมมี่รายได้ใน
เชิงพาณิชย์) 
 

สดัสว่นการ
ถือหุ้น

เปลี่ยนแปลง
เพิม่ขึน้  

0.0823% เม่ือ
เทียบระหว่าง

ปี 



             บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 10 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

8 นายอารักษ์ สขุสวสัดิ ์
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จดัการ 
-ผู้อ านวยการฝ่ายขายและ
การตลาด (รักษาการ) 
 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการครัง้แรก 
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.เนชัน่ บอรดแคสติง้ 
คอร์ปอเรชัน่  
 

 

  หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ 
2550 – ปัจจบุนั 
 
 
2555 – 2559 
 
 
 

- คณะกรรมการ  
Council of Asia Furniture 
Associations (CAFA) 

- นายกสมาคมอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือน
ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



             บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 11 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

9. นางสาวสภุคั โต๊ะพงศ์อนนัต์ 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
(ส่วนสาขา) 
 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
นางสาวนิตยา  โต๊ะพงศ์อนนัต์ 
 
 
 
 

48 - ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์บณัฑติ 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ 

ไม่มี 
 

0.0000% 
0.0002% 

(รวมบตุรท่ียงั
ไม่บรรลนิุติ
ภาวะ) 

 
 

 

บริษัทจดทะเบียน 

2546 – ปัจจบุนั 
 

- ผู้ชว่ยรองกรรมการผู้จดัการ 
(สาขา 1)  
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค  

 
 

- ผู้ผลติและจดัจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ 
 

10. นายสิทธิโชค ชินนรัุตน์ 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
(ส่วนสาขา) 
 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี - 

48 - ปริญญาตรี 
นิตศิาสตร์บณัฑติ  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

คูส่มรสของนางสาว
ทพิวรรณ สขุสวสัดิ์

ซึง่เป็นบตุรสาวของ
นายวลัลภ สขุสวสัดิ ์
และเป็นน้องสาว 
ของนายชาลี สขุ
สวสัดิ ์และนาย
อารักษ์ สขุสวสัดิ์ 

0.0001% 
15.5879% 
(รวมคูส่มรส
และบตุรท่ียงั
ไม่บรรลนิุติ
ภาวะ) 

 
 
 
 

 
 
 

บริษัทจดทะเบียน 

2542 – ปัจจบุนั 
 

- ผู้ชว่ยรองกรรมการผู้จดัการ 
(สาขา 2) 

 บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ผู้ผลติและจดัจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ 
 
 
 

 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง 
ลดลง 

15.6315%
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 

สดัสว่นการ
ถือหุ้น

เปลี่ยนแปลง
ลดลง

0.0647% เม่ือ
เทียบระหว่าง

ปี 



             บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 12 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

11 นายราชา พจน์อริยะ 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
(ส่วนส านกังานใหญ่) 
 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี - 

50 - ปริญญาโท 
บริหารธุ รกิจบัณฑิต  สาขาการ
จดัการ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี 
บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต  ส า ข า
การตลาด 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ไม่มี ไม่มี 
 

บริษัทจดทะเบียน 

2553 - 2563 
 
 
2563 – ปัจจบุนั 

- ผู้อ านวยการโรงงาน สว่นส านกังาน
ใหญ่ 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

- ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ  
(ส านกังานใหญ่) 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
 
 

- ผู้ผลติและจดัจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ 
 

12. นางสาวพชนนั สิงห์ภู่ 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
นางสาวน า้ทพิย์  สิงห์ภู่ 

44 - ปริญญาตรี 
บญัชีบณัฑติ  
มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 

ไม่มี 0.0001% 
 

บริษัทจดทะเบียน 

2542 – 2561 
 
2561 – ปัจจบุนั 

- ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงิน 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

- ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

 
 
 
 
 
 
 

 

- ผู้ผลติและจดัจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ 
 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง 
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง 
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



             บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 13 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

13. นายพงศ์พนัธุ์ สริุยอมัพร 
- ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 
(ผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงาน
บญัชีและการเงิน และผู้
ควบคมุดแูลการท าบญัชี) 
 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี - 

52 - 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 

- สถาบนัการเงิน 
 
 
- การเข้าลงทนุในบริษัท
อ่ืนๆ 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



             บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 14 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

14. นางสาวสาริสา ทองกิตตกิลุ 
- เลขานกุารบริษัทและนกั
ลงทนุสมัพนัธ์ 
 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
นางสาวธนยา ทองกิตตกิลุ 

41 - ปริญญาโท 
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ส า ห รั บ
ผู้ประกอบการ 
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

- ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม
อนัดบั 2) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีปรึกษา
ทางการเงิน โดยชมรมวาณิชธนกิจ 
สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

- ผู้ผ่านการอบรมหลกัสูตรเลขานกุาร
บริษัท โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการ
บริษัทไทย 
 

ไม่มี 0.3387% บริษัทจดทะเบียน 

2563 – ปัจจบุนั 
 
2557 - 2563 

- เลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

- ผู้ชว่ยเลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุ
สมัพนัธ์ 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
 

- ผู้ผลติและจดัจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ 

 

 
 
 
 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหุ้นในบริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร ส าหรับรอบปี 2563 
ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

ล าดับ รายชื่อ / ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นที่ถอื 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 

จ านวนหุ้นที่ถอื 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 

จ านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 
ในปี 2563 

สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 
(ร้อยละ) 

1 พลเอก เทอดศกัดิ์  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 นายไพบลูย์ อรุณประสบสขุ 

กรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระ 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- -ไมม่ี- 0.00 

 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ -ไมม่ี- -ไมม่ี- -ไมม่ี- 0.00 

6 นายชาล ี สขุสวสัดิ์ 
รองประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 

149,982,750 149,982,750 -ไมม่ี- 15.6315 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 1,200 1,200 -ไมม่ี- 0.0002 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 
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ล าดับ รายชื่อ / ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นที่ถอื 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 

จ านวนหุ้นที่ถอื 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 

จ านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 
ในปี 2563 

สัดส่วนการถอื
หุ้นในบริษัท 
(ร้อยละ) 

7 นายวลัลภ  สขุสวสัดิ์ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริษัท 

23,538,800 23,538,800 -ไมม่ี- 2.4533 

คูส่มรสและบตุรที่ไมบ่รรลนุิติภาวะ 5,283,100 6,283,100 1,000,000 0.6548 
8 นายอารักษ์            สขุสวสัดิ์ 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ 

150,847,750 151,637,750 790,000 15.8040 

คูส่มรสและบตุรที่ไมบ่รรลนุิติภาวะ 1,200,000 1,200,000 -ไมม่ี- 0.1251 
9 นางสาวสภุคั   โต๊ะพงศ์อนนัต์ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ (สว่นสาขา) 
400 400 -ไมม่ี- 0.0000 

คูส่มรสและบตุรที่ไมบ่รรลนุิติภาวะ 1,200 1,200 -ไมม่ี- 0.0002 
10 นายสทิธิโชค     ชินนรัุตน์ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ (สว่นสาขา) 
600 600 -ไมม่ี- 0.0001 

คูส่มรสและบตุรที่ไมบ่รรลนุิติภาวะ 150,184,550 149,560,550 (624,000) 15.5878 
11 นายราชา          พจน์อริยะ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ (ส านกังาน
ใหญ่) 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- -ไมม่ี- 0.00 

 คูส่มรสและบตุรที่ไมบ่รรลนุิติภาวะ -ไมม่ี- -ไมม่ี- -ไมม่ี- 0.00 

12 นางสาวพชนนั    สงิห์ภู ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

600 600 -ไมม่ี- 0.0001 

คูส่มรสและบตุรที่ไมบ่รรลนุิติภาวะ -ไมม่ี- -ไมม่ี- -ไมม่ี- 0.00 
13 นายพงศ์พนัธุ์    สริุยอมัพร 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
-ไมม่ี- -ไมม่ี- -ไมม่ี- 0.00 

คูส่มรสและบตุรที่ไมบ่รรลนุิติภาวะ -ไมม่ี- -ไมม่ี- -ไมม่ี- 0.00 
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ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพิ่มโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 และเป็น
ผู้มีความรู้โดยจบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ผ่านการอบรมหลกัสูตรที่ปรึกษา
ทางการเงินโดยชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย รวมถึงผ่านการอบรมหลกัสตูรเลขานกุารบริษัท รุ่น CSP 
110/2020 (Company Secretary Program) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตาม
ขอบเขตและความรับผิดชอบ 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 ้ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้

เลขานกุารบริษัทคนใหมภ่ายใน 90 วนันบัแต่วนัที่เลขานกุารบริษัทคนเดิมพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ และ
ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่ปฏิบตัิหน้าที่แทนในช่วงเวลาดงักลา่ว 
 



  บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ำกัด (มหำชน) 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษทัย่อย และบริษัทร่วม 
 

ชื่อ – นำมสกุล ECF VV-Decor ECFH ECF-P PNB SAFE* PWGE* SAFE-B* SAFE-P* GEP 
1. พลเอก เทอดศกัดิ ์ มารมย ์ 1          
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ ์ 2          
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ 2          
4. ดร.เอกรนิทร ์ วาสนาส่ง 2          
5. นายไพบลูย ์ อรุณประสบสขุ 2          
6. นายวลัลภ สขุสวสัดิ์ 2, 3 2 2 2 2      
7. นายชาลี สขุสวสัดิ์ 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4  
8. นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ์ 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2 

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

  
รำยชื่อบริษัท 

1. ECF  บรษิัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (บรษิัท) 
2. VV-Decor บรษิัท วีว-ีเดคคอร ์จ ากดั ในฐานะบรษิัทย่อย ท่ีบรษิัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.95 
3. ECFH บรษิัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จ ากดั ในฐานะบรษิัทย่อย ที่บรษิัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 75.00 
4. ECF-P บรษิัท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ ากดั ในฐานะบรษิัทย่อย ที่บรษิัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 
5. PNB บรษิัท แพลนเนทบอรด์ จ ากดั ในฐานะบรษิัทย่อย ที่บรษิัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 57.00 
6. SAFE บรษิัท เซฟ เอนเนอรจ์ี โฮลดิง้ส ์จ ากดั ในฐานะบรษิัทรว่ม ที่ ECF-P ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 33.37 
7. PWGE บรษิัท ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอรจ์ี จ ากดั ในฐานะบรษิัทย่อย ที่ SAFE ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 
8. SAFE-B บรษิัท เซฟ ไบโอแม็ส จ ากดั ในฐานะบรษิัทย่อย ที่ SAFE ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 
9. SAFE-P บรษิัท เซฟ เอนเนอรจ์ี แพร ่จ ากดั โดยเปล่ียนชื่อจากเดมิ คือ บรษิัท บิน่า พรูี่ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั ในฐานะบรษิัทย่อย ที่ SAFE ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.00 
10. GEP บรษิัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั ในฐานะบรษิัทรว่ม ที่ ECF-P ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20.00 

 
 *นบัตัง้แตช่่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บรษิัทไดเ้ขา้สู่การเจรจาเงื่อนไขและขอ้ตกลงเพื่อพิจารณาหาแนวทางการจ าหน่ายไปซึ่งหุน้สามญัของบรษิัท เซฟ เอนเนอรจ์ี โฮลดิง้ส ์จ ากัด (“SAFE”) ซึ่งบรษิัท อซีีเอฟ พาวเวอร ์จ ากดั ในฐานะบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (“ECF-Power”) 
ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 33.37 คดิเป็นจ านวนหุน้สามญัทัง้หมดเทา่กบั 1,938,76 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ซึ่งต่อมาที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 12/2563 เมื่อวนัท่ี 22 ธันวาคม 2563 ไดม้ีมติที่ส  าคญัคือ อนมุตัิการจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามญัของบรษิัท เซฟ เอนเนอรจ์ี 
โฮลดิง้ส ์จ ากดั (“SAFE”) ในมลูคา่ราคาขายที่ 233.88 ลา้นบาท ใหก้บั บรษิัท ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ ากดั ในฐานะผูจ้ะซือ้ ซึง่ไม่เขา้ข่ายเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกบับรษิัทแต่อยา่งใด โดยไดปิ้ดการซือ้ขายเป็นท่ีเรียบรอ้ยเมื่อวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563 ที่ผ่านมา ดงันัน้ภายหลงัจากวนัท่ี
ดงักล่าว จะไม่ปรากฎรายการเขา้ลงทนุในบรษิัทรว่ม รวมถงึการส่งตวัแทนเขา้เป็นกรรมการ ซึ่งประกอบดว้ย SAFE PWGE SAFE-B และ SAFE-P อีกต่อไป 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 1 

รำยละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
  

บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ไดแ้ต่งตัง้บรษิัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ากดั ใหป้ฏิบตัิงานเป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน โดย นางสาววรรณา เมลือง
นนท ์เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหนา้ที่ผูต้รวจสอบภายในของบรษิัท และนางสาวพิมพร์  าไพ บญุชะนะ เป็นผูป้ฎิบตัิงานก ากบัดแูลระบบตรวจสอบภายในของบรษิัท 

โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ดงันี ้
 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

    ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

นางสาววรรณา เมลืองนนท ์
-  หั ว ห น้ า ง าน ต ร วจ ส อบ ภ าย ใน ท่ี ป ระ ชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท 
แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากัด (“บจก. แอค -
พลัส”) ซึ่งเป็นองคก์รจากภายนอก (Outsourcing) 
ใหป้ฏิบตัิหนา้ท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดย 
บจก.แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ ได้มอบหมายให้
นางสาววรรณา เมลืองนนท์ ต าแหน่งกรรมการ
ผูจ้ัดการของ บจก. แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ เป็น
ผู้ร ับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นหัวหน้า
งานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

52 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจบณัฑิต, 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ปี 
2537 
- ประกาศนียบตัรสอบบญัชี, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ปี 
2534 
- ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต, 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ปี 
2533 
- โรงเรียนราชินี ปี 2529 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2537 – ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
ดา้นตรวจสอบและ
ประเมินระบบ
ควบคมุภายใน 
ตรวจสอบบญัชี 
บริการดา้นบญัชีและ
ท่ีปรกึษา งาน
ตรวจสอบสถานะ
ทางการเงินเพื่อ Due 
Diligence  
 

บจก. แอค-พลสั คอนซลั
แตนท ์   
 
 
 
 

 กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ ไดเมท (สยาม)  
 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 2 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

    ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 
ประวัติอบรม : 
- Managing the Internal Audit 

Function : การบรหิารหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน จดัโดยสมาคม
ผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย 

- Fraud Risk & Control : ความ
เส่ียงจากการทจุรติ และการ
ควบคมุ จดัโดยสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Risk 
Management Program for 
Corporate Leader 
(RCL5/2016) โดยสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท
ไทย (IOD) 
- การอบรมดา้นการตรวจสอบ
ภายใน เรื่อง  

2561 – ปัจจบุนั 
 
 
2559 – 2561 
 

กรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ
บริษัท 
 

บจก. สยาม ไบโอแมส ซพั
พลาย 
 
บมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรช 
 



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 3 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

    ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

การตรวจสอบทจุรติ จดัโดยสภา
วิชาชีพบญัชี  
- การอบรมเชิงปฏิบตักิาร 
(Workshop)  COSO2013 กรอบ
แนวทางระบบการควบคมุภายใน
ใหม่ล่าสดุ รุน่ท่ี 3/56 จดัโดย 
สภาวิชาชีพบญัช ี
- การอบรมเชิงปฏิบตักิาร 
(Workshop) วิธีการประเมนิ
ความเส่ียงเพื่อการวางแผนการ
ตรวจสอบภายใน รุน่ท่ี 3/55 จดั
โดยสภาวิชาชีพบญัช ี
- การอบรมเชิงปฏิบตักิาร 
(Workshop) การประเมินระบบ
การควบคมุภายในแบบ COSO-
ERM ของแต่ละระบบงาน 
(ธันวาคม 2554) 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Audit 

Committee Program – ACP  



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 4 

ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

    ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

รุน่ท่ี 42/2013 โดยสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท
ไทย (IOD) 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร 

Director Accreditation 
Program – DAP รุน่ท่ี 99/2012 
โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  เลข
ทะเบียน 4170 
 

 

 



  บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 4 หนา้ท่ี 1 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประเมินรำคำทรัพยส์นิ 
 
-ไม่มี-  



 บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 5 หนา้ท่ี 1 

เอกสำรแนบอืน่ ๆ 
 
-ไม่มี-  


