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วิสัยทัศน์

พันธกจิำ

การพััฒนาให้้องค์์กรเติิบโติด้้วยค์วามยั�งยืน ได้้แก่  
การจััด้ห้าแนวทางเพั่�อลด้ติ้นทุนและค์่าใช้้จั่ายในการเป็็นผู้้้ผู้ลิติ 
เฟอร์นิเจัอร์ของบริษััท / การขยายสู่้่ธุุรกิจัด้้านพัลังงานทด้แทน  

ซึ่่�งเป็็นแนวโน้มท่�สู่ำาค์ัญและเป็็นสู่่วนห้น่�งของการสู่ร้างค์วามมั�นค์ง 
ด้้านพัลังงาน เป็็นการสู่ร้างรายได้้และผู้ลกำาไรอย่างติ่อเนื�อง 

ให้้กับภาพัรวมของธุุรกิจั เป็็นติ้น

การกระจัายค์วามเสู่่�ยงในธุุรกิจั เช้่น การม่ทั�งรายได้้จัากการ 
จัำาห้น่ายสู่ินค์้าทั�งในและติ่างป็ระเทศ การม่กลุ่มล้กค์้าท่�ห้ลากห้ลาย  

ติั�งแติ่การสู่่งออก ร้านค์้าป็ล่กสู่มัยให้ม่ โช้ว์ร้มจัำาห้น่ายสู่ินค์้า 
ร้านค์้าสู่่ง ร้านค์้าป็ล่กเฟอร์นิเจัอร์ทั�วป็ระเทศ  

และยังรวมถึ่งการขยายธุุรกิจัไป็ยังธุุรกิจัป็ระเภทอื�น ๆ  
อาทิ ธุุรกิจัด้้านพัลังงาน เพั่�อกระจัายค์วามเสู่่�ยงและไม่พั่�งพัิง 

ธุุรกิจัเฟอร์นิเจัอร์เพัียงอย่างเด้่ยว

การพัร้อมสู่ร้างกลยุทธุ์แห้่งการเป็ล่�ยนแป็ลงและป็รับติัวในธุุรกิจั 
อย่างติ่อเนื�อง เพั่�อสู่ร้างโอกาสู่ในการด้ำาเนินธุุรกิจัให้้เป็็นไป็ด้้วย 

ค์วามมั�นค์งและยั�งยืน ติั�งแติ่เริ �มติ้นจัากธุุรกิจัการเป็็นผู้้้ผู้ลิติ 
ช้ิ�นสู่่วนเฟอร์นิเจัอร์ มาถึ่งผู้้้ผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัารา  
เฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ และผู้้้ผู้ลิติกระด้าษัป็ิด้ผู้ิว 

เพั่�อลด้ติ้นทุนในการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ เป็็นติ้น

“มุ่งมั่นที่จำะเป็นผู้นำาด้านธุรกจิำเฟอร์นิเจำอร ์
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

และสู่ร้างโอกาสู่ในการเติิบโติ 
ของธุุรกจิัอย่างติ่อเนื�อง”

VISION

MISSION
SUSTAINABILITY

DIVERSIFICATION

ADAPTATION



วัตถุประสงค์

เป้าหมายระยะยำว

“กำรน�ำพำองค์กรให้มีกำรพัฒนำและเติบโตอยำ่งยั่งยืน”

บริษััทกำาห้นด้เป็้าห้มายระยะยาว โด้ยจัะรักษัาอัติราการเจัริญเติิบโติของยอด้ขาย และกำาไรจัากการด้ำาเนินงาน
ในกลุ่มธุุรกิจัเฟอร์นิเจัอร์ ให้้เติิบโติอย่างติ่อเนื�อง และมุ่งสู่้่การเป็็นองค์์กรพััฒนาติ่อยอด้การลงทุนเพั่�อลด้ติ้นทุน
ในธุุรกิจัการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์แบบค์รบวงจัร รวมถึ่งการติั�งเป็้าห้มายผู้ลติอบแทนจัากธุุรกิจัด้้านพัลังงานทด้แทน
ค์ิด้เป็็นสู่ัด้สู่่วนไม่ติำ�ากว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสูุ่ทธุิรวมของบริษััทและบริษััทย่อยทั�งห้มด้ภายในระยะเวลา 3 ป็ี  
รวมถึ่งการกระจัายค์วามเสู่่�ยงในการด้ำาเนินธุุรกิจัสู่้่ธุุรกิจัป็ระเภทอื�นๆ ท่�ม่ศักยภาพัและโอกาสู่ในการเติิบโติ 
อย่างติ่อเนื�อง 

สู่ำาห้รับเป็้าห้มายระยะยาวมากกว่า 3 ป็ีข้ �นไป็ บริษััทติั�งเป็้าห้มายการเป็็นผู้้้นำาในธุุรกิจัการเป็็นผู้้้ผู้ลิติและ 
จััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์เพั่�อการสู่่งออก และการเป็็นผู้้้นำาในธุุรกิจัการจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ให้้กับร้านค์้าสู่่ง 
ร้านค์้าป็ล่กทั�วป็ระเทศ และภ้มิภาค์อาเซึ่่ยน

ค่านิยมองค์กร
ทำางานด้้วยใจัท่�มุ ่งมั�นในเป็้าห้มาย (Be Passionate and Determined)
ลด้กระบวนการทำางานแติ่ได้้ป็ระสู่ิทธุิภาพัท่�มากข้�น (Do More with Less)
แสู่วงห้าการเติิบโติและเรียนร้้อย่างไม่ห้ยุด้นิ�ง (Pursue Growth and Learning)
สู่ื�อสู่ารด้้วยใจัท่�เป็ิด้กว้าง เท่�ยงธุรรมและซึ่ื�อสู่ัติย์ติ่อผู้้้อื �น  
(Build Open, Integrity, Honest relationships with Communication)
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 25636

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

สู่ินทรัพัย์รวม 3,544.72 3,348.31 3,118.12

ห้น่�สู่ินรวม 2,304.94 2,106.63 1,931.12

สู่่วนของผู้้้ถึือหุ้้นรวม 1,239.78 1,241.68 1,205.00

ทุนจัด้ทะเบ่ยนท่�เรียกช้ำาระแล้ว 239.87 239.87 239.85

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

รายได้้จัากการขาย – สูุ่ทธุิ 1,384.49 1,254.18 1,393.11

รายได้้รวม 1,415.63 1,290.90 1,443.33

ติ้นทุนขาย 1,077.23 851.54 981.81

ค์่าใช้้จั่ายรวม 1,291.20 1,109.90 1,264.45

ภาษั่เงินได้้ 13.80 7.49 18.31

กำาไรสู่ำาห้รับป็ี 31.65 68.87 58.46

กำาไรสู่ำาห้รับป็ี - สู่่วนท่�เป็็นของบริษััทให้ญ่ 41.16 69.89 63.17

กำาไรเบ็ด้เสู่ร็จัรวมสู่ำาห้รับป็ี 17.70 65.44 58.04

กำาไรเบ็ด้เสู่ร็จัรวมสู่ำาห้รับป็ี - สู่่วนท่�เป็็นของบริษััทให้ญ่ 27.21 66.46 62.74

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

อัติราผู้ลติอบแทนสู่ินทรัพัย์ (%) 0.92 2.13 1.98

อัติราผู้ลติอบแทนผู้้้ถึือหุ้้น (%) 2.55 5.63 5.24

อัติรากำาไรขั�นติ้น (%) 22.19 32.10 29.52

อัติรากำาไรสูุ่ทธุิ (%) 2.24 5.33 4.05

อัติราสู่่วนห้น่�สู่ินติ่อสู่่วนของผู้้้ถึือหุ้้น (เท่า) 1.86 1.70 1.59

กำาไรสูุ่ทธุิติ่อหุ้้น (บาท) 0.04 0.07 0.07

ม้ลค์่าทางบัญช้่ติ่อหุ้้น (บาท) 1.29 1.29 1.26

ห้น่วย : ล้านบาท

ห้น่วย : ล้านบาท

ห้น่วย : ล้านบาท

ข้้อมููลทางการเงินที่ส�ำคัญ
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ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4 3.16

3.54

16.89

11.55

ช่่องทาง
การจัดจำาหน่าย

ส่่วนแบ่่งกำาไร
จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ ปี 2563

ธุรกิจำภายใต้การดำาเนินงานของ ECF
ECF ค์ือ ผู้้้ผู้ลิติและจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ท่�ผู้ลิติจัากไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ ไม้เอ็มด้่เอฟ และ
ไม้ยางพัารา กระด้าษัป็ิด้ผู้ิว ไม้ยางพัาราแป็รร้ป็อบแห้้ง นอกจัากน่�บริษััทยังได้้เข้าร่วม
ลงทุนในธุุรกิจัพัลังงานทด้แทน

บริษััท อ่ซึ่่เอฟ พัาวเวอร์ จัำากัด้ ในฐานะบริษััทย่อยของ ECF ได้้เข้า ลงทุนผู้่าน บริษััท 
กรีน เอิร์ธุ พัาวเวอร์ (ไทยเลนด้์) จัำากัด้ โด้ย ECF- POWER ม่สู่ัด้สู่่วนการลงทุน 
ร้อยละ 20 สู่ำาห้รับโค์รงการโรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ ขนาด้กำาลังการผู้ลิติ 220 
MW ป็ัจัจัุบันสู่ามารถึ COD ได้้ ไป็แล้ว 50 MW และอย้่ระห้ว่างการก่อสู่ร้างโค์รงการ
โรงไฟฟ้าเฟสู่ท่� 2, 3 และ 4 สู่ำาห้รับ 170 MW ท่�เห้ลือให้้แล้วเสู่ร็จัโด้ยเร็วติ่อไป็

116.59

22.05%

-19.61%

-35.62%

5.45%

-61.87%

-100.00%
75.67

50.48 3.31 0.00

1,138.44

Particle cle 
Board

Rubber 
wood

Dealer & 
Showroom

Foil  
paper

Sawn  
timber

Can Do

Export 
Sales

2563

Domestic 
Sales

กำาไรสูุ่ทธุิกำาไรขั�นติ้น

2562

2563 869.30 / 63% 515.19 / 37%

2562 706.57 / 56% 547.61 / 44%

ตราสินค้าสำาหรับผลิิตภัณฑ์์เฟอร์นิเจำอร์

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาทหน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

กำาไรสุ่ทธิิ 
และอัติรากำาไรสูุ่ทธุิ

ส่ัดส่่วนรายได้
จัากการขายแบ่งติามผู้ลิติภัณฑ์์

กำาไรข้ั�นต้้น 
และอัติรากำาไรขั�นติ้น

เปรียบ่เทียบ่รายได้  
แบ่งติามป็ระเภทผู้ลิติภัณฑ์์

25632563

25622562

25612561 63.17 4.05%
29.52%

5.33%
32.10%

2.24%
22.19%

69.89

41.16

411.3

402.64

307.26

0.00%0.24%

43.30%

5.47%

8.42%
82.23%

Particle Board
Rubber wood
Dealer & Showroom
Foil paper
SAWN TIMBER
CAN DO

* ปี 2562 มีกำาไรจากการจำาหน่ายตราสินค้า คอสต้า ซึ่่่งไม่เกิดข้�นบ่อย

%Grown

-5.92%23.03%

อัติรากำาไรขั�นติ้น อัติรากำาไรสูุ่ทธุิ
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ส่ารจากประธิานกรรมกำร
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บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น) มุ่งมั�นท่�จัะด้ำาเนินธุุรกิจัภายใติ้การกำากับด้้แลกิจัการท่�ด้่ ค์วบค์้่ไป็กับ
การด้ำาเนินธุุรกิจัติามวิสู่ัยทัศน์ท่�กำาห้นด้ไว้ว่า “มุ่งมั�นท่�จัะเป็็นผู้้้นำาด้้านธุุรกิจัเฟอร์นิเจัอร์ ในภ้มิภาค์เอเช้่ยติะวันออก
เฉี่ยงใติ้ และสู่ร้างโอกาสู่ในการเติิบโติของธุุรกิจัอย่างติ่อเนื�อง” ซึ่่�งผู้มในฐานะป็ระธุานกรรมการบริษััท และกรรมการ
ติรวจัสู่อบ ขอเรียนติ่อท่านผู้้้ม่สู่่วนได้้เสู่่ยทุกกลุ่มว่า แม้ว่าป็ี 2563 อย่างท่�ทราบกันด้่ว่า ทุกภาค์สู่่วนอุติสู่าห้กรรม 
และธุุรกิจัติ่างๆ โด้ยสู่่วนให้ญ่ล้วนได้้รับผู้ลกระทบจัากสู่ถึานการณ์การแพัร่ระบาด้ของเช้ื�อไวรัสู่โค์โรน่าสู่ายพัันธุุ์
ให้ม่ (COVID-19) ซึ่่�งสู่่งผู้ลกระทบติ่อการด้ำาเนินธุุรกิจัอย่างม่นัยสู่ำาค์ัญ สู่ำาห้รับบริษััทเราย่อมได้้รับผู้ลกระทบ
ทำาให้้เกิด้การช้ะลอติัวของรายได้้ลด้ลงในช้่วงไติรมาสู่ท่� 1 ถึ่ง กลางไติรมาสู่ท่� 2 อย่างไรก็ติาม บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์
เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น) ยังค์งสู่ามารถึสู่ร้างรายได้้ ให้้กลับมาเติิบโติได้้เมื�อเท่ยบกับป็ีท่�ผู้่านมา ซึ่่�งแสู่ด้งให้้เห้็นถึ่ง 
ค์วามมุ่งมั�นและทุ่มเทท่�จัะสู่ร้างเสู่ถึ่ยรภาพัให้้กับธุุรกิจัของบริษััทให้้ด้ำาเนินติ่อไป็ได้้อย่างติ่อเนื�อง

และสู่ำาห้รับในป็ีท่�ผู้่านมา บริษััทได้้ม่การพััฒนาป็รับป็รุงผู้ลการด้ำาเนินงานด้้านการกำากับด้้แลกิจัการอย่างติ่อเนื�อง  
โด้ยป็ี 2563 บริษััทถึ้กจััด้ให้้อย้่ในกลุ่มบริษััทจัด้ทะเบ่ยนท่�ม่ค์ะแนนระด้ับ ด้่เลิศ ห้รือ 5 ด้าว ซึ่่�งเป็็นผู้ลสู่ำารวจัติามโค์รงการ
กำากับด้้แลกิจัการ บริษััทจัด้ทะเบ่ยน ป็ระจัำาป็ี 2563 (CORPORATE GOVERNANCE REPORT OF THAILAND LISTED 
COMPANIES 2020) ท่�สู่ถึาบันกรรมการบริษััทไทยจััด้ทำาข้�น ซึ่่�งติ่อเนื�องเป็็นป็ีท่� 2 ถึือว่าเป็็นการสู่ะท้อนให้้เห้็นถึ่ง 
ผู้ลงานท่�ผู้่านมาว่าบริษััทมุ่งมั�นท่�จัะด้ำาเนินธุุรกิจัอย่างโป็ร่งใสู่ สู่ามารถึติรวจัสู่อบได้้ นอกจัากนั�นบริษััทยังให้้ค์วามสู่ำาค์ัญ
ติ่อการพััฒนาธุุรกิจัอย่างยั�งยืน โด้ยเน้นพััฒนาการด้ำาเนินงานด้้านเศรษัฐกิจั ด้้านสู่ังค์ม และด้้านสู่ิ�งแวด้ล้อม เพั่�อสู่ร้าง
ค์วามสู่มดุ้ลป็ระโยช้น์ ให้้เกิด้ข้�นกับผู้้้ม่สู่่วนได้้เสู่่ยทุกกลุ่มอย่างเท่าเท่ยม 

ในนามของค์ณะกรรมการบริษััท ผู้มขอขอบค์ุณค์ณะผู้้้บริห้าร และพันักงานทุกค์น ท่�ติั �งใจัทำางานด้้วยค์วามมุ่งมั �น ทุ่มเท 
อด้ทน ริเริ�ม และม่วินัย เพั่�อการพััฒนาบริษััทให้้เจัริญเติิบโติยิ�งข้�น ขอขอบค์ุณท่านผู้้้ถึือหุ้้น ล้กค์้า ค์้่ค์้า และผู้้้ท่ � ได้้ ให้้การ
สู่นับสู่นุนการด้ำาเนินงานของบริษััทด้้วยด้่เสู่มอมา ถึือว่าทุกท่านเป็็นผู้้้ท่ �ม่ค์วามสู่ำาค์ัญในการขับเค์ลื�อนธุุรกิจัของบริษััท 
และห้วังเป็็นอย่างยิ�งว่าจัะได้้รับค์วามร่วมมือจัากทุกท่านด้้วยด้่เช้่นน่�ติลอด้ไป็

ในโอกาสู่น่� ผู้มขออำานวยพัรให้้ทุกท่าน พัร้อมค์รอบค์รัว จังป็ระสู่พัแติ่ค์วามสูุ่ข ค์วามเจัริญ ค์วามก้าวห้น้า และค์วามมั�งค์ั�ง  
สู่ัมฤทธุิ�ผู้ลในสู่ิ�งท่�พั่งป็รารถึนาโด้ยทั�วกัน

ในนามคณะกรรมการบริษัท
บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น)

พลิเอก เทอดศักดิ� มารมย์
ป็ระธุานกรรมการบริษััท 
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ส่ารจากกรรมูการผู้้้จัดกำร
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ในรอบป็ี 2563 ท่�ผู้่านมา แม้ว่าเศรษัฐกิจัโด้ยภาพัรวมจัะได้้รับผู้ลกระทบจัากสู่ถึานการณ์การแพัร่ระบาด้ของเช้ื�อไวรัสู่โค์โรน่า 
สู่ายพัันธุุ์ ให้ม่ (COVID-19) สู่่งผู้ลให้้ ECF ได้้รับผู้ลกระทบในบางด้้าน อาทิ ด้้านค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อท่�ช้ะลอติัวลง ด้้านการผู้ลิติ และ 
การขนสู่่งสู่ินค์้าท่�ล่าช้้าไป็จัากแผู้นการด้ำาเนินงานท่�ได้้วางเอาไว้ ซึ่่�งผู้ลกระทบด้ังกล่าวเกิด้ข้�นอย่างช้ัด้เจันในช้่วงไติรมาสู่ท่� 1  
ถึ่งกลางไติรมาสู่ท่� 2 แติ่อย่างไรก็ติาม ECF ได้้เริ�มกลับเข้ามาม่ค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อเพัิ�มข้�นอย่างติ่อเนื�องและพัลิกฟ้�นสู่ถึานการณ์ ให้้รายได้้ 
ม่ติัวเลขท่�เติิบโติข้�นจัากป็ี 2562 ในท่�สูุ่ด้ ซึ่่�งกลุ่มล้กค์้าท่�ให้้ค์วามเช้ื�อมั�นสู่่งค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อเข้ามามากอย่างม่นัยสู่ำาค์ัญ ค์ือ กลุ่มล้กค์้า
จัากป็ระเทศจัีน อินเด้่ย สู่ห้รัฐอเมริกา และติะวันออกกลาง ซึ่่�งบริษััทยังม่โอกาสู่ท่�จัะได้้รับค์ำาสู่ั�งซึ่ื�ออย่างติ่อเนื�องในอนาค์ติ 
เนื�องจัากกลุ่มล้กค์้าเห้ล่าน่�เป็็นกลุ่มล้กค์้ารายให้ญ่ท่�ม่ศักยภาพัในการเติิบโติ ซึ่่�งยังม่ค์วามติ้องการในการสู่ั�งซึ่ื�อสู่ินค์้าเพัิ�มข้�น 
และในช้่วงป็ลายป็ีท่�ผู้่านมาบริษััทได้้เริ�มขยายการลงทุนในเค์รื�องจัักรเพั่�อเพัิ�มสู่ายการผู้ลิติ รวมถึ่งในรอบป็ี 2564 เรายังค์ง 
ม่แผู้นขยายและลงทุนในเค์รื�องจัักรอย่างติ่อเนื�อง เพั่�อให้้สู่ามารถึรองรับค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อท่�เพัิ�มข้�นด้ังกล่าว

สู่ำาห้รับธุุรกิจัพัลังงานทด้แทน ท่�เข้าลงทุนผู้่านบริษััทย่อย ค์ือ บริษััท อ่ซึ่่เอฟ พัาวเวอร์ จัำากัด้ โด้ยได้้ลงทุนในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 20 
ผู้่าน บริษััท กรีน เอิร์ธุ พัาวเวอร์ (ไทยแลนด้์) จัำากัด้ (GEP) ในฐานะผู้้้ลงทุนโค์รงการโรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ ณ เมืองมินบ ้
ป็ระเทศเม่ยนมาร์ ป็ัจัจัุบันสู่ามารถึจัำาห้น่ายไฟฟ้าเช้ิงพัาณิช้ย์สู่ำาห้รับเฟสู่ท่� 1 ขนาด้กำาลังการผู้ลิติ 50 เมกะวัติติ์ จัากทั�งห้มด้ 
220 เมกะวัติติ์ ได้้เป็็นท่�เรียบร้อยแล้ว ติั�งแติ่วันท่� 27 กันยายน 2562 ท่�ผู้่านมา แม้ว่า ในช้่วงป็ี 2563 จัากการแพัร่ระบาด้ของ 
COVID-19 จัะสู่่งผู้ลกระทบให้้การก่อสู่ร้างในเฟสู่ท่� 2 เกิด้ค์วามล่าช้้าไป็จัากเด้ิม แติ่ในป็ัจัจัุบันทางโค์รงการสู่ามารถึกลับมา
ด้ำาเนินการติามแผู้นก่อสู่ร้างท่�วางไว้ ได้้บ้างแล้ว และม่แผู้นเร่งการก่อสู่ร้างสู่ำาห้รับเฟสู่ท่�เห้ลือให้้ค์รบทั�ง 4 เฟสู่ โด้ยเร็ว เพั่�อจัะ
ได้้รับร้้สู่่วนแบ่งกำาไรจัากการจัำาห้น่ายไฟฟ้าติ่อไป็ นอกจัากน่�ทาง GEP ยังม่แผู้นการเติรียมติัวเพั่�อเข้าเป็็นบริษััทจัด้ทะเบ่ยน 
ในติลาด้ห้ลักทรัพัย์ ซึ่่�งป็ัจัจัุบันทางท่�ป็ร้กษัาทางการเงินอย้่ระห้ว่างขั�นติอนการเติรียมการในสู่่วนติ่าง ๆ  ท่�เก่�ยวข้อง โด้ยค์าด้ว่า 
จัะสู่ามารถึยื�นไฟลิ�งติ่อสู่ำานักงานค์ณะกรรมการกำากับห้ลักทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ ได้้ภายในไม่เกินไติรมาสู่ท่� 2 ป็ี 2565 น่� 

และสู่ำาห้รับผู้ลการด้ำาเนินงานท่�เกิด้ข้�นในภาพัรวมสู่ำาห้รับรอบป็ี 2563 ท่�ผู้่านมา บริษััทสู่ามารถึสู่ร้างรายได้้รวมเท่ากับ 1,415.63 
ล้านบาท และกำาไรสู่่วนของบริษััทได้้เท่ากับ 41.16 ล้านบาท ภายใติ้สู่ถึานการณ์การแพัร่ระบาด้ของ COVID-19 บริษััทยังสู่ามารถึ
สู่ร้างรายได้้ ได้้เติิบโติ และม่ผู้ลกำาไรเกิด้ข้�นได้้ สู่ำาห้รับป็ี 2563 จั้งนับได้้ว่า เป็็นอ่กป็ีท่�ทางท่มงานผู้้้บริห้ารสู่ามารถึบริห้ารจััด้การ
ได้้ผู้ลเป็็นท่�น่าพัอใจั แม้ว่าในแติ่ละป็ีค์ณะผู้้้บริห้ารจัะติ้องเผู้ช้ิญห้น้ากับการเป็ล่�ยนแป็ลงจัากป็ัจัจััยภายนอกท่�บางค์รั�งไม่สู่ามารถึ
ค์วบค์ุมได้้ แติ่สู่ิ�งท่�สู่ำาค์ัญ ค์ือ การติิด้ติามสู่ถึานการณ์และการวิเค์ราะห้์ค์วามเสู่่�ยงท่�จัะสู่่งผู้ลกระทบติ่อผู้ลการด้ำาเนินงาน 
อย่างติ่อเนื�อง เพั่�อให้้ทันติ่อการวางแผู้นรับมือ และป็รับแผู้นการด้ำาเนินงานให้้สู่อด้ค์ล้องเพั่�อลด้ทอนผู้ลกระทบท่�อาจัจัะเกิด้ข้�นได้ ้
ให้้น้อยท่�สูุ่ด้ ป็ระกอบกับค์วามอุติสู่าห้ะท่�จัะไม่ย่อท้อ และพั่ายแพั้ติ่อป็ัญห้าท่�เข้ามา ทางค์ณะผู้้้บริห้าร และผู้มติ้องขอขอบค์ุณ
จัากใจัจัริงติ่อท่มงานผู้้้บริห้าร และพันักงานในทุกระด้ับ ท่�ให้้ค์วามเช้ื�อมั�นติ่อบริษััท ให้้ค์วามทุ่มเท ค์วามมุ่งมั�น ค์วามร่วมแรง
ร่วมใจั ท่�จัะเป็็นสู่่วนห้น่�งท่�สู่ำาค์ัญในการผู้ลักด้ัน ECF ให้้เติิบโติอย่างมั�นค์งร่วมกันติ่อไป็

นายอารักษ์์ สุขสวัสดิ�
กรรมการผู้้้จััด้การ
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รายงานคณะกรรมูการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2563

เรียน  ท่านผูู้้ถืือหุุ้้น บ่ริษััท อีส่ต้์โคส่ท์เฟอร์นิเทค จำากัด (มูหุ้าช่น) 

ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบของ บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ 
(มห้าช้น) (ECF) ป็ระกอบด้้วย กรรมการอิสู่ระ 3 ท่าน ซึ่่�งเป็็นผู้้้ม่
ค์วามร้้ ค์วามสู่ามารถึ ม่ป็ระสู่บการณ์เฉีพัาะด้้าน ม่ค์ุณสู่มบัติิ
ค์รบถึ้วนติามข้อกำาห้นด้ของติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทย  
ม่ค์วามเป็็นอิสู่ระในการป็ฏิิบัติิห้น้าท่�ติามกฎบัติรค์ณะกรรมการ
ติรวจัสู่อบ โด้ยป็ระกอบด้้วย

1. รศ.ด้ร. มนติรี โสู่ค์ติิยานุรักษั์
 ป็ระธุานกรรมการติรวจัสู่อบ 
2. พัลเอก เทอด้ศักด้ิ� มารมย์
 กรรมการติรวจัสู่อบ
3. รศ. ทรงกลด้ จัารุสู่มบัติิ
 กรรมการติรวจัสู่อบ

สู่ำาห้รับรอบป็ี 2563 ท่�ผู้่านมา ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบได้้ม่
การป็ระชุ้มรวม 4 ค์รั�ง โด้ยในจัำานวน 4 ค์รั�งด้ังกล่าวกรรมการ 
ติรวจัสู่อบได้้เข้าร่วมป็ระชุ้มค์รบองค์์ป็ระชุ้ม โด้ยม่ผู้้้เข้าร่วมป็ระชุ้ม
ในทุกค์รั�งร่วมกับค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบ ได้้แก่ ผู้้้สู่อบบัญช้่ 
รับอนุญาติ และผู้้้ติรวจัสู่อบระบบค์วบค์ุมภายใน เข้าช้่�แจัง 

ข้อเท็จัจัริง ผู้ลการติรวจัสู่อบบัญช้่ พัร้อมแสู่ด้งห้ลักฐานและข้อม้ล
ป็ระกอบการนำาเสู่นอในแติ่ละไติรมาสู่ และในบางป็ระเด้็นท่�สู่ำาค์ัญทาง 
ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบจัะเช้ิญผู้้้บริห้ารบริษััทเข้าร่วมป็ระชุ้ม 
เพั่�อร่วมช้่�แจังในป็ระเด้็นท่�เก่�ยวข้องด้้วย 

การป็ระชุ้มค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบ ได้้ป็ฏิิบัติิติามกฎบัติร 
ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบท่�ค์ณะกรรมการบริษััทได้้พัิจัารณา
อนุมัติิไว้อย่างเค์ร่งค์รัด้ และผู้ลการป็ระชุ้มแติ่ละค์รั�งได้้รายงาน 
การป็ฏิิบัติิงานโด้ยสู่รุป็พัร้อมข้อเสู่นอแนะท่�เห้็นว่าเป็็นป็ระโยช้น ์
ติ่อฝ่่ายบริห้ารให้้แก่ค์ณะกรรมการบริษััท เพั่�อรับทราบ โด้ยสู่ามารถึ 
สู่รุป็สู่าระสู่ำาค์ัญ ได้้ด้ังน่�

• การสู่อบทานงบการเงินรายไติรมาสู่ และงบการเงินป็ระจัำาป็ ี 
2563 ก่อนนำาเสู่นอค์ณะกรรมการบริษััท เพั่�อให้้มั�นใจัว่า 
รายงานทางการเงิน รายการบัญช้่ ของบริษััทและบริษััทย่อย
จััด้ทำาข้�นโด้ยถึ้กติ้องติามท่�ค์วร ติามมาติรฐานบัญช้่ และ 
ข้อกำาห้นด้ทางกฎห้มาย ม่การเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลไว้ในห้มายเห้ติุ
ป็ระกอบงบการเงินอย่างเพัียงพัอ รวมถึ่งพัิจัารณาการวิเค์ราะห้์ 
งบการเงินในป็ระเด้็นท่�ม่นัยสู่ำาค์ัญรายไติรมาสู่ เพั่�อให้้มั�นใจัว่า
กระบวนการจััด้ทำางบการเงิน และการเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลท่�สู่ำาค์ัญ
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ม่ค์วามถึ้กติ้อง เช้ื�อถึือได้้ และเป็็นไป็ติามมาติรฐานบัญช้่ 
ติามห้ลักการบัญช้่ท่�รับรองทั�วไป็ ทั�งน่�ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบ 
ม่ค์วามเห้็นว่า รายงานทางการเงินของบริษััท ได้้จััด้ทำาข้�นติาม 
ห้ลักการบัญช้่ท่�รับรองทั�วไป็ม่ค์วามถึ้กติ้องติามท่�ค์วรเช้ื�อถึือได้้  
การเลือกใช้้นโยบายบัญช้่ม่ค์วามสู่มเห้ติุสู่มผู้ล

• การสู่อบทานค์วามเพัียงพัอของระบบค์วบค์ุมภายในและ 
การติรวจัสู่อบภายใน ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบม่ค์วามเห้็นว่า  
ม่ป็ระสู่ิทธุิผู้ลและเห้มาะสู่มเพัียงพัอ ไม่ม่ข้อบกพัร่องท่�เป็็นสู่าระ
สู่ำาค์ญั และห้นว่ยงานติรวจัสู่อบภายในมค่์วามเป็น็อสิู่ระ พัรอ้มกนัน่� 
ได้้พัิจัารณาอนุมัติิแผู้นการติรวจัสู่อบภายในป็ระจัำาป็ี 2563  
ซึ่่�งจัะเป็็นการเข้าติรวจัสู่อบและติดิ้ติามข้อแก้ ไขติามท่�ได้้เสู่นอแนะ 
ไว้ก่อนห้น้า สู่ำาห้รับในสู่่วนของข้อป็รับป็รุงเพัิ�มเติิมในบาง
ป็ระเด้็นท่�ไม่ได้้ม่นัยสู่ำาค์ัญ ทางค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบได้้
กำาห้นด้กรอบเวลาให้้ทางบริษััทด้ำาเนินการแก้ ไขให้้แล้วเสู่ร็จัโด้ย
เร็วท่�สูุ่ด้ โด้ยป็ระเด้็นสู่ำาค์ัญสู่ำาห้รับป็ี 2563 ท่�ค์ณะกรรมการ
ติรวจัสู่อบให้้ค์วามสู่ำาค์ัญเป็็นอย่างมาก ค์ือ เรื�องการรับช้ำาระ
เงินและการบริห้ารล้กห้น่�การค์้า ท่�จัะติ้องห้าแนวทางลด้ระยะ
เวลาการเก็บห้น่�ให้้น้อยลงกว่าเด้ิม รวมถึ่งแนวทางยกระด้ับ
เพั่�อป็้องกันค์วามเสู่่�ยงท่�อาจัจัะเกิด้ข้�นในกระบวนการจััด้ซึ่ื�อ 
ซึ่่�งทางบริษััทได้้รับทราบและอย้่ระห้ว่างด้ำาเนินการแก้ ไข

• การสู่อบทานการป็ฏิิบัติิติามกฎห้มายว่าด้้วยห้ลักทรัพัย์
และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ ข้อกำาห้นด้ของติลาด้ห้ลักทรัพัย์ 
แห้่งป็ระเทศไทย และกฎห้มายท่�เก่�ยวข้องกับธุุรกิจัของบริษััท 
ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบม่ค์วามเห้็นว่า บริษััทได้้ป็ฏิิบัติิติาม
กฎห้มายถึ้กติ้องแล้ว

• การสู่อบทานรายการท่�เก่�ยวโยงกัน ห้รือ รายการท่�อาจัม่ค์วาม
ขัด้แย้งทางผู้ลป็ระโยช้น์ ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบม่ค์วามเห็้น
ว่า รายการระห้ว่างกันท่�เกิด้ข้�นม่ค์วามสู่มเห้ติุสู่มผู้ล ยุติิธุรรม 
และเป็็นไป็ติามป็กติิธุุรกิจัการค์้า (FAIR AND AT ARM’S 
LENGTH) ถึ้กติ้องติามข้อกำาห้นด้ของติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่ง
ป็ระเทศไทย และได้้เป็ิด้เผู้ยไว้ในห้มายเห้ติุป็ระกอบงบการเงิน
โด้ยค์รบถึ้วนแล้ว 

• การสู่อบทานการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง รายงานผู้ลการติรวจั
สู่อบ และการป็ระเมินระบบการค์วบค์ุมค์วามเสู่่�ยง รวมทั�ง
การแลกเป็ล่�ยนข้อค์ิด้เห้็นกับผู้้้บริห้ารระด้ับสู่้ง ทางบริษััท
จัะม่การป็ระชุ้มเพั่�อพัิจัารณาถึ่งค์วามเสู่่�ยงท่�อาจัจัะเกิด้ข้�น 
ในการด้ำาเนินธุุรกิจัป็ีละไม่ติำ�ากว่า 2 ค์รั�ง โด้ยในป็ี 2563 ได้้ม่การ 
จััด้ป็ระชุ้มร่วมกันจัำานวน 2 ค์รั�ง ในระด้ับของค์ณะกรรมการ
บริห้ารค์วามเสู่่�ยง ทั�งน่�เพั่�อให้้เกิด้การค์วบค์ุมและป็้องกัน
ป็ัจัจััยค์วามเสู่่�ยงท่�อาจัเกิด้ข้�น ผู้ลกระทบ และเสู่นอแนะ
มาติรการป็้องกันห้รือลด้ทอนค์วามเสู่่�ยงท่�สู่ำาค์ัญ ซึ่่�งในรอบ
ป็ี 2563 ท่�ผู้่านมา บริษััทให้้ค์วามสู่ำาค์ัญติ่อการบริห้ารจััด้การ 
ค์วามเสู่่�ยงรวม 8 ด้้าน ด้้วยกันด้ังน่�

1. ค์วามเสู่่�ยงด้้านการป็ฏิิบัติิงาน
2. ค์วามเสู่่�ยงด้้านการเงินและอัติราแลกเป็ล่�ยน
3. ค์วามเสู่่�ยงด้้านการผู้ลิติ
4. ค์วามเสู่่�ยงด้้านล้กค์้ารายให้ม่และการพั่�งพัิงล้กค์้าใน

ป็ัจัจัุบัน
5. ค์วามเสู่่�ยงด้้านอัค์ค์่ภัยภายในโรงงานและการจััด้ทำา

ป็ระกันภัย
6. ค์วามเสู่่�ยงด้้านการป็ฏิิบัติิติามกฎระเบ่ยบข้อบังค์ับ
7. ค์วามเสู่่�ยงจัากการเข้าลงทุนและการด้ำาเนินธุุรกิจัของ

บริษััทย่อย บริษััทร่วม
8. บริษััทจั้งให้้ค์วามสู่ำาค์ัญติ่อการจััด้ห้าแนวทางการป็้องกัน

ค์วามเสู่่�ยงด้้านเทค์โนโลย่สู่ารสู่นเทศท่�อาจัจัะเกิด้ข้�น
ภายในองค์์กร ซึ่่�งในรอบป็ี 2564 บริษััทได้้ม่การกำาห้นด้
นโยบายเรื�องน่�ติ่อห้น่วยงานท่�เก่�ยวข้องให้้รับทราบและ
นำาไป็สู่ร้างให้้เกิด้การป็ฏิิบัติิจัริง

ซึ่่�งในรอบป็ีท่�ผู้่านมา ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบพัิจัารณาว่า 
ระบบบริห้ารค์วามเสู่่�ยงของบริษััทม่ค์วามเพัียงพัอ และไม่ป็รากฏิ 
ค์วามเสู่่�ยงในด้้านใด้ท่�สู่่งผู้ลกระทบอย่างม่นัยสู่ำาค์ัญติ่อผู้ล 
การด้ำาเนินงานของบริษััท

• การพัิจัารณาค์ัด้เลือกผู้้้สู่อบบัญช้่ ได้้พัิจัารณาผู้ลการป็ฏิิบัติิ
งานของผู้้้สู่อบบัญช้่ในรอบป็ีท่�ผู้่านมา โด้ยค์ำาน่งถึ่ง ช้ื�อเสู่่ยง 
ค์วามน่าเช้ื�อถึือ ค์วามสู่ามารถึในการสู่อบทาน ติรวจัสู่อบ และ
การให้้ค์ำารับรองงบการเงิน ซึ่่�งท่�ผู้่านมาสู่ามารถึด้ำาเนินการ
ได้้ทันเวลาอย่างสู่มำ�าเสู่มอ ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบม่ค์วาม 
เห้็นช้อบเสู่นอติ่อค์ณะกรรมการบริษััทเพั่�อเสู่นอให้้ขออนุมัติิ
ติ่อท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้น โด้ยแติ่งติั�งให้้ นายอัค์รเด้ช้ เป็ล่�ยนสู่กุล 
ผู้้้สู่อบบัญช้่รับอนุญาติเลขทะเบ่ยน เลขท่� 5389 แห้่งบริษััท 
เอ็ม อาร์ แอนด้์ แอสู่โซึ่ซึ่ิเอท จัำากัด้ เป็็นผู้้้สู่อบบัญช้่อิสู่ระ
และได้้รับค์วามเห้็นช้อบจัากสู่ำานักงานค์ณะกรรมการกำากับ 
ห้ลักทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ สู่ำาห้รับรอบระยะเวลาบัญช้่
ป็ระจัำาป็ี 2563 โด้ยม่ค์่าติอบแทนเบ็ด้เสู่ร็จัรวมไม่เกินวงเงินท่�ขอ
พัิจัารณาอนุมัติิไว้ ซึ่่�งในป็ีน่� ทางผู้้้สู่อบบัญช้่จัะม่ระยะเวลาการ
ป็ฏิิบัติิงานในฐานะผู้้้สู่อบบัญช้่ของบริษััทเป็็นระยะเวลารวม 4 ป็ี

 
• สู่ำาห้รับรอบป็ี 2563 ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบม่ค์วามเห้็น 

โด้ยรวมว่า ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบได้้ป็ฏิิบัติิห้น้าท่�ติามกฎ 
บัติรค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบอย่างเพัียงพัอและค์รบถึ้วนแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น)

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์์)
ป็ระธุานกรรมการติรวจัสู่อบ
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รายงานคณะกรรมูการบ่ริหุ้ารควำมเสี่ยง ประจ�ำปี 2563

เรียน  ท่านผูู้้ถืือหุุ้้น บ่ริษััท อีส่ต้์โคส่ท์เฟอร์นิเทค จำากัด (มูหุ้าช่น) 

ค์ณะกรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยงของ บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ 
จัำากัด้ (มห้าช้น) (ECF) ป็ระกอบด้้วย กรรมการ 4 ท่าน ป็ฏิิบัติิห้น้าท่�
ติามกฎบัติรค์ณะกรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง โด้ยป็ระกอบด้้วย

1. รศ.ด้ร. มนติรี โสู่ค์ติิยานุรักษั์ 
 ป็ระธุานค์ณะกรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง
2. รศ. ทรงกลด้ จัารุสู่มบัติิ 
 กรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง
3. นายช้าล่ สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� 
 กรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง
4. นายอารักษั์ สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ�
 กรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง

สู่ำาห้รับรอบป็ี 2563 ท่�ผู้่านมา ค์ณะกรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยงได้้
ม่การป็ระชุ้มรวม 2 ค์รั�ง โด้ยในจัำานวน 2 ค์รั�งด้ังกล่าวกรรมการ
บริห้ารค์วามเสู่่�ยงได้้เข้าร่วมป็ระชุ้มค์รบองค์์ป็ระชุ้ม โด้ยม่ผู้้้เข้า
ร่วมป็ระชุ้มในทุกค์รั�งร่วมกับค์ณะกรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง  
ค์ือ ผู้้้ช้่วยกรรมการผู้้้จััด้การ ผู้้้อำานวยการฝ่่ายบัญช้่และ 
การเงิน ซึ่่�งเป็็นระด้ับฝ่่ายบริห้าร เข้าช้่�แจังข้อเท็จัจัริง ผู้ลการบริห้าร 
ค์วามเสู่่�ยง พัรอ้มแสู่ด้งห้ลกัฐานและขอ้มล้ค์วามค์บืห้นา้การด้ำาเนนิงาน 
ป็ระกอบการนำาเสู่นอในแติ่ละค์รั�งของการป็ระชุ้ม 

การป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง ได้้ป็ฏิิบัติิติามกฎบัติร
ค์ณะกรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยงท่�ค์ณะกรรมการบริษััทได้้พัิจัารณา
อนุมัติิไว้อย่างเค์ร่งค์รัด้ และผู้ลการป็ระชุ้มแติ่ละค์รั�งได้้รายงานการ
ป็ฏิิบัติิงานโด้ยสู่รุป็พัร้อมข้อเสู่นอแนะท่�เห้็นว่าเป็็นป็ระโยช้น์ติ่อ 
ฝ่่ายบริห้ารให้้ค์ณะกรรมการบริษััทรับทราบ โด้ยสู่ามารถึสู่รุป็
สู่าระสู่ำาค์ัญ ได้้ด้ังน่�

• การสู่อบทานการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง รายงานผู้ลการบริห้าร
ค์วามเสู่่�ยง และการป็ระเมินระบบการค์วบค์ุมค์วามเสู่่�ยง ซึ่่�ง 
ในรอบป็ี 2563 ท่�ผู้่านมา บริษััทให้้ค์วามสู่ำาค์ัญติ่อการบริห้าร
จััด้การค์วามเสู่่�ยง ซึ่่�งสู่ามารถึสู่รุป็ได้้ ด้ังน่�
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1. ค์วามเสู่่�ยงด้้านการป็ฏิิบัติิงาน ป็ัจัจัุบันบริษััทสู่ามารถึ
บริห้ารจััด้การค์วามเสู่่�ยงท่�อาจัเกิด้ข้�นจัากการป็ฏิิบัติิ
งานได้้เพัียงพัอและเห้มาะสู่มแล้ว แติ่ทั�งน่�ขอให้้ห้าแนวทาง
ป็้องกันค์วามเสู่่�ยงท่�อาจัจัะเกิด้ข้�นในกระบวนการจััด้ซึ่ื�อ
ให้้รัด้กุมยิ�งข้�นกว่าเด้ิม

2. ค์วามเสู่่�ยงด้้านการเงินและอัติราแลกเป็ล่�ยน สู่ำาห้รับ
ป็ระเด้็นด้้านการบริห้ารล้กห้น่� เนื�องจัากบริษััทมก่ารขยาย
งานออกไป็อย่างติ่อเนื�อง โด้ยในป็ระเด้็นน่�ขอให้้ห้น่วยงาน
ท่�รับผู้ิด้ช้อบเร่งแก้ ไขระบบการจััด้การเพั่�อติิด้ติามห้น่� 
ให้้ม่ค์วามรอบค์อบรัด้กุมและทันติ่อสู่ถึานการณ์ท่�
เกิด้ข้�นกับล้กค์้าแติ่ละรายให้้เข้าสู่้่ระบบท่�ถึ้กติ้องและ 
เห้มาะสู่ม โด้ยม่วัติถึุป็ระสู่งค์์เพั่�อลด้ระยะเวลาการ 
จััด้เก็บห้น่� และลด้ม้ลค์่าห้น่�ค์้างช้ำาระนานให้้ลด้ลง
อย่างติ่อเนื�องและโด้ยเร็วติ่อไป็ สู่ำาห้รับด้้านอัติราแลก
เป็ล่�ยน ทางบริษััทได้้พัิจัารณาจััด้ทำาสู่ัญญาการป็้องกัน 
ค์วามเสู่่�ยงจัากอัติราแลกเป็ล่�ยน เพั่�อรองรับการผู้ันผู้วน
ของค์่าเงินท่�อาจัจัะเกิด้ข้�น นอกจัากน่�ได้้พัิจัารณาเพั่�อห้า
แนวทางลด้ติ้นทุนการทางการเงิน รวมถึ่งสู่ติ็อกสู่ินค์้า
ให้้ลด้ลงอย่างติ่อเนื�องด้้วย

3. ค์วามเสู่่�ยงด้้านการผู้ลิติ บริษััทม่การพััฒนาและป็รับป็รุง
ป็ระสู่ิทธุิภาพัในการผู้ลิติให้้ด้่ข้�นอย่างติ่อเนื�อง รวมถึ่ง 
ม่การขยายการลงทุนในเค์รื�องจัักรและติั�งสู่ายการผู้ลิติ
ให้ม่เพัิ�มข้�น นอกจัากน่�ยังเน้นนโยบายการลด้ติ้นทุนและ
ค์่าใช้้จั่ายในการผู้ลิติให้้ลด้ลงอย่างติ่อเนื�องด้้วยเช้่นกัน

4. ค์วามเสู่่�ยงด้้านล้กค์้ารายให้ม่และการพั่�งพัิงล้กค์้า 
ป็ัจัจัุบันฝ่่ายการติลาด้ของบริษััท สู่ามารถึขยายฐาน
ล้กค์้าไป็ยังกลุ่มล้กค์้าในป็ระเทศ สู่ห้รัฐอเมริกา อินเด้่ย 
ติะวันออกกลาง และจัีน ได้้เพัิ�มข้�น ซึ่่�งจัะช้่วยลด้การ 
พั่�งพัิงล้กค์้าในป็ระเทศญ่�ป็ุ่นท่�ป็ัจัจัุบันค์ิด้เป็็นสู่ัด้สู่่วน
มากท่�สูุ่ด้สู่ำาห้รับล้กค์้าติ่างป็ระเทศ

5. ค์วามเสู่่�ยงด้้านอัค์ค์่ภัยภายในโรงงานและการจััด้ทำา
ป็ระกันภัย เป็็นไป็ติามแผู้นงานท่�วางไว้

6. ค์วามเสู่่�ยงด้้านการป็ฏิิบัติิติามกฎระเบ่ยบข้อบังค์ับ  
เป็็นไป็ติามแผู้นงานท่�วางไว้

7. ค์วามเสู่่�ยงจัากการเข้าลงทุนและการด้ำาเนินธุุรกิจัของ
บริษััทย่อย บริษััทร่วม เป็็นไป็ติามแผู้นงานท่�วางไว้  
โด้ยทางกรรมการ ผู้้้บริห้ารและท่มงานท่�ได้้รับมอบห้มาย
จัากบริษััทได้้เข้าร่วมการป็ระชุ้มในระด้ับค์ณะกรรมการ 
และค์ณะทำางานของบริษััทย่อย บริษััทร่วม เพั่�อจัะได้ ้
รับทราบค์วามเค์ลื�อนไห้ว และค์วามค์ืบห้น้าในการด้ำาเนิน
ธุุรกิจัอย่างติ่อเนื�อง

8. บริษััทจั้งให้้ค์วามสู่ำาค์ัญติ่อการจััด้ห้าแนวทางการป็้องกัน
ค์วามเสู่่�ยงด้้านเทค์โนโลย่สู่ารสู่นเทศท่�อาจัจัะเกิด้ข้�น
ภายในองค์์กร ซึ่่�งในรอบป็ี 2564 บริษััทได้้ม่การกำาห้นด้
นโยบายเรื�องน่�ติ่อห้น่วยงานท่�เก่�ยวข้องให้้รับทราบและ
นำาไป็สู่ร้างให้้เกิด้การป็ฏิิบัติิจัริง

• สู่ำาห้รับรอบป็ี 2563 ค์ณะกรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยงม่ค์วาม
เห้็นโด้ยรวมว่า ค์ณะกรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยงได้้ป็ฏิิบัติิห้น้าท่�
ติามกฎบัติรค์ณะกรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยงอย่างเพัียงพัอ
และค์รบถึ้วนแล้ว

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น)

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์์)
ป็ระธุานกรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง
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เรียน ท่านผูู้้ถืือหุุ้้น บ่ริษััท อีส่ต้์โคส่ท์เฟอร์นิเทค จำากัด (มูหุ้าช่น) 

ค์ณะกรรมการสู่รรห้า บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น) 
ป็ระกอบด้้วยกรรมการจัำานวน 3 ท่าน โด้ยม่ รศ.ทรงกลด้ จัารุสู่มบัติิ  
ทำาห้น้าท่�เป็็นป็ระธุานค์ณะกรรมการสู่รรห้าและม่ค์ุณสู่มบัติ ิ
เป็็นกรรมการอิสู่ระ ค์ณะกรรมการสู่รรห้าได้้ป็ฏิิบัติิห้น้าท่�ติามกฎ 
บัติรของค์ณะกรรมการสู่รรห้า รวมถึ่งติามท่�ได้้รับมอบห้มายจัาก 
ค์ณะกรรมการบริษััท ด้้วยค์วามรอบค์อบ โป็ร่งใสู่ และเป็็นธุรรม 
รวมทั�งได้้ม่การป็รับป็รุงแนวทางการด้ำาเนินงานให้้ค์รอบค์ลุม  
สู่อด้รับติามนโยบายและกลยุทธุ์ ในการด้ำาเนินธุุรกิจัของบริษััท รวมทั�ง 
ติระห้นักถึ่งป็ระโยช้น์สู่้งสูุ่ด้ของผู้้้ถึือหุ้้นและผู้้้ม่สู่่วนได้้เสู่่ย ซึ่่�งใน 
ป็ี 2563 ค์ณะกรรมการสู่รรห้าได้้จััด้การป็ระชุ้มรวมทั�งสู่ิ�น 3 ค์รั�ง 
โด้ยได้้ม่การพัิจัารณาในเรื�องท่�สู่ำาค์ัญ ด้ังน่� 

• พัิจัารณาแติ่งติั�งกรรมการแทนกรรมการท่�ค์รบวาระ โด้ยใช้ข้้อมล้
เพั่�อป็ระกอบการพัิจัารณา ค์ัด้เลือกบุค์ค์ลท่�ม่ค์ุณสู่มบัติิค์รบ
ถึ้วนและเห้มาะสู่มติามกฎห้มาย ข้อบังค์ับของบริษััท รวมถึ่งพัระ
ราช้บัญญัติิบริษััทมห้าช้นจัำากัด้ พั.ศ. 2535 ป็ระกาศของค์ณะ
กรรมการกำากับห้ลักทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ ค์ณะกรรมการ
กำากบัติลาด้ทนุ และป็ระกาศของติลาด้ห้ลกัทรพััยแ์ห้ง่ป็ระเทศไทยท่�
เก่�ยวขอ้งกำาห้นด้ ห้ลกัการกำากบัด้แ้ลกจิัการท่�ด้ข่องบรษิัทั ติลอด้จัน 
ค์วามร้้ ค์วามสู่ามารถึ ป็ระสู่บการณ์ท่�เห้มาะสู่ม ท่�จัะสู่ามารถึ
ติอบสู่นองติ่อกลยุทธุ์การด้ำาเนินงานของบริษััทได้้

• พัิจัารณาแติ่งติั�งนายไพับ้ลย์ อรุณป็ระสู่บสูุ่ข เข้าด้ำารง
ติำาแห้น่งเป็็นกรรมการอิสู่ระแทนกรรมการของบริษััท ท่� ได้้ 
ลาออกจัากติำาแห้น่งก่อนค์รบวาระ 

• พัิจัารณาแติ่งติั�งนางสู่าวสู่าริสู่า ทองกิติติิกุล เข้าด้ำารงติำาแห้น่ง 
เลขานุการบริษััทฯ แทนการลาออกจัากติำาแห้น่งเลขานุการ 
บริษััทฯ 

• พัิจัารณาอนุมัติิการป็รับโค์รงสู่ร้างติำาแห้น่งผู้้้บริห้ารสู่่�รายแรก 
นับติ่อจัากกรรมการผู้้้จััด้การลงมา ติามนิยามของติลาด้ 
ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทย

• พัิจัารณาทบทวนองค์์ป็ระกอบของค์ณะกรรมการ (BOARD 
SKILL MATRIX) เพั่�อทราบองค์์ป็ระกอบของค์ณะกรรมการ
บริษััทในป็ัจัจัุบัน รวมถึ่งเพั่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ ในการสู่รรห้า
กรรมการเข้าให้ม่ โด้ยจัะพัิจัารณาองค์์ป็ระกอบด้้าน ทักษัะ 
ค์วามร้้ ค์วามเช้่�ยวช้าญ และป็ระสู่บการณ์ของค์ณะกรรมการ
บริษััทให้้ม่ค์วามห้ลากห้ลาย ทันสู่มัย และเห้มาะสู่มกับ
ธุุรกิจัของบริษััท โด้ยติระห้นักถึ่งการขับเค์ลื�อนองค์์กรไป็สู่้ ่
เป็้าห้มายท่�วางไว้ 

• พัิจัารณารับทราบข้อสู่รุป็ผู้ลการป็ระเมินป็ระสู่ิทธุิภาพัในการ 
ด้ำาเนินงานของค์ณะกรรมการบริษััททุกค์ณะ 

• พัิจัารณาเสู่นอผู้ลป็ระเมินและแนวทางการพััฒนาป็รับป็รุง
ป็ระสู่ิทธุิภาพัการด้ำาเนินงานติ่อค์ณะกรรมการบริษััท

• พัิจัารณารับทราบแนวทางป็ฏิิบัติิจัากกรรมการผู้้้จััด้การสู่ำาห้รับ
การรายงานผู้ลการด้ำาเนินงานติามแผู้นสู่ืบทอด้ติำาแห้น่ง

นอกจัากน่� ในป็ี 2563 ค์ณะกรรมการบริษััทได้้เป็ิด้โอกาสู่ให้้ผู้้้ถึือ 
หุ้้นสู่่วนน้อยสู่ามารถึเสู่นอช้ื�อบุค์ค์ลท่�เห้็นว่าเห้มาะสู่มเพั่�อค์ัด้เลือก 
เป็็นกรรมการได้้ ซึ่่�งป็รากฏิว่า ไม่ม่ผู้้้ถึือหุ้้นเสู่นอช้ื�อบุค์ค์ล เพั่�อเข้า
กระบวนการสู่รรห้าในการป็ระชุ้มสู่ามัญผู้้้ถึือหุ้้น ป็ระจัำาป็ี 2563

ในนามคณะกรรมการสรรหา
บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น)

(รศ.ทรงกลิด จำารุสมบัติ)
ป็ระธุานค์ณะกรรมการสู่รรห้า

รายงานคณะกรรมูการสรรหำ ประจ�ำปี 2563
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1. พัิจัารณาทบทวนการจั่ายค์่าติอบแทน ป็ระจัำาป็ี 2563 สู่ำาห้รับ
ค์ณะกรรมการบริษััท และค์ณะกรรมการชุ้ด้ย่อยทุกชุ้ด้  
เพั่�อพัิจัารณาค์่าติอบแทนและนำาเสู่นอค์่าติอบแทนโด้ยพัิจัารณา
จัากข้อม้ลผู้ลป็ระกอบการของบริษััทในรอบป็ีท่�ผู้่านมา การ
ป็ฏิิบัติิงานและค์วามรับผู้ิด้ช้อบของกรรมการ การพัิจัารณา
จัำานวนบริษััทย่อย บริษััทร่วม ติามโค์รงสู่ร้างการด้ำาเนินธุุรกิจั 
ผู้ลป็ระโยช้นท์่�บรษิัทัได้ร้บัจัากการป็ฏิบิตัิหิ้นา้ท่�ของกรรมการ โด้ย
จัะนำาข้อมล้ค์่าติอบแทนท่�กำาห้นด้ในเบื�องติ้นไป็เป็รียบเท่ยบอ้างอิง
กับข้อม้ลสู่รุป็ผู้ลสู่ำารวจัข้อม้ลกรรมการและผู้้้บริห้ารของบริษััท
จัด้ทะเบ่ยนสู่ำาห้รับค์่าติอบแทนกรรมการ แยกติามกลุ่มธุุรกิจั 
รายได้้ และม้ลค์่าห้ลักทรัพัย์ติามราค์าติลาด้ ซึ่่�งจััด้ทำาข้�นโด้ย
ฝ่่ายวิจััยและนโยบาย สู่ถึาบันกรรมการบริษััทไทย ป็ระจัำาป็ี 2561  
ซึ่่�งจััด้ทำาโด้ยฝ่่ายวิจััยและนโยบาย สู่ถึาบันกรรมการบริษััท
ไทย ออกรายงานเมื�อเด้ือนธุันวาค์ม 2561 โด้ยรายงาน ด้ัง
กล่าว ทางห้น่วยงานท่�เก่�ยวข้องจัะด้ำาเนินการจััด้ทำาทุก ๆ 2 ป็ี

2. พัิจัารณากำาห้นด้นโยบายเก่�ยวกับเกณฑ์์การป็ระเมินผู้ล
การจััด้ทำาการป็ระเมินผู้ลงานกรรมการผู้้้จััด้การ รับทราบ
ผู้ลการป็ระเมิน และกำาห้นด้ค์่าติอบแทนกรรมการผู้้้จััด้การ 
ป็ระจัำาป็ี 2563 โด้ยการป็ระเมินผู้ลจัะพัิจัารณาป็ัจัจััย 
ในด้้านติ่างๆ อาทิ ค์วามสู่ำาเร็จัขององค์์กร ป็ัจัจััยด้้านค์วาม
สู่ามารถึในการบริห้ารจััด้การ และภาวะผู้้้นำา ป็ระกอบกับ 
การพัิจัารณาผู้ลป็ระเมินของกรรมการผู้้้จััด้การท่�จััด้ทำาโด้ย
กรรมการอิสู่ระทุกท่าน เป็็นข้อม้ลป็ระกอบการพัิจัารณาของ
ค์ณะกรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทน 

3. พัิจัารณาถึ่งการป็ฏิิบัติิติามนโยบายการกำากับด้้แลกิจัการ 
เรื�อง การกำาห้นด้แนวทางการจััด้ให้้ค์ณะกรรมการบริษััทเป็็น
ผู้้้อนุมัติิ ป็ระกอบด้้วย
3.1 ค์่าติอบแทนของกรรมการบริห้าร 
3.2 ค์่าติอบแทนของกรรมการผู้้้จััด้การ 
3.3 การกำาห้นด้กรอบการจั่ายค์่าติอบแทนพัิเศษัป็ระจัำาป็ี  

(โบนัสู่) ให้้กับผู้้้บริห้ารบริษััท และพันักงานบริษััท

ในนามคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น)

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์์)
ป็ระธุานค์ณะกรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทน

รายงานคณะกรรมูการพิจำรณำค่ำตอบแทน ประจ�ำปี 2563

เรียน ท่านผูู้้ถืือหุุ้้น บ่ริษััท อีส่ต้์โคส่ท์เฟอร์นิเทค จำากัด (มูหุ้าช่น) 

ค์ณะกรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทนของ บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์  
จัำากัด้ (มห้าช้น) (ECF) ป็ระกอบด้้วย กรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทน
รวม 3 ท่าน ป็ฏิิบัติิห้น้าท่�ติามกฎบัติรของค์ณะกรรมการพัิจัารณา
ค์่าติอบแทน โด้ยป็ระกอบด้้วย

1. รศ.ด้ร. มนติรี โสู่ค์ติิยานุรักษั์ 
 ป็ระธุานค์ณะกรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทน
2. นายช้าล่ สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� 
 กรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทน
3. นายอารักษั์ สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� 
 กรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทน

สู่ำาห้รับรอบป็ี 2563 ท่�ผู้่านมา ค์ณะกรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทน 
ได้ม้ก่ารป็ระช้มุรวม 2 ค์รั�ง โด้ยในจัำานวน 2 ค์รั�ง ด้งักลา่วค์ณะกรรมการ 
พัิจัารณาค์่าติอบแทนได้้เข้าร่วมป็ระชุ้มค์รบองค์์ป็ระชุ้ม

การป็ระชุ้มค์ณะกรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทน ได้้ป็ฏิิบัติิติาม
กฎบัติรค์ณะกรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทนท่�ค์ณะกรรมการบริษััท 
ได้้พัิจัารณาอนุมัติิไว้อย่างเค์ร่งค์รัด้ โด้ยสู่ามารถึสู่รุป็สู่าระสู่ำาค์ัญ  
ได้้ด้ังน่�
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คณะกรรมูการบริษัท
ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมกำรบริษัทจ�ำนวน 8 ท่ำน ประกอบด้วย

1

1. พลิเอก เทอดศักศิ�
 มารมย์

• ประธำนกรรมกำร 
• กรรมกำรอิสระ

4

4. ดร.เอกรินทร์
 วาสนาส่ง

• กรรมกำรอิสระ

3

3. รศ.ทรงกลิด
 จำารุสมบัติ

2

2. รศ.ดร.มนตรี
 โสคติยานุรักษ์์

• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
• กรรมกำรอิสระ

• กรรมกำรอิสระ
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5

5. นายไพบูลิย ์
อรุณประสบสุข

• กรรมกำรอิสระ

7

7. นายวัลิลิภ
 สุขสวัสดิ�

• กรรมกำร

8

8. นายอารักษ์์
 สุขสวัสดิ�

• กรรมกำร

6

6. นายชาลิี
 สุขสวัสดิ�

• รองประธำนกรรมกำร
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พลิเอก เทอดศักดิ� มารมย์ 
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ

รศ.ทรงกลิด จำารุสมบัต ิ
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ์
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ

คณะกรรมูการตรวจสอบ
ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ�ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย

คณะกรรมูการบริหำรควำมเสี่ยง
ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจ�ำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย

รศ.ทรงกลิด จำารุสมบัติ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

และกรรมกำรอิสระ 

นายชาลิี สุขสวัสดิ� 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

นายอารักษ์์ สุขสวัสดิ� 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์์ 
ประธำนกรรมกำร 
และกรรมกำรอิสระ
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นายชาลิี สุขสวัสดิ�
กรรมกำรสรรหำ

นายชาลิี สุขสวัสดิ�
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน

นายอารักษ์์ สุขสวัสดิ�
กรรมกำรสรรหำ

นายอารักษ์์ สุขสวัสดิ�
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน

รศ.ทรงกลิด จำารุสมบัติ
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์์
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ

คณะกรรมูการสรรหำ
ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมกำรสรรหำจ�ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย

คณะกรรมูการพิจำรณำค่ำตอบแทน 
ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนจ�ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย
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คณะกรรมูการบริหำร 
ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมกำรบริหำรจ�ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย

นายวัลิลิภ สุขสวัสดิ�
ประธำนกรรมกำรบริหำร

นายอารักษ์์ สุขสวัสดิ�
กรรมกำรบริหำร 

นายชาลิี สุขสวัสดิ�
กรรมกำรบริหำร 
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ผูู้้บ่ริหุ้าร
ปัจจุบันบริษัทมีผู้้้บริหำรจ�ำนวน 6 ท่ำน ประกอบด้วย

243 1 5 6

1. นายอารักษ์์ สุขสวัสดิ�
 กรรมกำรผู้้้จัดกำร 

3. นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์
 ผู้้้ช่วยกรรมกำรผู้้้จัดกำร (สำขำ 2)

5. นางสาวพชนัน สิงห์ภู่
 ผู้้้ช่วยกรรมกำรผู้้้จัดกำร

2. นายราชา พจำน์อริยะ
 ผู้้้ช่วยกรรมกำรผู้้้จัดกำร (ส�ำนักงำนใหญ่)

4. นางสาวสุภัค โต๊ะพงศ์อนันต์
 ผู้้้ช่วยกรรมกำรผู้้้จัดกำร (สำขำ 1)

6. นายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร
 ผู้้้อ�ำนวยกำรฝ่่ำยบัญชีและกำรเงิน 
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รายละเอียดเกี�ยวกับ่กรรมูการ  
ผู้้้บริหำร และผู้้้มีอ�ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท

อายุ 85 ป็ี
วันที� ได้รับ่การแต้่งต้ั�งเป็นกรรมูการครั�งแรก
26 ติุลาค์ม 2555 
คุณวุฒิิการศึึกษัา 
• วิทยาศาสู่ติรดุ้ษัฏิ่บัณฑ์ิติ (กิติติิมศักด้ิ�)  

สู่าขานวัติกรรมเทค์โนโลย่ด้้านการศ่กษัา  
มห้าวิทยาลัยเทค์โนโลย่ราช้มงค์ลพัระนค์ร

• วิทยาศาสู่ติรบัณฑ์ิติ (ทบ.)  
โรงเรียนนายร้อยพัระจัุลจัอมเกล้า

• Associate Infantry Career Course, Georgia, USA.
• Internal Defense and Development Course,  

North Carolina, USA.
• โรงเรียนเสู่นาธุิการทห้ารบก
• วิทยาลัยการทัพับก
• ห้ลักสู่้ติรกฎห้มายสู่ำาห้รับผู้้้บังค์ับบัญช้าช้ั�นสู่้ง,  

กระทรวงกลาโห้ม
• วิทยาลัยป็้องกันราช้อาณาจัักร
• ป็ระกาศน่ยบัติร  

(DAP) รุ่นท่� 10/2004 สู่มาค์มสู่่งเสู่ริมสู่ถึาบันกรรมการ
บริษััทไทย (IOD)

ความูส่ัมูพัันธิ์ทางครอบ่ครัวระหุ้ว่างผูู้้บ่ริหุ้าร
ไม่ม่
ส่ัดส่่วนการถืือหุุ้้นในบ่ริษััท (%)
- 
สู่ัด้สู่่วนการถึือหุ้้นไม่เป็ล่�ยนแป็ลงเมื�อเท่ยบระห้ว่างป็ี

ประส่บ่การณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหุ้ลัง
บริษัทจดทะเบียน
2555 - ป็ัจัจัุบัน ป็ระธุานกรรมการบริษััท /  

กรรมการติรวจัสู่อบ/กรรมการอิสู่ระ  
บมจั.อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ 
ผู้้้ผู้ลิติและจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์

2547 - ป็ัจัจัุบัน ป็ระธุานกรรมการบริษััท/กรรมการอิสู่ระ 
บมจั.ท่.กรุงไทยอุติสู่าห้กรรม 
ผู้้้ผู้ลิติและให้้บริการแม่พัิมพั์เพั่�อผู้ลิติ 
ช้ิ�นสู่่วนพัลาสู่ติิก

2562 - ป็ัจัจัุบัน ป็ระธุานกรรมการบริษััท/ กรรมการติรวจั
สู่อบ และกรรมการอิสู่ระ  
บมจั.ย้บิสู่ (เอเช้่ย) 
ผู้้้ผู้ลิติและจัำาห้น่ายผู้ลิติภัณฑ์์ยางยาแนว 
ฝ่ากระป็๋อง และแลค์เกอร์เค์ลือบกระป็๋อง

บริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2529 - ป็ัจัจัุบัน ป็ระธุานท่�ป็ร้กษัาและกรรมการ  

บจัก.E.Tech  
(วิทยาลัยเทค์โนโลย่ภาค์ติะวันออก E.Tech)
วิทยาลัยระด้ับ ป็วช้., ป็วสู่. 

หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ
2520 - ป็ัจัจัุบัน ผู้้้นำาองค์์กรไลออนสู่์สู่ากลภาค์รวม 310 

ป็ระเทศ 
กิจักรรมสู่าธุารณป็ระโยช้น์และสู่าธุารณกุศล

2529 - ป็ัจัจัุบัน นายทห้ารพัิเศษัป็ระจัำากรมทห้ารราบท่� 21 
รักษัาพัระองค์์

2535 - ป็ัจัจัุบัน ป็ระธุานม้ลนิธุิไติรแก้ว ด้้านการศ่กษัา 
โรงเรียนธุรรมวาท ่
โรงเรียนระด้ับอนุบาล-ป็ระถึม

2547 - ป็ัจัจัุบัน นายกสู่มาค์มทห้ารผู้่านศ่กเวียด้นาม 
ในพัระบรมราช้้ป็ถึัมภ์

2559 - ป็ัจัจัุบัน ป็ระธุานท่�ป็ร้กษัาม้ลนิธุิไลออนสู่์ ในป็ระเทศไทย 
สู่นับสู่นุนกิจักรรมสู่าธุารณป็ระโยช้น์และ
สู่าธุารณกุศล

พัลเอก เทอดศึักดิ� มูารมูย์

ป็ระธุานกรรมการบริษััท
กรรมการติรวจัสู่อบ
กรรมการอิสู่ระ

(ช้ื�อ-สู่กุลเด้ิม)
- ไม่ม่ –



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563 25

อายุ 63 ป็ี
วันที� ได้รับ่การแต้่งต้ั�งเป็นกรรมูการครั�งแรก
26 ติุลาค์ม 2555 
คุณวุฒิิการศึึกษัา 
• ป็ริญญาเอก  

PhD. (Economics) University of Minnesota, U.S.A.
• ป็ริญญาโท  

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

พััฒนบริห้ารศาสู่ติร์มห้าบัณฑ์ิติ (พััฒนาการเศรษัฐกิจั) 
สู่ถึาบันบัณฑ์ิติพััฒนบริห้ารศาสู่ติร์

• ป็ริญญาติรี  
เศรษัฐศาสู่ติร์บัณฑ์ิติ (เศรษัฐศาสู่ติร์)  
มห้าวิทยาลัยธุรรมศาสู่ติร์

• ป็ระกาศน่ยบัติร (DAP) รุ่นท่� 69/2008  
สู่มาค์มสู่่งเสู่ริมสู่ถึาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)

ความูส่ัมูพัันธิ์ทางครอบ่ครัวระหุ้ว่างผูู้้บ่ริหุ้าร
ไม่ม่
ส่ัดส่่วนการถืือหุุ้้นในบ่ริษััท (%)
-
สู่ัด้สู่่วนการถึือหุ้้นไม่เป็ล่�ยนแป็ลงเมื�อเท่ยบระห้ว่างป็ี
ประส่บ่การณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหุ้ลัง
บริษัทจดทะเบียน
2555 - ป็ัจัจัุบัน ป็ระธุานกรรมการติรวจัสู่อบ/  

กรรมการบริษััท/ กรรมการอิสู่ระ / ป็ระธุาน
กรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง / ป็ระธุาน
กรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทน 
บมจั.อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ 
ผู้้้ผู้ลิติและจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์

2556 - 2560 ป็ระธุานกรรมการบริษััท 
บมจั.โอเช้่�ยน ค์อมเมิรช้ 
ผู้้้ผู้ลิติและจัำาห้น่ายผู้ลิติภัณฑ์์ก๊อกนำ�า

2556 - ป็ัจัจัุบัน กรรมการอิสู่ระ 
บมจั.สู่ห้การป็ระม้ล 
ธุุรกิจัให้้บริการเป็็นค์นกลางในการจััด้การ
ป็ระม้ลทรัพัย์สู่ิน

2557 - ป็ัจัจัุบัน ป็ระธุานกรรมการติรวจัสู่อบ/ 
ป็ระธุานกรรมการบริษััท 
บมจั.ท่วี ธุันเด้อร ์
ผู้้้ผู้ลิติรายการโทรทัศน์

2558 – ป็ัจัจัุบัน ป็ระธุานกรรมการติรวจัสู่อบ /กรรมการอิสู่ระ 
บมจั.เมกาเค์ม (ป็ระเทศไทย)  
ผู้้้ผู้ลิติและจััด้จัำาห้น่ายเค์ม่ภัณฑ์์

2559 – ป็ัจัจัุบัน ป็ระธุานกรรมการ 
บมจั.ไทยอุติสู่าห้กรรมพัลาสู่ติิก (1994)  
ผู้ลิติและจััด้จัำาห้น่ายถึุงพัลาสู่ติิก

บริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2550 - ป็ัจัจัุบัน รองค์ณะบด้่ ฝ่่ายวางแผู้นและพััฒนา 

ค์ณะรัฐป็ระศาสู่นศาสู่ติร์ 
 สู่ถึาบันบัณฑ์ิติพััฒนบริห้ารศาสู่ติร์ (NIDA) 

การศ่กษัา
2554 - ป็ัจัจัุบัน กรรมการ  

บจัก.เลิร์นเทค์ 
ผู้้้ ให้้บริการฝ่ึกอบรม และพััฒนาสู่ื�อการสู่อน
แบบค์รบวงจัร (e-Learning Total Solution)

2560 – 2562 ป็ระธุานกรรมการ  
บมจั.พัีซึ่่เอ็น ค์อร์ป็ 
ธุุรกิจัรับเห้มาก่อสู่ร้างงานสู่าธุารณ้ป็โภค์ท่�
เก่�ยวกับระบบค์มนาค์มและขนสู่่ง

2558 – ป็ัจัจัุบัน กรรมการติรวจัสู่อบ/กรรมการอิสู่ระ  
บมจั.บ้านสู่วยกรุ๊ป็ (สูุ่ราษัฎร์ธุาน่) 
พััฒนาอสู่ังห้าริมทรัพัย์

2563 – ป็ัจัจัุบัน ป็ระธุานกรรมการติรวจัสู่อบ /กรรมการอิสู่ระ 
บจัก.โค์ลเว่อร์ พัาวเว่อร ์
โรงงานผู้ลิติพัลังงานไฟฟ้า

รศึ.ดร.มูนต้รี โส่คต้ิยานุรักษั์

ป็ระธุานกรรมการติรวจัสู่อบ
กรรมการบริษััท
กรรมการอิสู่ระ
ป็ระธุานกรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง
ป็ระธุานกรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทน 
(ช้ื�อ-สู่กุลเด้ิม)
- ไม่ม่ –



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 256326

อายุ 57 ป็ี
วันที� ได้รับ่การแต้่งต้ั�งเป็นกรรมูการครั�งแรก
26 ติุลาค์ม 2555 
คุณวุฒิิการศึึกษัา 
• ป็ริญญาโท  

วิทยาศาสู่ติร์มห้าบัณฑ์ิติ  
ค์ณะวนศาสู่ติร์ มห้าวิทยาลัยเกษัติรศาสู่ติร์

• ป็ริญญาติรี  
วิทยาศาสู่ติร์บัณฑ์ิติ  
ค์ณะวนศาสู่ติร์ มห้าวิทยาลัยเกษัติรศาสู่ติร์

• ป็ระกาศน่ยบัติร (DAP) รุ่นท่� 99/2012  
สู่มาค์มสู่่งเสู่ริมสู่ถึาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)

ความูส่ัมูพัันธิ์ทางครอบ่ครัวระหุ้ว่างผูู้้บ่ริหุ้าร
ไม่ม่
ส่ัดส่่วนการถืือหุุ้้นในบ่ริษััท (%)
-
สู่ัด้สู่่วนการถึือหุ้้นไม่เป็ล่�ยนแป็ลงเมื�อเท่ยบระห้ว่างป็ี

ประส่บ่การณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหุ้ลัง
บริษัทจดทะเบียน
2555 - ป็ัจัจัุบัน กรรมการบริษััท/ กรรมการติรวจัสู่อบ/

กรรมการอิสู่ระ/ป็ระธุานกรรมการสู่รรห้า/
กรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง  
บมจั.อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ 
ผู้้้ผู้ลิติและจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์

หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ
2539 - ป็ัจัจัุบัน • ผู้้้อำานวยการศ้นย์ค์วามเป็็นเลิศ 

 ทางวิช้าการด้้านยางพัารา 
• ผู้้้เช้่�ยวช้าญของโค์รงการสู่นับสู่นุนพััฒนา 
 เทค์โนโลย่ของอุติสู่าห้กรรมไทย (iTAP)  
 สู่ำานักงานพััฒนาวิทยาศาสู่ติร์และ 
 เทค์โนโลย่แห้่งช้าติิ  
• ท่�ป็ร้กษัาสู่มาค์มอุติสู่าห้กรรมเค์รื�องเรือนไทย  
• ท่�ป็ร้กษัาสู่มาค์มธุุรกิจัไม้ยางพัารา 
• ค์ณะกรรมการการรับรองไม้เศรษัฐกิจัไทย  
 สู่ำานักงานการรับรองไม้เศรษัฐกิจัไทย 

 และไม่ม่การด้ำารงติำาแห้น่งในกิจัการอื�น 
 ทั�งท่�เป็็นและไม่เป็็นบริษััทจัด้ทะเบ่ยน

รศึ.ทรงกลด จารุส่มูบ่ัต้ิ

กรรมการบริษััท
กรรมการติรวจัสู่อบ
กรรมการอิสู่ระ
ป็ระธุานกรรมการสู่รรห้า
กรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง

(ช้ื�อ-สู่กุลเด้ิม)
- ไม่ม่ –



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563 27

อายุ 49 ป็ี
วันที� ได้รับ่การแต้่งต้ั�งเป็นกรรมูการครั�งแรก
28 เมษัายน 2560 
คุณวุฒิิการศึึกษัา 
• ป็ริญญาเอก  

Ph.D. (Electrical Engineering)  
The University of New South Wales, Australia

• ป็ริญญาโท  
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
มห้าวิทยาลัยเกษัติรศาสู่ติร์

• ป็ริญญาติรี  
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ากำาลัง)  
มห้าวิทยาลัยเทค์โนโลย่มห้านค์ร

• ป็ระกาศน่ยบัติร (DAP) รุ่นท่� 140/2017  
สู่มาค์มสู่่งเสู่ริมสู่ถึาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)

ความูส่ัมูพัันธิ์ทางครอบ่ครัวระหุ้ว่างผูู้้บ่ริหุ้าร
ไม่ม่
ส่ัดส่่วนการถืือหุุ้้นในบ่ริษััท (%)
-
สู่ัด้สู่่วนการถึือหุ้้นไม่เป็ล่�ยนแป็ลงเมื�อเท่ยบระห้ว่างป็ี

ประส่บ่การณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหุ้ลัง
บริษัทจดทะเบียน
2560 - ป็ัจัจัุบัน กรรมการบริษััท และกรรมการอิสู่ระ  

บมจั.อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ 
ผู้้้ผู้ลิติและจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์

บริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560 กรรมการ ค์ณะกรรมการบรรษััทภิบาล  

และกิจัการสู่ังค์ม  
บจัก.กรุงเทพัธุนาค์ม  
วิสู่าห้กิจั ของ กรุงเทพัมห้านค์ร ด้ำาเนินการ
ระบบโค์รงสู่ร้างพั่�นฐาน

2560 กรรมการ ค์ณะกรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง  
บจัก.กรุงเทพัธุนาค์ม 
วิสู่าห้กิจั ของ กรุงเทพัมห้านค์ร ด้ำาเนินการ
ระบบโค์รงสู่ร้างพั่�นฐาน

2552 - 2560 ผู้้้จััด้การโค์รงการโรงไฟฟ้า  
บจัก.นวนค์รการไฟฟ้า  
ผู้้้ผู้ลิติไฟฟ้าเอกช้น

2561 - 2562 กรรมการติรวจัสู่อบ/กรรมการอิสู่ระ  
กรรมการสู่รรห้าและพัิจัารณาค์่าติอบแทน
บจัก.ไทยอ่สู่เทอร์นกรุ๊ป็ โฮลด้ิ�งสู่ ์
ยางพัารา และผู้ลิติภัณฑ์์จัากยางพัารา ป็าล์ม
นำ�ามัน และผู้ลิติภัณฑ์์จัากป็าล์มนำ�ามัน

2560 - ป็ัจัจัุบัน รองกรรมการผู้้้อำานวยการ  
บจัก.กรุงเทพัธุนาค์ม  
วิสู่าห้กิจั ของ กรุงเทพัมห้านค์ร ด้ำาเนินการ
ระบบโค์รงสู่ร้างพั่�นฐาน

ดร.เอกรินทร์ วาส่นาส่่ง

กรรมการบริษััท
กรรมการอิสู่ระ

(ช้ื�อ-สู่กุลเด้ิม)
- ไม่ม่ –



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 256328

อายุ 47 ป็ี
วันที� ได้รับ่การแต้่งต้ั�งเป็นกรรมูการครั�งแรก
14 กรกฎาค์ม  2563 
คุณวุฒิิการศึึกษัา 
• ป็ริญญาโท
 บริห้ารธุุรกิจับัณฑ์ิติ สู่าขาการเงิน
 มห้าวิทยาลัยห้อการค์้าไทย
• ป็ริญญาติรี
 บริห้ารธุุรกิจับัณฑ์ิติ สู่าขาการจััด้การทั�วไป็
 มห้าวิทยาลัยสูุ่โขทัยธุรรมาธุิราช้
• ป็ริญญาติรี
 บริห้ารธุุรกิจับัณฑ์ิติ สู่าขาการเงิน
 มห้าวิทยาลัยห้อการค์้าไทย
• ป็ระกาศน่ยบัติร
 ป็ระกาศน่ยบัติร (DAP) รุ่นท่� 130/2016  

สู่มาค์มสู่่งเสู่ริมสู่ถึาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)
ความูส่ัมูพัันธิ์ทางครอบ่ครัวระหุ้ว่างผูู้้บ่ริหุ้าร
ไม่ม ่
ส่ัดส่่วนการถืือหุุ้้นในบ่ริษััท (%)
-
ประส่บ่การณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหุ้ลัง

บริษัทจดทะเบียน
14 ก.ค์.2563 กรรมการบริษััท และกรรมการอิสู่ระ
- ป็ัจัจัุบัน บมจั. อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์
 ผู้้้ผู้ลิติและจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์
2563 - ป็ัจัจัุบัน กรรมการ
 บมจั.ยง ค์อนกรีติ
 ผู้้้ผู้ลิติและจััด้จัำาห้น่ายผู้ลิติภัณฑ์์ค์อนกรีติ
2559 - ป็ัจัจัุบัน กรรมการ
 บมจั.ไทยอุติสู่าห้กรรมพัลาสู่ติิก
 ผู้้้ผู้ลิติและจััด้จัำาห้น่ายผู้ลิติภัณฑ์์จัาก

พัลาสู่ติิก
บริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2542 - ป็ัจัจัุบัน กรรมการ
 บจัก.แอสู่เซึ่ท โป็ร แมเนจัเม้นท์
 บริการเป็็นท่�ป็ร้กษัาทางด้้านการเงิน
2563 - ป็ัจัจัุบัน กรรมการ
 บจัก. กรีน เอิร์ธุ พัาวเวอร์ (ไทยแลนด้์) 
 โรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ ป็ระเทศเม่ยนมาร์

นายไพับู่ลย์ อรุณประส่บ่สุ่ข้

กรรมการอิสู่ระ
 กรรมการบริษััท

(ช้ื�อ-สู่กุลเด้ิม)
- ไม่ม่ –



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563 29

นายช่าลี สุ่ข้ส่วัส่ดิ�

รองป็ระธุานกรรมการบริษััท
กรรมการบริห้าร
กรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง
กรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทน
กรรมการสู่รรห้า

(ช้ื�อ-สู่กุลเด้ิม)
- ไม่ม่ –

อายุ 53 ป็ี
วันที� ได้รับ่การแต้่งต้ั�งเป็นกรรมูการครั�งแรก
26 ติุลาค์ม 2555
คุณวุฒิิการศึึกษัา 
• ป็ริญญาติรี
 เศรษัฐศาสู่ติร์บัณฑ์ิติ 
 มห้าวิทยาลัยห้อการค์้าไทย
• ป็ระกาศน่ยบัติร (DAP) รุ่นท่� 94/2012  

สู่มาค์มสู่่งเสู่ริมสู่ถึาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)
ความูส่ัมูพัันธิ์ทางครอบ่ครัวระหุ้ว่างผูู้้บ่ริหุ้าร
บุติรของ
นายวัลลภ และพัี�ช้ายของ
นายอารักษั ์  
ส่ัดส่่วนการถืือหุุ้้นในบ่ริษััท (%)
15.6315%
15.6317%
ประส่บ่การณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหุ้ลัง
บริษัทจดทะเบียน
2542 – ป็ัจัจัุบัน รองป็ระธุานกรรมการบริษััท /
 กรรมการบริห้าร / กรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง /  

กรรมการสู่รรห้า / กรรมการพัิจัารณา 
ค์่าติอบแทน

 บมจั.อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์
 ผู้้้ผู้ลิติและจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์
บริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558 – ป็ัจัจัุบัน กรรมการ 
 บจัก.อ่ซึ่่เอฟ โฮลด้ิ�งสู่์
 การเข้าลงทุนในบริษััทอื�น
2560 – ป็ัจัจัุบัน กรรมการ
 บจัก.อ่ซึ่่เอฟ พัาวเวอร์
 การเข้าลงทุนในธุุรกิจัด้้านพัลังงาน
2560 - ป็ัจัจัุบัน กรรมการ
 บจัก.แพัลนเนท บอร์ด้

อายุ 79 ป็ี
วันที� ได้รับ่การแต้่งต้ั�งเป็นกรรมูการครั�งแรก
26 ติุลาค์ม 2555 
คุณวุฒิิการศึึกษัา 
• ป็ระถึมช้ั�นป็ีท่� 4 โรงเรียนวัด้ห้้วยสู่าริกา
• ป็ระกาศน่ยบัติร (DAP) รุ่นท่� 94/2012  

สู่มาค์มสู่่งเสู่ริมสู่ถึาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)
ความูส่ัมูพัันธิ์ทางครอบ่ครัวระหุ้ว่างผูู้้บ่ริหุ้าร
บิด้าของ นายช้าล่ และนายอารักษั์ 
ส่ัดส่่วนการถืือหุุ้้นในบ่ริษััท (%)
2.4533% 
3.1081% (รวมค์้่สู่มรสู่)
สู่ัด้สู่่วนการถึือหุ้้นเป็ล่�ยนแป็ลงเพัิ�มข้�น 0.1042% 
เมื�อเท่ยบระห้ว่างป็ี
ประส่บ่การณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหุ้ลัง
บริษัทจดทะเบียน
2558 - ป็ัจัจัุบัน กรรมการบริษััท/ป็ระธุานกรรมการบริห้าร 

บมจั.อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ 
ผู้้้ผู้ลิติและจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์

บริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558 – ป็ัจัจัุบัน กรรมการ
 บจัก.อ่ซึ่่เอฟ โฮลด้ิ�งสู่์
 การเข้าลงทุนในบริษััทอื�น
2560 - ป็ัจัจัุบัน กรรมการ  

บจัก.อ่ซึ่่เอฟ พัาวเวอร ์
การเข้าลงทุนในธุุรกิจัด้้านพัลังงาน

2560 - ป็ัจัจัุบัน กรรมการ  
บจัก.แพัลนเนทบอร์ด้ 
โรงงานผู้ลิติและจัำาห้น่ายแผู้่นไม้เอ็มด้่เอฟ  
(ยังไม่ม่รายได้้ในเช้ิงพัาณิช้ย์)

นายวัลลภ สุ่ข้ส่วัส่ดิ�

กรรมการบริษััท
ป็ระธุานกรรมการบริห้าร

(ช้ื�อ-สู่กุลเด้ิม)
- ไม่ม่ –



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 256330

อายุ 50 ป็ี
วันที� ได้รับ่การแต้่งต้ั�งเป็นกรรมูการครั�งแรก
26 ติุลาค์ม 2555 
คุณวุฒิิการศึึกษัา 
• ป็ริญญาโท
 เศรษัฐศาสู่ติร์มห้าบัณฑ์ิติ มห้าวิทยาลัยรามค์ำาแห้ง
• ป็ริญญาติรี
 เศรษัฐศาสู่ติร์บัณฑ์ิติ สู่าขา เศรษัฐศาสู่ติร์การเงิน 

มห้าวิทยาลัยรามค์ำาแห้ง
• ป็ระกาศน่ยบัติร
 • (DAP) รุ่นท่� 95/2012 สู่มาค์มสู่่งเสู่ริมสู่ถึาบันกรรมการ 

 บริษััทไทย (IOD)
 • ห้ลักสู่้ติรผู้้้บริห้ารระด้ับสู่้ง สู่ถึาบันวิทยาการติลาด้ทุน  

 (วติท.) รุ่นท่� 16
 • ห้ลักสู่้ติรผู้้้เช้่�ยวช้าญและผู้้้ช้ำานาญการป็ระจัำาติัวสู่มาช้ิก 

 รัฐสู่ภา รุ่นท่� 6 สู่ถึาบันพัระป็กเกล้า
 • ห้ลักสู่้ติรผู้้้บริห้ารระด้ับสู่้งด้้านวิทยาการพัลังงาน สู่ถึาบัน 

 วิทยาการพัลังงาน (วพัน.)
 • ห้ลักสู่้ติร “ภ้มิพัลังแผู้่นด้ิน” สู่ำาห้รับผู้้้บริห้ารระด้ับสู่้ง  

 รุ่นท่� 4 จัุฬาลงกรณ์มห้าวิทยาลัย ห้ลักสู่้ติร Master of  
 Investment Courses (Ultra Wealth Group รุ่นท่� 3)

 • ห้ลักสู่้ติร “วิทยาการการจััด้การสู่ำาห้รับนักบริห้ารระดั้บสู่้ง”  
 (วบสู่.) รุ่นท่� 1 ค์ณะรัฐป็ระศาสู่นศาสู่ติร์ สู่ถึาบันบัณฑ์ิติ 
 พััฒนบริห้ารศาสู่ติร์ (NIDA)

 • ห้ลักสู่้ติร Chief Transformer Officer (CTO Course)
  สู่มาค์มบริษััทจัด้ทะเบ่ยนในติลาด้ห้ลักทรัพัย์ เอ็ม เอ ไอ
 • Digital Transformation for CEO บมจั.เนช้ั�น บอรด้แค์สู่ติิ�ง  

 ค์อร์ป็อเรช้ั�น 

ความูส่ัมูพัันธิ์ทางครอบ่ครัวระหุ้ว่างผูู้้บ่ริหุ้าร
บุติรของ นายวัลลภ และน้องช้ายของนายช้าล ่
ส่ัดส่่วนการถืือหุุ้้นในบ่ริษััท (%)
15.8040%
15.9291% (รวมค์้่สู่มรสู่)
สู่ัด้สู่่วนการถึือหุ้้นเป็ล่�ยนแป็ลงเพัิ�มข้�น 0.0823% 
เมื�อเท่ยบระห้ว่างป็ี
ประส่บ่การณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหุ้ลัง
หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ
2542 – ป็ัจัจัุบัน กรรมการบริษััท/กรรมการบริห้าร/กรรมการ

ผู้้้จััด้การ 
บมจั.อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ 
ผู้้้ผู้ลิติและจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์

บริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558 – ป็ัจัจัุบัน กรรมการ  

บจัก.อ่ซึ่่เอฟ โฮลด้ิ�งสู่ ์
การเข้าลงทุนในบริษััทอื�น

2560 – ป็ัจัจัุบัน กรรมการ  
บจัก.อ่ซึ่่เอฟ เพัาเวอร ์
การเข้าลงทุนในธุุรกิจัด้้านพัลังงาน

2560 – ป็ัจัจัุบัน กรรมการ  
บจัก.กรีน เอิร์ธุ พัาวเวอร์ (ไทยแลนด้์) 
โรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ ป็ระเทศเม่ยนมาร์

2560 – ป็ัจัจัุบัน กรรมการ บจัก.แพัลนเนทบอร์ด้ 
โรงงานผู้ลิติและจัำาห้น่ายแผู้่นไม้เอ็มด้่เอฟ  
(ยังไม่ม่รายได้้ในเช้ิงพัาณิช้ย์)

หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ
2550 – ป็ัจัจัุบัน ค์ณะกรรมการ 
 Council of Asia Furniture Associations 

(CAFA)
2555 – 2559 นายกสู่มาค์มอุติสู่าห้กรรมเค์รื�องเรือนไทย

นายอารักษั์ สุ่ข้ส่วัส่ดิ�

กรรมการบริษััท
 กรรมการบริห้าร
 กรรมการผู้้้จััด้การ

(ช้ื�อ-สู่กุลเด้ิม)
- ไม่ม่ –
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อายุ 48 ป็ี
คุณวุฒิิการศึึกษัา 
• ป็ริญญาติรี เศรษัฐศาสู่ติร์บัณฑ์ิติ
 มห้าวิทยาลัยธุุรกิจับัณฑ์ิติย์
ความูส่ัมูพัันธิ์ทางครอบ่ครัวระหุ้ว่างผูู้้บ่ริหุ้าร
ไม่ม ่
ส่ัดส่่วนการถืือหุุ้้นในบ่ริษััท (%)
0.0000%
0.0002% (รวมบุติรท่�ยังไม่บรรลุนิติิภาวะ)
สู่ัด้สู่่วนการถึือหุ้้นไม่เป็ล่�ยนแป็ลง ลด้ลง 15.6315% 
เมื�อเท่ยบระห้ว่างป็ี
ประส่บ่การณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหุ้ลัง
บริษัทจดทะเบียน
2546 - ป็ัจัจัุบัน ผู้้้ช้่วยกรรมการผู้้้จััด้การ (สู่าขา 1)  

บมจั.อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์  
ผู้้้ผู้ลิติและจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์

อายุ 48 ป็ี
คุณวุฒิิการศึึกษัา 
• ป็ริญญาติรี นิติิศาสู่ติร์บัณฑ์ิติ  

มห้าวิทยาลัยรามค์ำาแห้ง
ความูส่ัมูพัันธิ์ทางครอบ่ครัวระหุ้ว่างผูู้้บ่ริหุ้าร
ค์้่สู่มรสู่ของนางสู่าวทิพัวรรณ สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ�ซึ่่�งเป็็นบุติรสู่าวของ
นายวัลลภ สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� และเป็็นน้องสู่าว ของนายช้าล่ สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� 
และนายอารักษั์ สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� 
ส่ัดส่่วนการถืือหุุ้้นในบ่ริษััท (%)
0.0001%
15.5879% (รวมค์้่สู่มรสู่และบุติรท่�ยังไม่บรรลุนิติิภาวะ)
สู่ัด้สู่่วนการถึือหุ้้นเป็ล่�ยนแป็ลงลด้ลง 0.0647% 
เมื�อเท่ยบระห้ว่างป็ี
ประส่บ่การณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหุ้ลัง
บริษัทจดทะเบียน
2542 – ป็ัจัจัุบัน ผู้้้ช้่วยกรรมการผู้้้จััด้การ (สู่าขา 2)
 บมจั.อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ 

ผู้้้ผู้ลิติและจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์

นางส่าวสุ่ภัค โต้๊ะพังศึ์อนันต้์ นายส่ิทธิิโช่ค ช่ินนุรัต้น์

ผู้้้ช้่วยกรรมการผู้้้จััด้การ
(สู่่วนสู่าขา)

(ช้ื�อ-สู่กุลเด้ิม)
นางสู่าวนิติยา โติ๊ะพังศ์อนันติ์

ผู้้้ช้่วยกรรมการผู้้้จััด้การ
(สู่่วนสู่าขา)

(ช้ื�อ-สู่กุลเด้ิม)
- ไม่ม่ -



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 256332

อายุ 50 ป็ี
คุณวุฒิิการศึึกษัา 
• ป็ริญญาโท  

บริห้ารธุุรกิจับัณฑ์ิติ สู่าขาการจััด้การ  
มห้าวิทยาลัยรามค์ำาแห้ง

• ป็ริญญาติรี  
บริห้ารธุุรกิจับัณฑ์ิติ สู่าขาการติลาด้  
มห้าวิทยาลัยรามค์ำาแห้ง

ความูส่ัมูพัันธิ์ทางครอบ่ครัวระหุ้ว่างผูู้้บ่ริหุ้าร
ไม่ม ่
ส่ัดส่่วนการถืือหุุ้้นในบ่ริษััท (%)
ไม่ม่
สู่ัด้สู่่วนการถึือหุ้้นไม่เป็ล่�ยนแป็ลง เมื�อเท่ยบระห้ว่างป็ี
ประส่บ่การณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหุ้ลัง
บริษัทจดทะเบียน
2553 - 2563 ผู้้้อำานวยการโรงงาน สู่่วนสู่ำานักงานให้ญ่  

บมจั.อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ 
ผู้้้ผู้ลิติและจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์

2563 - ป็ัจัจัุบัน ผู้้้ช้่วยกรรมการผู้้้จััด้การ (สู่ำานักงานให้ญ่)
บมจั.อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ 
ผู้้้ผู้ลิติและจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์

อายุ 44 ป็ี
คุณวุฒิิการศึึกษัา 
• ป็ริญญาติรี  

บัญช้่บัณฑ์ิติ  
มห้าวิทยาลัยราช้ภัฏิรำาไพัพัรรณ่

ความูส่ัมูพัันธิ์ทางครอบ่ครัวระหุ้ว่างผูู้้บ่ริหุ้าร
ไม่ม ่
ส่ัดส่่วนการถืือหุุ้้นในบ่ริษััท (%)
0.0001%
สู่ัด้สู่่วนการถึือหุ้้นไม่เป็ล่�ยนแป็ลง เมื�อเท่ยบระห้ว่างป็ี
ประส่บ่การณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหุ้ลัง
บริษัทจดทะเบียน
2541 - 2542 ผู้้้อำานวยการฝ่่ายบัญช้่และการเงิน  

บมจั.อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ 
ผู้้้ผู้ลิติและจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์

2561 - ป็ัจัจัุบัน ผู้้้ช้่วยกรรมการผู้้้จััด้การ  
บมจั.อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ 
ผู้้้ผู้ลิติและจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์

นายราช่า พัจน์อริยะ นางส่าวพัช่นัน ส่ิงหุ้์ภู่

ผู้้้ช้่วยกรรมการผู้้้จััด้การ
(สู่่วนสู่ำานักงานให้ญ่)

(ช้ื�อ-สู่กุลเด้ิม)
- ไม่ม่ -

ผู้้้ช้่วยกรรมการผู้้้จััด้การ

(ช้ื�อ-สู่กุลเด้ิม)
นางสู่าวน�ำาทิพัย์ สู่ิงห้์ภ้่
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อายุ 52 ป็ี
คุณวุฒิิการศึึกษัา 
• ป็ริญญาโท บริห้ารธุุรกิจัมห้าบัณฑ์ิติ สู่าขาบัญช้่บริห้าร

มห้าวิทยาลัยธุรรมศาสู่ติร์
• ป็ริญญาติรี บัญช้่บัณฑ์ิติ มห้าวิทยาลัยธุรรมศาสู่ติร์
• การอบรมห้ลักสู่้ติรการเติรียมค์วามพัร้อมทางบัญช้่  

และการเงิน และการพััฒนาค์วามร้้ติ่อเนื�องด้้านบัญช้ ่ 
ป็ระจัำาป็ี 2561 จัำานวนรวม 12 ช้ั�วโมง ภายใติ้ห้ลักสู่้ติรของ
สู่ภาวิช้าช้่พับัญช้่ ในพัระบรมราช้้ป็ถึัมภ์

• ห้ลักสู่้ติร Strategic CFO in Capital Market รุ่นท่� 8 
ติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทย

• ห้ลักสู่้ติร Financial Model 3 Financial Projection and 
DCE สู่ภาวิช้าช้่พับัญช้่ในพัระบรมราช้้ป็ถึัมภ์

ความูส่ัมูพัันธิ์ทางครอบ่ครัวระหุ้ว่างผูู้้บ่ริหุ้าร
ไม่ม ่
ส่ัดส่่วนการถืือหุุ้้นในบ่ริษััท (%)
ไม่ม่ สู่ัด้สู่่วนการถึือหุ้้นไม่เป็ล่�ยนแป็ลงเมื�อเท่ยบระห้ว่างป็ี
ประส่บ่การณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหุ้ลัง
บริษัทจดทะเบียน
ป็ัจัจัุบัน ผู้้้อำานวยการฝ่่ายบัญช้่และการเงิน 

บมจั.อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ 
ผู้้้ผู้ลิติและจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์

2559 - 2560 รองป็ระธุานเจั้าห้น้าท่�บริห้ารฝ่่ายบัญช้่ 
และการเงิน  
บมจั. อ่สู่เทิร์น โพัล่เมอร์ กรุ๊ป็ จัำากัด้ (มห้าช้น) 
ผู้้้ผู้ลิติและจัำาห้น่ายอุป็กรณ์ชิ้�นสู่่วนติกแต่ิงรถึยนต์ิ

2556 - 2559 • ผู้้้อำานวยการฝ่่ายบัญช้่และการเงิน  
 บมจั.สู่าล่� พัริ�นติิ�ง 
• ผู้้้ผู้ลิติฉีลากสิู่นค้์าและงานพิัมพ์ัคุ์ณภาพัสู้่ง 
• ผู้้้อำานวยการฝ่่ายงบป็ระมาณและป็ระเมินผู้ล 
 การด้ำาเนินงาน สู่ถึาบันการเงิน

บริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2556 - 2559 • ผู้้้ช้่วยกรรมการผู้้้จััด้การ  

 บจัก.วีไอวี กรุ๊ป็ จัำากัด้  
 การเข้าลงทุนในบริษััทอื�นๆ 

อายุ 41 ป็ี
วันที� ได้รับ่การแต้่งต้ั�งเป็นเลข้านุการบ่ริษััทครั�งแรก
14 กรกฎาค์ม 2563 
คุณวุฒิิการศึึกษัา 
• ป็ริญญาโท  

การบริห้ารจััด้การสู่ำาห้รับผู้้้ป็ระกอบการ  
สู่าขาบริห้ารธุุรกิจั มห้าวิทยาลัยรังสู่ิติ

• ป็ริญญาติรี  
เศรษัฐศาสู่ติร์บัณฑ์ิติ (เก่ยรติินิยมอันด้ับ 2)  
มห้าวิทยาลัยธุรรมศาสู่ติร์

• ผู้้้ผู้่านการอบรมห้ลักสู่้ติรท่�ป็ร้กษัาทางการเงิน  
โด้ยช้มรมวาณิช้ธุนกิจั สู่มาค์มบริษััทห้ลักทรัพัย์ ไทย

• ผู้้้ผู้่านการอบรมห้ลักสู่้ติรเลขานุการบริษััท  
โด้ยสู่มาค์มสู่่งเสู่ริมกรรมการบริษััทไทย

ความูส่ัมูพัันธิ์ทางครอบ่ครัวระหุ้ว่างผูู้้บ่ริหุ้าร
ไม่ม ่
ส่ัดส่่วนการถืือหุุ้้นในบ่ริษััท (%)
0.3387% 
สู่ัด้สู่่วนการถึือหุ้้นไม่เป็ล่�ยนแป็ลงเมื�อเท่ยบระห้ว่างป็ี
ประส่บ่การณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหุ้ลัง
บริษัทจดทะเบียน
2563 - ป็ัจัจัุบัน เลขานุการบริษััทและนักลงทุนสู่ัมพัันธุ์  

บมจั.อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ 
ผู้้้ผู้ลิติและจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์

2557 - 2563 ผู้้้ช้่วยเลขานุการบริษััทและนักลงทุนสู่ัมพัันธุ์
บมจั.อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์

 ผู้้้ผู้ลิติและจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์

นายพังศึ์พัันธิุ์ สุ่ริยอัมูพัร นางส่าวส่าริส่า ทองกิต้ต้ิกุล

ผู้้้อำานวยการฝ่่ายบัญช้่และการเงิน
(ผู้้้รับผู้ิด้ช้อบสู่้งสูุ่ด้ในสู่ายงานบัญช้่และการเงิน  
และผู้้้ค์วบค์ุมด้้แลการทำาบัญช้่)

(ช้ื�อ-สู่กุลเด้ิม)
- ไม่ม่ -

เลขานุการบริษััทและนักลงทุนสู่ัมพัันธุ์

(ช้ื�อ-สู่กุลเด้ิม)
นางสู่าวธุนยา ทองกิติติิกุล



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 256334

รายงานการเปลี�ยนแปลงการถืือหุุ้้นในบ่ริษััท ข้องกรรมูการและผูู้้บ่ริหุ้าร ส่ำาหุ้รับ่รอบ่ปี 2563
ข้อม้ล ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2563

ลำาดับ รายชื่อ / ตำาแหน่ง
จำานวนหุ้นที่ถือ 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562

จำานวนหุ้นที่ถือ 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563

จำานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

เพิ�มข้�น/(ลดลง)  
ในปี 2563

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (ร้อยละ)

1 พลเอก เทอดศักดิ� มารมย์
ป็ระธุานกรรมการบริษััท
กรรมการติรวจัสู่อบ
กรรมการอิสู่ระ

-ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่ม่- 0.00

ค์้่สู่มรสู่และบุติรท่�ยังไม่บรรลุนิติิภาวะ -ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่ม่- 0.00

2 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ป็ระธุานกรรมการติรวจัสู่อบ
กรรมการบริษััท
กรรมการอิสู่ระ

-ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่ม่- 0.00

ค์้่สู่มรสู่และบุติรท่�ยังไม่บรรลุนิติิภาวะ -ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่ม่- 0.00

3 รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
กรรมการบริษััท
กรรมการติรวจัสู่อบ
กรรมการอิสู่ระ

-ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่ม่- 0.00

ค์้่สู่มรสู่และบุติรท่�ยังไม่บรรลุนิติิภาวะ -ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่ม่- 0.00

4 ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง
กรรมการบริษััท
กรรมการอิสู่ระ

-ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่ม่- 0.00

ค์้่สู่มรสู่และบุติรท่�ยังไม่บรรลุนิติิภาวะ -ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่ม่- 0.00

5 นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข
กรรมการบริษััท
กรรมการอิสู่ระ

-ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่ม่- 0.00

ค์้่สู่มรสู่และบุติรท่�ยังไม่บรรลุนิติิภาวะ -ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่ม่- 0.00

6 นายชาลี สุขสวัสดิ�
รองป็ระธุานกรรมการบริษััท
กรรมการบริห้าร

149,982,750 149,982,750 -ไม่ม่- 15.6315

ค์้่สู่มรสู่และบุติรท่�ยังไม่บรรลุนิติิภาวะ 1,200 1,200 -ไม่ม่- 0.0002
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ลำาดับ รายชื่อ / ตำาแหน่ง
จำานวนหุ้นที่ถือ 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562

จำานวนหุ้นที่ถือ 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563

จำานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

เพิ�มข้�น/(ลดลง)  
ในปี 2563

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (ร้อยละ)

7 นายวัลลภ สุขสวัสดิ�
ป็ระธุานกรรมการบริห้าร
กรรมการบริษััท

23,538,800 23,538,800 -ไม่ม่- 2.4533

ค์้่สู่มรสู่และบุติรท่�ไม่บรรลุนิติิภาวะ 5,283,100 6,283,100 1,000,000 0.6548

8 นายอารักษ์ สุขสวัสดิ�
กรรมการบริษััท
กรรมการบริห้าร
กรรมการผู้้้จััด้การ

150,847,750 151,637,750 790,000 15.8040

ค์้่สู่มรสู่และบุติรท่�ไม่บรรลุนิติิภาวะ 1,200,000 1,200,000 -ไม่ม่- 0.1251

9 นางสาวสุภัค โต๊ะพงศ์อนันต์
ผู้้้ช้่วยกรรมการผู้้้จััด้การ (สู่่วนสู่าขา)

400 400 -ไม่ม่- 0.0000

ค์้่สู่มรสู่และบุติรท่�ไม่บรรลุนิติิภาวะ 1,200 1,200 -ไม่ม่- 0.0002

10 นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์
ผู้้้ช้่วยกรรมการผู้้้จััด้การ (สู่่วนสู่าขา)

600 600 -ไม่ม่- 0.0001

ค์้่สู่มรสู่และบุติรท่�ไม่บรรลุนิติิภาวะ 150,184,550 149,560,550 (624,000) 15.5878

11 นายราชา พจน์อริยะ
ผู้้้ช้่วยกรรมการผู้้้จััด้การ (สู่ำานักงานให้ญ่)

-ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่ม่- 0.00

ค์้่สู่มรสู่และบุติรท่�ไม่บรรลุนิติิภาวะ -ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่ม่- 0.00

12 นางสาวพชนัน สิงห์ภู่
ผู้้้ช้่วยกรรมการผู้้้จััด้การ

600 600 -ไม่ม่- 0.0001

ค์้่สู่มรสู่และบุติรท่�ไม่บรรลุนิติิภาวะ -ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่ม่- 0.00

13 นายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร
ผู้้้อำานวยการฝ่่ายบัญช้่และการเงิน

-ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่ม่- 0.00

ค์้่สู่มรสู่และบุติรท่�ไม่บรรลุนิติิภาวะ -ไม่ม่- -ไม่ม่- -ไม่ม่- 0.00
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ความูรับ่ผู้ิดช่อบ่ข้องเลข้านุการบ่ริษััท
นางสู่าวสู่าริสู่า ทองกิติติิกุล ด้ำารงติำาแห้น่งเป็็นเลขานุการบริษััท ติาม
มาติรา 89/15 ของพัระราช้บัญญัติิห้ลักทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย ์
พั.ศ. 2535 เพัิ�มโด้ยพัระราช้บัญญัติิห้ลักทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ 
(ฉีบับท่� 4) พั.ศ. 2551 และเป็็นผู้้้ม่ค์วามร้้โด้ยจับการศ่กษัาด้้าน
เศรษัฐศาสู่ติร์ ด้้านการเงิน ด้้านการบริห้ารจััด้การ ผู้่านการอบรม
ห้ลักสู่้ติรท่�ป็ร้กษัาทางการเงินโด้ยช้มรมวาณิช้ธุนกิจัสู่มาค์มบริษััท
ห้ลักทรัพัย์ ไทย รวมถึ่งผู้่านการอบรมห้ลักสู่้ติรเลขานุการบริษััท  
รุ่น CSP 110/2020 (Companny Secretary Program) ของสู่มาค์ม
สู่่งเสู่ริมสู่ถึาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) เพั่�อป็ฏิิบัติิห้น้าท่�ติาม
ขอบเขติและค์วามรับผู้ิด้ช้อบ ด้ังน่�

1. ให้้ค์ำาแนะนำาเบื�องติ้นแก่กรรมการเพั่�อรับทราบถึ่งข้อกฎห้มาย 
ระเบ่ยบและข้อบังค์ับติ่าง ๆ ของบริษััท และติิด้ติามให้้ม่การ
ป็ฏิิบัติิติามอย่างถึ้กติ้องและสู่มำ�าเสู่มอ รวมถึ่งรายงาน 
การเป็ล่�ยนแป็ลงท่�ม่นัยสู่ำาค์ัญแก่กรรมการ

2. ป็ระสู่านงานระห้ว่างกรรมการบริษััท และฝ่่ายจััด้การ ด้้แลและ
ป็ระสู่านงานด้้านกฎห้มาย กฎเกณฑ์์ติ่าง ๆ ท่�เก่�ยวข้อง 

3. จััด้การป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้น และป็ระชุ้มกรรมการบริษััทให้้เป็็นไป็ 
ติามกฎห้มาย ข้อบังค์ับของบริษััท และข้อพั่งป็ฏิิบัติิติ่าง ๆ 

4. บันท่กรายงานการป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้น และรายงานการป็ระชุ้ม 
ค์ณะกรรมการบริษััท รวมทั�งติิด้ติามให้้ม่การป็ฏิิบัติิติามมติิ 
ท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้น และท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท

5. ด้้แลให้้ม่การเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลและรายงานสู่ารสู่นเทศในสู่่วนท่�
เก่�ยวข้องติามระเบ่ยบและข้อกำาห้นด้ของ สู่ำานักงาน ก.ล.ติ.  
และติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทย

6. เป็็นบุค์ค์ลผู้้้ป็ระสู่านงาน (Contact person) กับห้น่วยงานอื�น ๆ   
ท่�เก่�ยวข้อง ได้้แก่ สู่ำานักงานค์ณะกรรมการกำากับห้ลักทรัพัย์
และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ (สู่ำานักงาน ก.ล.ติ.) ติลาด้ห้ลักทรัพัย์
แห้่งป็ระเทศไทย และศ้นย์รับฝ่ากห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทย

7. จััด้ทำาและเก็บรักษัาเอกสู่าร ได้้แก่
• ทะเบ่ยนกรรมการ 
• ห้นังสู่ือเช้ิญป็ระชุ้ม และรายงานการป็ระชุ้มค์ณะกรรมการ 
• ห้นังสู่ือเช้ิญป็ระชุ้ม และรายงานการป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้น
• รายงานการซึ่ื�อขายหุ้้นของบริษััท ของกรรมการบริษััท 

และผู้้้บริห้าร
• รายงานการม่สู่่วนได้้เสู่่ยท่�รายงานโด้ยกรรมการและ 

ผู้้้บริห้ารของบริษััท 
• รายงานป็ระจัำาป็ี
• แบบแสู่ด้งรายการข้อม้ลป็ระจัำาป็ี (แบบ 56-1)

8. การด้ำาเนินการอื�น ๆ ติามท่�ค์ณะกรรมการบริษััท และ 
ค์ณะกรรมการกำากับติลาด้ทุนป็ระกาศกำาห้นด้

ทั�งน่� ในกรณ่ท่�เลขานุการบริษััทพั้นจัากติำาแห้น่ง ห้รือไม่อาจัป็ฏิิบัติิ
ห้น้าท่�ได้้ ให้้ค์ณะกรรมการบริษััทแติ่งติั�งเลขานุการบริษััทค์นให้ม่
ภายใน 90 วันนับแติ่วันท่�เลขานุการบริษััทค์นเด้ิมพั้นจัากติำาแห้น่ง 
ห้รือไม่อาจัป็ฏิิบัติิห้น้าท่� และให้้ค์ณะกรรมการบริษััทม่อำานาจั 
มอบห้มายให้้กรรมการค์นใด้ค์นห้น่�งป็ฏิิบัติิห้น้าท่�แทนในช้่วงเวลา
ด้ังกล่าว
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รายละเอียดเกี�ยวกับ่กรรมูการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

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

1. พัลเอก เทอด้ศักด้ิ� มารมย์ 1

2. รศ.ด้ร.มนติรี  โสู่ค์ติิยานุรักษั์ 2

3. รศ.ทรงกลด้ จัารุสู่มบัติิ 2

4. ด้ร.เอกรินทร์  วาสู่นาสู่่ง 2

5. นายไพับ้ลย์  อรุณป็ระสู่บสูุ่ข 2

6. นายวัลลภ  สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� 2, 3 2 2 2 2

7. นายช้าล่  สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4

8. นายอารักษั์  สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2

ห้มายเห้ติุ 
1. ป็ระธุานกรรมการ 2. กรรมการ 3. ป็ระธุานกรรมการบริห้าร 4. กรรมการบริห้าร

รายชื่อบริษัท
1. ECF  บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น) (บริษััท)
2. VV-Decor  บริษััท วีวี-เด้ค์ค์อร์ จัำากัด้ ในฐานะบริษััทย่อย ท่�บริษััทถึือหุ้้นในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 99.95
3. ECFH  บริษััท อ่ซึ่่เอฟ โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ ในฐานะบริษััทย่อย ท่�บริษััทถึือหุ้้นในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 75.00
4. ECF-P  บริษััท อ่ซึ่่เอฟ พัาวเวอร์ จัำากัด้ ในฐานะบริษััทย่อย ท่�บริษััทถึือหุ้้นในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 99.99
5. PNB  บริษััท แพัลนเนทบอร์ด้ จัำากัด้ ในฐานะบริษััทย่อย ท่�บริษััทถึือหุ้้นในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 57.00
6. SAFE  บริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ ในฐานะบริษััทร่วม ท่� ECF-P ถึือหุ้้นในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 33.37
7. PWGE  บริษััท ไพัร์ซึ่ ออฟ ว้้ด้ กรีน เอนเนอร์จัี จัำากัด้ ในฐานะบริษััทย่อย ท่� SAFE ถึือหุ้้นในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 99.99
8. SAFE-B  บริษััท เซึ่ฟ ไบโอแม็สู่ จัำากัด้ ในฐานะบริษััทย่อย ท่� SAFE ถึือหุ้้นในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 99.99
9. SAFE-P  บริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี แพัร่ จัำากัด้ โด้ยเป็ล่�ยนช้ื�อจัากเด้ิม ค์ือ บริษััท บิน่า พัูรี� พัาวเวอร์ (ไทยแลนด้์) จัำากัด้  
  ในฐานะบริษััทย่อย ท่� SAFE ถึือหุ้้นในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 49.00
10. GEP  บริษััท กรีน เอิร์ธุ พัาวเวอร์ (ไทยแลนด้์) จัำากัด้ ในฐานะบริษััทร่วม ท่� ECF-P ถึือหุ้้นในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 20.00

 *นับติั�งแติ่ช้่วงไติรมาสู่ท่� 1 ป็ี 2563 บริษััทได้้เข้าสู่้่การเจัรจัาเงื�อนไขและข้อติกลงเพั่�อพัิจัารณาห้าแนวทางการจัำาห้น่ายไป็ซึ่่�งหุ้้นสู่ามัญ
ของบริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ (“SAFE”) ซึ่่�งบริษััท อ่ซึ่่เอฟ พัาวเวอร์ จัำากัด้ ในฐานะบริษััทย่อยของบริษััทฯ (“ECF-Power”)  
ถึือหุ้้นในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 33.37 ค์ิด้เป็็นจัำานวนหุ้้นสู่ามัญทั�งห้มด้เท่ากับ 1,938,76 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 100 บาท ซึ่่�งติ่อมาท่�ป็ระชุ้ม
ค์ณะกรรมการบริษััทฯ ค์รั�งท่� 12/2563 เมื�อวันท่� 22 ธุันวาค์ม 2563 ได้้ม่มติิท่�สู่ำาค์ัญค์ือ อนุมัติิการจัำาห้น่ายไป็ซึ่่�งหุ้้นสู่ามัญของบริษััท 
เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ (“SAFE”) ในม้ลค์่าราค์าขายท่� 233.88 ล้านบาท ให้้กับ บริษััท ไพัร์ซึ่ ออฟ ว้้ด้ โฮลด้ิ�ง จัำากัด้ ในฐานะ 
ผู้้้จัะซึ่ื�อ ซึ่่�งไม่เข้าข่ายเป็็นบุค์ค์ลท่�เก่�ยวโยงกับบริษััทแติ่อย่างใด้ โด้ยได้้ป็ิด้การซึ่ื�อขายเป็็นท่�เรียบร้อยเมื�อวันท่� 24 ธุันวาค์ม 2563 ท่�ผู้่านมา  
ด้ังนั�นภายห้ลังจัากวันท่�ด้ังกล่าว จัะไม่ป็รากฎรายการเข้าลงทุนในบริษััทร่วม รวมถึ่งการสู่่งติัวแทนเข้าเป็็นกรรมการ ซึ่่�งป็ระกอบด้้วย  
SAFE PWGE SAFE-B และ SAFE-P อ่กติ่อไป็
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ข้้อมููลหุ้ลักทรัพัย์และผู้้้ถืือหุ้น

จำานวนทุนจดทะเบ่ียนและทุนช่ำาระแล้ว
ป็ัจัจัุบันบริษััทม่ทุนจัด้ทะเบ่ยนเท่ากับ 299,161,547 บาท (สู่องร้อยเก้าสู่ิบเก้าล้านห้น่�งแสู่นห้กห้มื�นห้น่�งพัันห้้าร้อยสู่่�สู่ิบเจั็ด้บาท) แบ่งออ 
กเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 1,196,646,188 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 0.25 บาท (ย่�สู่ิบห้้าสู่ติางค์์) โด้ยค์ิด้เป็็นทุนจัด้ทะเบ่ยนท่�เรียกช้ำาระแล้ว
เท่ากับ 239,871,889.25 บาท (สู่องร้อยสู่ามสู่ิบเก้าล้านแป็ด้แสู่นเจั็ด้ห้มื�นห้น่�งพัันแป็ด้ร้อยแป็ด้สู่ิบเก้าบาทย่�สู่ิบห้้าสู่ติางค์์) แบ่งออก 
เป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 959,487,557 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 0.25 บาท (ย่�สู่ิบห้้าสู่ติางค์์)

ผูู้้ถืือหุุ้้น
รายช้ื�อผู้้้ถึือหุ้้นของบริษััท ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2563 ม่จัำานวนผู้้้ถึือหุ้้นทั�งห้มด้ 4,241 ราย โด้ยม่รายละเอ่ยด้ด้ังน่�
 

ชื่อ – สกุล
ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จำานวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของทุน ชำาระแล้ว

1. กลุ่มครอบครัวสุขสวัสดิ�  481,006,550 50.1316%

1.1 นายอารักษั์  สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ�  151,637,750 15.8040%

1.2 นายช้าล่  สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ�  149,982,750 15.6315%

1.3  นางสู่าวทิพัวรรณ  สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ�  149,560,550 15.5875%

1.4  นายวัลลภ  สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ�  23,538,800 2.4533%

1.5  นางวราภรณ์  สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ�  6,283,100 0.6548%

1.6 ด้.ช้.นพัรุจั  สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� 600 0.0001%

1.7  ด้.ญ.วริศรา  สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� 600 0.0001%

1.8  ด้.ช้.พัีรวุฒิ  สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� 600 0.0001%

1.9  ด้.ญ.สูุ่พัิช้ญา  สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� 600 0.0001%

1.10  ด้.ช้.วรรธุนะ  สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� 600 0.0001%

1.11  นายสู่ิทธุิโช้ค์  ช้ินนุรัติน์ 600 0.0001%

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด  32,513,551 3.3886%

3. กลุ่มครอบครัวพานิช  27,117,100 2.8262%

3.1 นางพัิกุล  พัานิช้  25,000,000 2.6056%

3.2 นางสู่าวป็ระภัสู่สู่ร  พัานิช้  2,117,100 0.2206%

4. นายสาธร  ฉัันท์เรืองวณิชย์  13,648,100 1.4224%

5. กลุ่มครอบครัวปัทมสัตยาสนธิ  12,350,000 1.2871%

5.1 นางขันทอง  อุด้มมห้ันติิสูุ่ข  8,000,000 0.8338%

5.2 นายพัิศิษัฐ์  ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธุิ  3,150,000 0.3283%

5.3 นางสู่าวกฤษัช้นก  ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธุิ  1,200,000 0.1251%

6. กลุ่มครอบครัววิริยาทรพันธุ์  11,181,500 1.1654%

6.1 นางวาสู่นา  วิริยาทรพัันธุุ์  9,384,500 0.9781%

6.2 นายวิทยา  วิริยาทรพัันธุุ์  1,661,900 0.1732%

6.3 นางสู่าววีรยา  วิริยาทรพัันธุุ์  135,100 0.0141%
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ชื่อ – สกุล
ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จำานวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของทุน ชำาระแล้ว

7. นางกนกวรรณ  กวางทอง  9,740,600 1.0152%

8. กลุ่มโดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)  7,532,200 0.7850%

8.1 นางขันทอง  อุด้มมห้ันติิสูุ่ข  6,410,300 0.6681%

8.2 นายวศิน  พัุทธุารี  702,400 0.0732%

8.3 นายสู่ามารถึ  อิสู่ลาม  120,000 0.0125%

8.4 นางสูุ่ธุ่รา  พัุทธุารี  90,200 0.0094%

8.5 ค์ุณห้ญิงสู่ทนา  โสู่ณกุล ณ อยุธุยา  73,600 0.0077%

8.6 ห้ม่อมห้ลวงธุ่รเช้ษัฐ์  โสู่ณกุล  72,300 0.0075%

8.7 ห้ม่อมห้ลวงรัตินมงค์ล  ช้ยาภิรัติ  63,400 0.0066%

9. นางสาวทัศนีย์  วงษ์จิราษฎร์ 7,204,000 0.7508%

10. นางมณีรัตน์  อนันต์ภูมิไตรภพ  5,800,000 0.6045%

11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ (4,210 ราย)  351,393,556 36.6230%

รวมจำานวนหุ้นทั�งสิ�น 959,487,557 100.0000%

ผูู้้ถืือหุุ้้นต้่างด้าว : ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2563 บริษััทม่ผู้้้ถึือหุ้้นติ่างด้้าว 1 ราย ถึือหุ้้น 1,500 หุ้้น ค์ิด้เป็็นร้อยละ 0.00 ของจัำานวนหุ้้นทั�งห้มด้

ห้มายเห้ติุ : 
บริษััทม่ข้อจัำากัด้เก่�ยวกับการถึือหุ้้นของผู้้้ถึือหุ้้นติ่างด้้าวติามข้อบังค์ับของบริษััทข้อ 11 ว่า “หุ้้นของบริษััทโอนได้้โด้ยไม่ม่ข้อจัำากัด้ เว้นแติ่การโอนหุ้้นนั�นเป็็นเห้ติ ุ
ให้้ค์นติ่างด้้าวถึือหุ้้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของจัำานวนหุ้้นท่�ช้ำาระแล้ว”
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โครงส่ร้างกำรด�ำเนินธุรกิจ

บ่ริษััท อีส่ต้์โคส่ท์เฟอร์นิเทค จำากัด (มูหุ้าช่น)

บ่ริษััท วีวี เดคคอร์ จำากัด
ผู้จัดจำาหน่ายกระดาษปิดผิว

บ่ริษััท อีซีีเอฟ โฮลดิ�งส่์ จำากัด
ผู้จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์

เฟอร์นิเจอร์

บ่ริษััท อีซีีเอฟ พัาวเวอร์ จำากัด
ผู้ลงทุนด้านพลังงานทดแทน

บ่ริษััท กรีน เอิร์ธิ พัาวเวอร์ 
(ไทยแลนด์) จำากัด

99.95% 75.00% 99.99%

20.00%

100.00%

57.00%

บ่ริษััท จีอีพัี เมูียนมูาร์ จำากัด
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

ขนาด 220 MW ประเทศเมียนมาร์

บ่ริษััท แพัลนเนทบ่อร์ด จำากัด

เปิดดำาเนินการแล้ว

Project Company ท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
หรือยังไม่มีรายได้ในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม
สำาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ประเทศเมียนมาร์ ได้เริ�มจำาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
สำาหรับเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์ จากทั�งหมด 
220 เมกะวัตต์ เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2562 และ 
อยู่ระหว่างการก่อสร้างเฟสที่เหลือโดยคาดว่า 
จะมีรายได้เชิงพาณิชย์ครบ 220 เมกะวัตต์ ภายใน
ปี 2565 นี�
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ข้้อมููลทั�วไปข้องบ่ริษััท อีส่ต้์โคส่ท์เฟอร์นิเทค จำากัด (มูหุ้าช่น)

ช่ื�อบ่ริษััทภาษัาไทย : บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น)

ช่ื�อบ่ริษััทภาษัาอังกฤษั : East Coast Furnitech Public Company Limited (ECF)

วันที�จดทะเบ่ียนก่อต้ั�งบ่ริษััท :
วันท่� 12 ติุลาค์ม 2542 ในฐานะบริษััทจัำากัด้
ติ่อมาเมื�อวันท่� 18 ติุลาค์ม 2555 บริษััทได้้ด้ำาเนินการจัด้ทะเบ่ยนเพั่�อแป็รสู่ภาพัจัากบริษััทจัำากัด้ 
เป็็นบริษััทมห้าช้นจัำากัด้ และเป็ล่�ยนแป็ลงช้ื�อเป็็น บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น) (ECF)

เลข้ทะเบ่ียนบ่ริษััท : 0107555000449

ช่ื�อย่อหุ้ลักทรัพัย์ : ECF

ลักษัณะการประกอบ่ธิุรกิจ :

ผู้้้ผู้ลิติและจััด้จัำาห้น่าย เฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเคิ์ลบอร์ด้ เฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัารา กระด้าษัปิ็ด้ผิู้ว  
เพ่ั�อใช้้ป็ระกอบในการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ การผู้ลิติและจัำาห้น่ายไม้ยางพัาราแป็รร้ป็อบแห้้ง  
การจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ผู่้านโช้ว์ร้ม เว็บไซึ่ติ์ แพัลทฟอร์มออนไลน์ติ่าง ๆ และการให้้บริการ 
ติัด้แผู้่นป็ิด้ขอบไม้ (พัีวีซึ่่) การเป็็นผู้้้ลงทุนในธุุรกิจัโรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ 

ทุนจดทะเบ่ียน :
299,161,547 บาท  
แบ่งออกเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 1,196,646,188 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 0.25 บาท

ทุนที�เรียกช่ำาระแล้ว :
239,871,889.25 บาท 
แบ่งออกเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 959,487,557 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 0.25 บาท

ที�ต้ั�งส่ำานักงานใหุ้ญ่่ :
เลขท่� 37/9 ห้ม้่ 10 ถึนนบ้านบ่ง - แกลง ติำาบลทางเกวียน อำาเภอแกลง จัังห้วัด้ระยอง 21110  
เพั่�อสู่ำานักงานให้ญ่ใช้้เป็็นโรงงานผู้ลิติและป็ระกอบเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้

ที�ต้ั�งส่ำานักงานส่าข้า เลขท่� 29/1 ห้ม้่ท่� 3 ซึ่อยช้งโค์ - ชุ้มนุมใน ติำาบลวังจัันทร์ อำาเภอวังจัันทร์ จัังห้วัด้ระยอง  
โด้ยสู่ำานักงานแห้่งน่�ใช้้เป็็นโรงงานผู้ลิติและป็ระกอบเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัารา รวมถึ่งสู่ายการผู้ลิติ 
ในสู่่วนของโรงเลื�อยไม้ยางพัาราแป็รร้ป็และอบแห้้ง และผู้ลิติกระด้าษัป็ิด้ผู้ิวสู่ำาห้รับใช้้ในการผู้ลิติ
เฟอร์นิเจัอร์

ส่าข้าที� 1 :

ส่าข้าที� 2 :
เลขท่� 25/28 ห้ม้่ท่� 12 ติำาบลบ่งค์ำาพัร้อย อำาเภอลำาล้กกา จัังห้วัด้ป็ทุมธุาน่ โด้ยสู่ำานักงานแห้่งน่� 
ใช้้เป็็นสู่่วนของฝ่่ายบริห้ารงานด้้านการติลาด้ และโกด้ังเก็บสู่ินค์้า 

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

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

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

ข้้อมููลส่ำาคัญ่อื�น

-ไม่ม่-

ข้้อมููลทั�วไปและข้อม้ลส�ำคัญอื่น
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ประวัต้ิความูเป็นมูาและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญ 

ประวัต้ิความูเป็นมูา

บริษััทจัด้ทะเบ่ยนก่อติั�งข้�นเมื�อวันท่� 12 ติุลาค์ม 2542 ด้้วยทุน
จัด้ทะเบ่ยนเริ�มแรก 6,000,000 บาท (ห้กล้านบาทถึ้วน) โด้ยใน 
ช้่วงแรกก่อติั�ง ม่วัติถึุป็ระสู่งค์์เพั่�อป็ระกอบธุุรกิจัเป็็นผู้้้ผู้ลิติและ
จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้แบบป็ระกอบด้้วยตินเอง 
ภายใติ้การบริห้ารงาน โด้ยกลุ่มนักธุุรกิจัค์นไทย นำาโด้ย นายวัลลภ 
สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� ในฐานะผู้้้ถึือหุ้้นรายให้ญ่ในป็ัจัจัุบัน และค์รอบค์รัวสูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� 
ซึ่่�งเป็็นผู้้้ก่อติั�งและบุกเบิกธุุรกิจัการผู้ลิติและจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์
มาติั�งแติ่ช้่วงป็ี 2535

ในป็ี 2535 กลุ่มผู้้้บริห้ารห้รือกลุ่มค์รอบค์รัวสูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� ได้้ก่อติั�ง 
บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์อุติสู่าห้กรรม จัำากัด้ (ECI) ข้�นเพั่�อป็ระกอบธุุรกิจั
โรงเลื�อย โรงอบ ไม้ยางพัาราแป็รร้ป็ และผู้ลิติและจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์
ไม้ยางพัารา ในป็ี 2539 ได้้จัด้ทะเบ่ยนก่อติั�ง บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์ด้่ไซึ่น์ 
จัำากัด้ (ECD) ข้�นเพั่�อป็ระกอบธุุรกิจัห้ลักเป็็นผู้้้ผู้ลิติและจัำาห้น่าย
เฟอร์นิเจัอร์ทั�งในป็ระเทศและติ่างป็ระเทศ และป็ระกอบกิจัการนำาเข้า
ห้รือสู่่งออกเฟอร์นิเจัอร์ทุกช้นิด้ ติลอด้จันวัสู่ดุ้อุป็กรณ์ท่�เก่�ยวข้อง 
โด้ยย้ายฐานการผู้ลิติจัาก ECI ในสู่่วนของการป็ระกอบกิจัการ 
ผู้้้ผู้ลิติและจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัาราจัาก ECI มาไว้ท่� ECD  
สู่่งผู้ลให้้ ECI ได้้เป็ล่�ยนร้ป็แบบการด้ำาเนินธุุรกิจัห้ลักมาเป็็น 
ผู้้้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์เพัียงอย่างเด้่ยว โด้ยด้้แลในด้้านการติลาด้  
และรับผู้ิด้ช้อบสู่าขาและโช้ว์ร้มเพั่�อการจััด้แสู่ด้งสู่ินค์้าและจัำาห้น่าย
สู่ินค์้า ภายใติ้ติราสู่ินค์้า “ELEGA” ซึ่่�งเป็็นติราสู่ินค์้าสู่ำาห้รับ
เฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัารา และเฟอร์นิเจัอร์ท่�สู่ั�งซึ่ื�อทั�งจัากในป็ระเทศ 
และนำาเข้าจัากติ่างป็ระเทศ ติ่อมาในป็ี 2542 ได้้จัด้ทะเบ่ยนก่อติั�ง 
บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (ECF) ข้�น เพั่�อป็ระกอบธุุรกิจัห้ลัก 

เป็็นผู้้้ผู้ลิติและจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้แบบ
ป็ระกอบด้้วยติัวเอง ซึ่่�งขณะนั�นกระแสู่ค์วามนิยมในเฟอร์นิเจัอร์ 
ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้กำาลังเพัิ�มข้�นอย่างมาก ห้ลังจัากนั�นในช้่วงป็ี 2545 
ได้้ด้ำาเนินการจัด้ทะเบ่ยนก่อติั�งบริษััทข้�นอ่ก 2 แห้่ง ได้้แก่ บริษััท  
วี - ช้ัท เด้ค์ค์อร์ จัำากัด้ (VCD) เพั่�อป็ระกอบธุุรกิจัห้ลักเป็็นผู้้้ผู้ลิติ
และจัำาห้น่ายกระด้าษัป็ิด้ผู้ิวไม้ และให้้บริการ ติัด้แผู้่นป็ิด้ขอบไม้  
(พัีวีซึ่่) เพั่�อจัำาห้น่ายให้้แก่โรงงานผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ทั�วไป็ และ 
ในป็ีเด้่ยวกันได้้ก่อติั�ง บริษััท วี - ช้ัท อินด้ัสู่ทรี จัำากัด้ (VCI) เพั่�อ 
ป็ระกอบธุุรกิจัห้ลักเป็็นผู้้้ผู้ลิติและจัำาห้น่ายไม้ยางพัาราแป็รร้ป็ 
อบแห้้ง และได้้ย้ายฐานการผู้ลิติจัาก ECD มาไว้ท่� VCI 

โค์รงสู่ร้างการถึือหุ้้นในขณะนั�นของ บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์ อุติสู่าห้กรรม 
จัำากัด้ (ECI) บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์ด้่ไซึ่น์ จัำากัด้ (ECD) บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์
เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (ECF) บริษััท วี - ช้ัท เด้ค์ค์อร์ จัำากัด้ (VCD) 
และ บริษััท วี - ช้ัท อินด้ัสู่ทรี จัำากัด้ (VCI) ป็ระกอบด้้วยค์รอบค์รัว
สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� เป็็นผู้้้ถึือหุ้้นในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 99.99 และเป็็นกรรมการ  
ผู้้้บริห้าร และ ผู้้้ม่อำานาจัค์วบค์ุมในทุกบริษััท

ทั�งน่� สู่าเห้ติุของการก่อติั�งบริษััทห้ลายแห้่งข้�นในลักษัณะด้ังกล่าว  
เพั่�อป็ระโยช้น์ทางด้้านการขอรับการสู่นับสู่นุนการสู่่งเสู่ริมการลงทุน
จัากค์ณะกรรมการสู่่งเสู่ริมการลงทุน (BOI) เป็็นสู่ำาค์ัญ โด้ยการ 
ก่อติั�งกลุ่มบริษััทด้ังกล่าว รวมเรียกว่า กลุ่มบริษััทอ่สู่ติ์โค์สู่ท ์ 
(East Coast Group) สู่ามารถึสู่รุป็ลักษัณะการด้ำาเนินธุุรกิจั 
ในแติ่ละบริษััท ก่อนการจััด้โค์รงสู่ร้างกลุ่มบริษััทในช้่วงป็ี 2553 ได้ ้
ด้ังน่�

บริษัท ลักษณะการดำาเนินธุรกิจ

1. บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (ECF) ผู้ลิติและจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้

2. บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์ด้่ไซึ่น์ จัำากัด้ (ECD) ผู้ลิติและจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัารา

3. บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์อุติสู่าห้กรรม จัำากัด้ (ECI) ธุุรกิจัซึ่ื�อมา - จัำาห้น่ายไป็ ผู้ลิติภัณฑ์์เฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัารา
ท่�ทางบริษััทเป็็นผู้้้ผู้ลิติเอง และเฟอร์นิเจัอร์ ไม้จัริงท่�สู่ั�งซึ่ื�อมาทั�งจัาก 
ในป็ระเทศและนำาเข้าจัากติ่างป็ระเทศโด้ยจัำาห้น่ายผู้่านโช้ว์ร้มท่� 
เป็็นพั่�นท่�เช้่าของบริษััท

4. บริษััท วี - ช้ัท เด้ค์ค์อร์ จัำากัด้ (VCD) ผู้ลิติและจัำาห้น่ายกระด้าษัป็ิด้ผู้ิวไม้ และให้้บริการติัด้แผู้่นป็ิด้ขอบไม้ 
(พัีวีซึ่่) เพั่�อใช้้ป็ระกอบในการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์

5. บริษััท วี - ช้ัท อินด้ัสู่ทรี จัำากัด้ (VCI) ผู้ลิติและจัำาห้น่ายไม้ยางพัาราแป็รร้ป็อบแห้้ง
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ติ่อมาในป็ี 2553 ผู้้้บริห้ารกลุ่มบริษััทอ่สู่ติ์โค์สู่ท์ ได้้วางแผู้นสู่ำาห้รับ
การเติรียมติัวเพั่�อเข้าเป็็นบริษััทจัด้ทะเบ่ยนในติลาด้ห้ลักทรัพัย ์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) ทางบริษััทจั้งได้้ด้ำาเนินการป็รับโค์รงสู่ร้างการด้ำาเนิน
ธุุรกิจัและการเงินภายในกลุ่มบริษััทอ่สู่ติ์โค์สู่ท์ ให้ม่ โด้ยใช้้ร้ป็แบบ 
การป็รับป็รุงโค์รงสู่ร้างการด้ำาเนินงานและการเงินของแติ่ละบริษััท 
รวม 4 บริษััท (ECD ECI VCD และ VCI) ให้้มาอย้่ภายใติ้การค์วบค์ุม
ด้้วยวิธุ่การเข้าซึ่ื�อทรัพัย์สู่ินท่�ใช้้ในการด้ำาเนินธุุรกิจัของแติ่ละบริษััท
มาไว้ท่� บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (ECF) เพัียงแห้่งเด้่ยว 
ในราค์าซึ่ื�อขายสู่ำาห้รับอาค์าร และเค์รื�องจัักรติามวิธุ่การป็ระเมินท่�
ด้ำาเนินการโด้ยบริษััทป็ระเมินม้ลค์่าทรัพัย์สู่ินท่�ได้้รับค์วามเห้็นช้อบ
จัากสู่ำานักงานค์ณะกรรมการกำากับห้ลักทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ 
(สู่ำานักงาน ก.ล.ติ.) ให้้เป็็นบริษััทป็ระเมินม้ลค์่าทรัพัย์สู่ินเพั่�อ
วัติถึุป็ระสู่งค์์สู่าธุารณะ โด้ยราค์าซึ่ื�อขายอ้างอิงจัากราค์าป็ระเมิน 
ท่�ติำ�ากว่า ซึ่่�งในขณะนั�นการจััด้ร้ป็แบบโค์รงสู่ร้างด้ังกล่าว เป็็นไป็เพั่�อ
ค์ำาน่งถึ่งป็ระโยช้น์ ในการเติรียมติัวสู่ำาห้รับเข้าเป็็นบริษััทจัด้ทะเบ่ยน 
ในติลาด้ห้ลกัทรพััย ์เอม็ เอ ไอ (mai) การขจัดั้ป็ญัห้ารายการระห้วา่งกนั  
(Connected Transaction) ป็ัญห้าค์วามขัด้แย้งทางผู้ลป็ระโยช้น์ 
(Conflict of Interest) และเพั่�อให้้การด้ำาเนินธุุรกิจัเกิด้ป็ระสู่ิทธุิภาพั
สู่้งสูุ่ด้เป็็นสู่ำาค์ัญ นอกจัากน่� สู่าเห้ติุท่�เลือกให้้บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ติ์
เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ เป็็นบริษััทห้ลักท่�จัะเติรียมติัวเพั่�อเข้าเป็็นบริษััท
จัด้ทะเบ่ยนในขณะนั�น เนื�องจัากม่ร้ป็แบบการด้ำาเนินธุุรกิจัห้ลักค์ือ 
การเป็็นผู้้้ผู้ลิติและจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ป็ระเภทไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ 

ซึ่่�งม่อัติราการเติิบโติของรายได้้จัากการขายท่�ด้่ข้�นอย่างติ่อเนื�อง 
ม่รายได้้จัากการขายสู่้งสูุ่ด้และม่ผู้ลการด้ำาเนินงานท่�ด้่กว่าบริษััท
อื�น ๆ ในกลุ่ม ป็ระกอบกับยังม่ช้่วงเวลาท่�ได้้รับการสู่่งเสู่ริมการ
ลงทุน (BOI) เห้ลืออย้่ ในขณะท่�บริษััทอื�นในกลุ่มได้้ใช้้สู่ิทธุิจัากการ
สู่่งเสู่ริมการลงทุนค์รบถึ้วนติามกำาห้นด้เวลาแล้ว

ภายห้ลังการจััด้โค์รงสู่ร้างการด้ำาเนินธุุรกิจัให้ม่ บริษััทจั้งม่ลักษัณะ
การด้ำาเนินธุุรกิจัค์รอบค์ลุมด้้านติ่าง ๆ ด้ังน่�
1. ผู้้้ผู้ลิติและจัำาห้น่ายไม้ยางพัาราแป็รร้ป็อบแห้้ง โด้ยสู่่วนให้ญ่

ใช้้เป็็นวัติถึุด้ิบในการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัารา และ 
บางสู่่วนจัำาห้น่ายให้้กับบุค์ค์ลภายนอก

2. ผู้้้ผู้ลิติและจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัารา
3. ผู้้้ผู้ลิติและจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้
4. ผู้้้จััด้จัำาห้น่ายผู้ลิติภัณฑ์์เฟอร์นิเจัอร์ (Trading) สู่ำาห้รับ

เฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัาราท่�ทางบริษััทเป็็นผู้้้ผู้ลิติเอง และ
เฟอร์นิเจัอร์ ไม้จัริงท่�สู่ั�งซึ่ื�อมา ทั�งจัากในป็ระเทศและนำาเข้า
จัากติ่างป็ระเทศ

5. ผู้้้ผู้ลิติสู่่วนติกแติ่งเฟอร์นิเจัอร์ ได้้แก่ กระด้าษัป็ิด้ผู้ิว และ 
ให้้บริการติัด้แผู้่นป็ิด้ขอบไม้ (พัีวีซึ่่) เพั่�อใช้้เป็็นวัติถึุด้ิบในการ
ผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ และเพั่�อจัำาห้น่ายให้้กับ
บุค์ค์ลภายนอก
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เริ�มจัด้ทะเบ่ยนก่อติั�งบริษััทแรกของ อ่สู่ติ์โค์สู่ท์ กรุ๊ป็ ในนามของ บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์อุติสู่าห้กรรม จัำากัด้ (ECI) 
เพั่�อป็ระกอบธุุรกิจัโรงเลื�อย โรงอบ และผู้ลิติและจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัาราข้�น ท่�บริเวณ ถึนนบ้านบ่ง - 
แกลง ติำาบลทางเกวียน อำาเภอแกลง จัังห้วัด้ระยอง

อ่สู่ติ์โค์สู่ท์ กรุ๊ป็ เริ�มขยายธุุรกิจัไป็สู่้่การเป็็นผู้้้ผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัารา ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ โด้ยก่อติั�ง 
บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์ด้่ไซึ่น์ จัำากัด้ (ECD) ข้�นเป็็นบริษััทท่� 2 เพั่�อป็ระกอบธุุรกิจัด้ังกล่าว โด้ยย้ายฐานการผู้ลิติ 
ในสู่่วนของเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัาราจัาก ECI มาท่� ECD 

ในป็ีเด้่ยวกันน่� อ่สู่ติ์โค์สู่ท์ กรุ๊ป็ ได้้เริ�มการสู่่งออกสู่ินค์้าไป็จัำาห้น่ายยังติ่างป็ระเทศ ได้้แก่ ญ่�ป็ุ่น สู่ห้รัฐอเมริกา 
และป็ระเทศทางแถึบยุโรป็ติะวันติก

อ่สู่ติ์โค์สู่ท์ กรุ๊ป็ ได้้เริ�มขยายธุุรกิจัเฟอร์นิเจัอร์ ไป็ยังติลาด้ภายในป็ระเทศให้้มากข้�นกว่าเด้ิม โด้ยก่อติั�งติรา 
สู่ินค์้า “ELEGA” เพั่�อใช้้เป็็นติราสู่ินค์้าสู่ำาห้รับเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัาราท่�ทางบริษััทเป็็นผู้้้ผู้ลิติเองและเฟอร์นิเจัอร์
ไม้จัริงท่�สู่ั�งซึ่ื�อมา ทั�งจัากในป็ระเทศและนำาเข้าจัากติ่างป็ระเทศ และก่อติั�งติราสู่ินค์้า “Leaf” ข้�นเพั่�อใช้้เป็็น 
ติราสู่ินค์้าสู่ำาห้รับการผู้ลิติและจัำาห้น่ายให้้กับ โฮมโป็ร (Home Pro) ในเวลาเด้่ยวกัน เพั่�อติอบสู่นองติ่อนโยบาย
ของภาค์รัฐบาลภายใติ้การรณรงค์์การใช้้สู่ินค์้าไทยในขณะนั�น

ECD ได้้รับการค์ัด้เลือกจัากกรมสู่่งเสู่ริมการสู่่งออกให้้ใช้้สู่ัญลักษัณ์ติราสู่ินค์้าไทย “Thailand’s Brand” เพ่ั�อ
แสู่ด้งถึ่งการเป็็นผู้ลิติภัณฑ์์สู่่งออกท่�ม่ค์ุณภาพัสู่้ง

ECI ได้้รับรางวัล “Prime Minister Award” จัากกระทรวงพัาณิช้ย์ ซึ่่�งเป็็นรางวัลท่�มอบให้้แก่ผู้้้สู่่งออกท่�ม ่
ผู้ลการด้ำาเนินงานด้่เด้่นและม่ค์ุณภาพัสู่ินค์้าอย้่ในระด้ับยอด้เย่�ยม

วันท่� 12 ติุลาค์ม ทาง อ่สู่ติ์โค์สู่ท์ กรุ๊ป็ ได้้ขยายการด้ำาเนินธุุรกิจัโด้ยก่อติั�ง บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ 
(ECF) ข้�นเป็็นบริษััทท่�สู่าม ด้้วยทุนจัด้ทะเบ่ยนเริ�มแรก 6,000,000 บาท (ห้กล้านบาทถึ้วน) แบ่งเป็็นหุ้้นสู่ามัญ
จัำานวน 60,000 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 100 บาท เรียกช้ำาระเติ็มม้ลค์่า ในป็ีเด้่ยวกันน่� เพั่�อด้ำาเนินธุุรกิจั
โรงงานผู้ลิติและจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์จัากไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ โด้ยขยายกำาลังการผู้ลิติท่�ม่อย้่ให้้มากข้�นกว่าเด้ิม  
เพั่�อรองรับการเติิบโติ ของยอด้ขายเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ท่�เพัิ�มข้�นอย่างติ่อเนื�อง ป็ระกอบกับเพั่�อใช้้
ป็ระกอบการขอรับการสู่่งเสู่ริมการลงทุนจัากค์ณะกรรมการสู่่งเสู่ริมการลงทุน (BOI) โด้ย ECF ได้้รับ BOI  
ในการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ / ไม้แผู้่นเรียบ

วันท่� 16 ม่นาค์ม ECF ได้้ด้ำาเนินการเพัิ�มทุนจัด้ทะเบ่ยนจัากเด้ิม 6,000,000 บาท เป็็น 13,080,000 บาท  
(สู่ิบสู่ามล้านแป็ด้ห้มื�นบาทถึ้วน) แบ่งเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 130,080 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 100 บาท  
โด้ยเรียกช้ำาระเติ็มม้ลค์่า เพั่�อใช้้เป็็นเงินทุนห้มุนเวียนในการด้ำาเนินธุุรกิจัของบริษััท

พััฒินาการที�ส่ำาคัญ่ข้องบ่รษิััทในช่่วงที�ผู้่านมูา ส่รุป ได้ดังนี�
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รายงานประจ�าปี 2563 45

วันท่� 24 ม่นาค์ม ทาง ECF ได้้รับการสู่่งเสู่ริมการลงทุนจัากค์ณะกรรมการสู่่งเสู่ริมการลงทุน (BOI) ในการ
ผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ โด้ยได้้รับยกเว้นภาษั่เงินได้้นิติิบุค์ค์ลสู่ำาห้รับกำาไรสูุ่ทธุิท่�ได้้จัากการป็ระกอบกิจัการท่�ได้้รับ
การสู่่งเสู่ริมเป็็นระยะเวลา 8 ป็ี และได้้รับลด้ห้ย่อนภาษั่เงินได้้ นิติิบุค์ค์ลสู่ำาห้รับกำาไรสูุ่ทธุิท่�ได้้จัากการป็ระกอบ
กิจัการท่�ได้้รับการสู่่งเสู่ริมในอัติราร้อยละ 50 เป็็นระยะเวลา 5 ป็ี 

ECD ได้้ผู้่านการรับรองระบบการจััด้การค์ุณภาพัมาติรฐาน ISO 9001 จัาก UKAS (The United Kingdom 
Accreditation Service) สู่ำาห้รับการเป็็นผู้้้ผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ ไม้

ECF ได้้ผู้่านการรับรองค์ุณภาพัมาติรฐาน ISO 9001 จัาก URS (United Registrar of Systems (Thailand) 
Ltd. สู่ำาห้รับการเป็็นผู้้้ผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ 

วันท่� 13 ธุันวาค์ม ECF ได้้ด้ำาเนินการเพัิ�มทุนจัด้ทะเบ่ยนจัากเด้ิม 13,080,000 บาท เป็็น 25,000,000 บาท 
(ย่�สู่ิบห้้าล้านบาทถึ้วน) แบ่งเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 250,000 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 100 บาท โด้ยเรียกช้ำาระ
เติ็มม้ลค์่า เพั่�อใช้้เป็็นเงินทุนห้มุนเวียนในการด้ำาเนินธุุรกิจั ของบริษััท

อ่สู่ติ์โค์สู่ท์ กรุ๊ป็ ได้้ขยายกำาลังการผู้ลิติ และพััฒนาค์ุณภาพัทางด้้านการผู้ลิติให้้เพัิ�มข้�นจัากเด้ิม โด้ยการ
ลงทุนในเค์รื�องจัักรท่�ใช้้เทค์โนโลย่ช้ั�นสู่้ง (Hi - Technology) ซึ่่�งใช้้เงินลงทุนจัำานวนมากในการสู่ั�งซึ่ื�อเค์รื�องจัักร
ด้ังกล่าว เช้่น เค์รื�อง Horizontal Sparing เค์รื�อง Vertical Spraying Robot เป็็นติ้น

ในป็ีด้ังกล่าว อ่สู่ติ์โค์สู่ท์ กรุ๊ป็ ได้้ก่อติั�งบริษััทเพัิ�มข้�นอ่ก 2 แห้่ง ได้้แก่ บริษััท วี - ช้ัท เด้ค์ค์อร์ จัำากัด้ (VCD) 
เป็็นบริษััทท่�สู่่� เพั่�อด้ำาเนินธุุรกิจัผู้ลิติกระด้าษัป็ิด้ผู้ิวเฟอร์นิเจัอร์ เนื�องจัาก ECF ผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเค์ิล 
บอร์ด้เป็็นจัำานวนมาก ทำาให้้ติ้องนำาเข้าวัสู่ดุ้ป็ิด้ผู้ิว จั้งได้้ก่อติั�ง VCD ข้�นเพั่�อผู้ลิติกระด้าษัป็ิด้ผู้ิวข้�น เพั่�อท่�จัะ
สู่ามารถึค์วบค์ุมค์ุณภาพัการผู้ลิติเองได้้ โด้ยการผู้ลิติกระด้าษัป็ิด้ผู้ิวจัะสู่่งจัำาห้น่ายให้้กับ ECF และโรงงานผู้้้ผู้ลิติ 
เฟอร์นิเจัอร์ทั�วไป็ นอกจัากน่�ในป็ีเด้่ยวกัน อ่สู่ติ์โค์สู่ท์ กรุ๊ป็ ได้้ก่อติั�งบริษััท วี - ช้ัท อินด้ัสู่ทรี จัำากัด้ (VCI)  
เป็็นบริษััทท่�ห้้า เพั่�อด้ำาเนินธุุรกิจัโรงเลื�อย โรงอบไม้ยางพัาราแป็รร้ป็ แทนการด้ำาเนินงานเด้ิมของ ECI และ ECI 
ได้้ป็รับเป็ล่�ยนเป็็นการด้ำาเนินธุุรกิจัซึ่ื�อมา ขายไป็ (Trading) เฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัาราท่�บริษััทเป็็นผู้้้ผู้ลิติเอง 
และเฟอร์นิเจัอร์ ไม้จัริงท่�สู่ั�งซึ่ื�อ ทั�งจัากในป็ระเทศและนำาเข้าจัากติ่างป็ระเทศ โด้ยทั�ง VCD และ VCI ขยายการ
ลงทุนไป็ยังท่�ด้ินแห้่งให้ม่ และก่อสู่ร้างโรงงาน บนเนื�อท่�กว่า 54 ไร่ บริเวณซึ่อยช้งโค์ - ชุ้มนุมใน ติำาบลวังจัันทร์ 
อำาเภอวังจัันทร์ จัังห้วัด้ระยอง ซึ่่�งติ่อมาในป็ี 2555 ได้้ถึ้กจัด้ทะเบ่ยนเป็็นสู่ำานักงานสู่าขาแห้่งท่� 1 ของบริษััท

ECI ได้้ขยายติลาด้การจััด้จัำาห้น่ายสู่ินค์้า โด้ยการก่อติั�งโช้ว์ร้มภายในร้านค์้าป็ล่กขนาด้ให้ญ่เพัิ�มข้�นอย่าง
ติ่อเนื�อง โด้ยในป็ี 2546 บริษััทได้้ขยายโช้ว์ร้มไป็ยัง อินเด้็กซึ่์ ล่ฟวิ�ง มอลล์ (Index Living Mall) และโฮมโป็ร 
(Home Pro) 

ECD ได้้รับรางวัลผู้้้สู่่งออกสู่ินค์้าและบริการด้่เด้่น ป็ระจัำาป็ี 2547 ป็ระเภทท่�ม่การออกแบบ ผู้ลิติภัณฑ์์ของ
ตินเอง (Thai Owned Design) จัากกระทรวงพัาณิช้ย์

ECF ได้้รับการป็รับเวอร์ช้ั�นการรับรองค์ุณภาพัมาติรฐาน ISO 9001 : 2000 จัาก URS (United Registrar 
of Systems (Thailand) Ltd. สู่ำาห้รับการเป็็นผู้้้ผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ 
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 256346

วันท่� 1 ติุลาค์ม กลุ่มบริษััทอ่สู่ติ์โค์สู่ท์ ได้้เริ�มด้ำาเนินการป็รับโค์รงสู่ร้างการด้ำาเนินธุุรกิจั จัากทั�งห้มด้ 5 บริษััท
ภายในกลุ่ม ให้้เห้ลือการด้ำาเนินธุุรกิจัเพัียงบริษััทเด้่ยวค์ือ ECF โด้ยกระบวนการป็รับโค์รงสู่ร้างกลุ่มบริษััทเริ�ม
จัากการซึ่ื�อท่�ด้ินทั�งห้มด้ท่�ใช้้ในการป็ระกอบธุุรกิจัท่�ขณะนั�นเป็็นกรรมสู่ิทธุิ�สู่่วนติัวของกรรมการบริษััทเข้าเป็็น
กรรมสู่ิทธุิ�ในนาม ECF ด้ำาเนินการโอนสู่ายการผู้ลิติสู่ินค์้าพัร้อมทั�งจัำาห้น่ายสู่ินค์้าสู่ำาเร็จัร้ป็ สู่ินค์้าระห้ว่าง
ผู้ลิติ วัติถึุด้ิบ วัสู่ดุ้สู่ิ�นเป็ลือง เค์รื�องจัักรและอุป็กรณ์บางสู่่วนจัาก 4 บริษััทเข้าเป็็นกรรมสู่ิทธุิ�ของ ECF รวมถึ่ง 
เจัรจัาเพั่�อขอลด้ยอด้วงเงินสู่ินเช้ื�อติ่าง ๆ ของบริษััทในกลุ่มท่�ม่กับสู่ถึาบันการเงินและโอนเพัิ�มเป็็นวงเงิน 
สู่ินเช้ื�อของ ECF เป็็นการด้ำาเนินการจั่ายช้ำาระค์ืนห้น่�สู่ินในระห้ว่างกลุ่มบริษััท เพั่�อขจััด้ป็ัญห้ารายการระห้ว่างกัน  
(Connected Transaction) และค์วามขัด้แย้งทางป็ระโยช้น์ (Conflict of Interest)

วันท่� 26 ติุลาค์ม บริษััทได้้ด้ำาเนินการเพัิ�มทุนจัด้ทะเบ่ยนจัากเด้ิม 25,000,000 บาท เป็็น 90,000,000 บาท 
(เก้าสู่ิบล้านบาทถึ้วน) แบ่งเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 900,000 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 100 บาท โด้ยเรียกช้ำาระ
เติ็มม้ลค์่า เพั่�อใช้้ขยายการลงทุนและเพั่�อเป็็นเงินทุนห้มุนเวียนในการด้ำาเนินธุุรกิจัของบริษััท

วันท่� 9 กุมภาพัันธุ์ บริษััทได้้รับการสู่่งเสู่ริมการลงทุนจัากค์ณะกรรมการสู่่งเสู่ริมการลงทุน (BOI) ในการ
ผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ โด้ยได้้รับยกเว้นภาษั่เงินได้้นิติิบุค์ค์ลสู่ำาห้รับกำาไรสูุ่ทธุิท่�ได้้จัากการป็ระกอบกิจัการท่�ได้้รับ
การสู่่งเสู่ริมเป็็นระยะเวลา 3 ป็ี 

วันท่� 10 กุมภาพัันธุ์ บริษััทได้้รับการสู่่งเสู่ริมการลงทุนจัากค์ณะกรรมการสู่่งเสู่ริมการลงทุน (BOI) ในการ
ผู้ลิติวัสู่ดุ้ป็ิด้ผู้ิว โด้ยได้้รับยกเว้นภาษั่เงินได้้นิติิบุค์ค์ลสู่ำาห้รับกำาไรสูุ่ทธุิท่�ได้้จัากการป็ระกอบกิจัการท่�ได้้รับ
การสู่่งเสู่ริมเป็็นระยะเวลา 3 ป็ี

วันท่� 11 พัฤษัภาค์ม บริษััทได้้จัด้ทะเบ่ยนก่อติั�งบริษััท วีวี - เด้ค์ค์อร์ จัำากัด้ (V V-Décor) ข้�น ในฐานะบริษััทย่อย 
โด้ยบริษััทม่สู่ัด้สู่่วนการถึือหุ้้นร้อยละ 99.95 ม่ทุนจัด้ทะเบ่ยน 1,000,000 บาท (ห้น่�งล้านบาทถึ้วน) แบ่งเป็็น
หุ้้นสู่ามัญจัำานวน 10,000 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 100 บาทโด้ยเรียกช้ำาระเติ็มม้ลค์่า ก่อติั�งข้�นเพั่�อป็ระกอบ
ธุุรกิจัด้้านการติลาด้ (Trading) ให้้กับ ECF ในการเป็็นผู้้้จัำาห้น่ายกระด้าษัป็ิด้ผู้ิวให้้กับล้กค์้าบางรายของบริษััท

กลุ่มบริษััทอ่สู่ติ์โค์สู่ท์ ยังด้ำาเนินการจััด้โค์รงสู่ร้างอย่างติ่อเนื�อง โด้ยในระห้ว่างป็ี 2554 บริษััท ได้้ด้ำาเนินการ
เพัิ�มเติิมในสู่่วนของการโอนอาค์าร เค์รื�องจัักร และอุป็กรณ์สู่่วนท่�เห้ลือ และสู่ินทรัพัย์ถึาวรอื�น ๆ  การโอนยอด้
วงเงินสู่ินเช้ื�อกับสู่ถึาบันการเงินท่�ยังม่ภาระห้น่�ค์งค์้างมายัง ECF รวมถึ่งการโอนย้ายพันักงานจัาก 4 บริษััท 
มาเป็็นพันักงานของ ECF โด้ย ณ วันท่� 30 มิถึุนายน กลุ่มบริษััทอ่สู่ติ์โค์สู่ท์ ได้้ด้ำาเนินการป็รับโค์รงสู่ร้างการ
ด้ำาเนินธุุรกิจั โด้ยเห้ลือเพัียง ECF เป็็นบริษััทท่�ด้ำาเนินธุุรกิจัโด้ยเรียบร้อยและสู่มบ้รณ์เพัียงแห้่งเด้่ยว และเติรียม
ค์วามพัร้อมสู่ำาห้รับการแป็รสู่ภาพัเป็็นบริษััทมห้าช้นจัำากัด้ติ่อไป็

วันท่� 4 พัฤศจัิกายน บริษััทได้้ด้ำาเนินการเพัิ�มทุนจัด้ทะเบ่ยนจัากเด้ิม 90,000,000 บาท เป็็น 100,000,000 
บาท (ห้น่�งร้อยล้านบาทถึ้วน) แบ่งเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 1,000,000 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 100 บาท โด้ย
เรียกช้ำาระเติ็มม้ลค์่า เพั่�อใช้้เป็็นเงินทุนห้มุนเวียนในการด้ำาเนินธุุรกิจัของบริษััท

เด้ือนกรกฎาค์ม บริษััทได้้เริ�มขยายช้่องทางการจัำาห้น่ายสู่ินค์้า ไป็ยังกลุ่มร้านค์้าป็ล่กรายย่อยทั�วไป็ (Dealer) 
เพั่�อเป็็นสู่่วนช้่วยเสู่ริมสู่ร้างการเติิบโติของยอด้ขายให้้มากข้�นจัากเด้ิม ภายใติ้ติราสู่ินค์้า “Costa”

วันท่� 11 ติุลาค์ม 2555 ท่�ป็ระชุ้มวิสู่ามัญผู้้้ถึือหุ้้น ค์รั�งท่� 12/2555 ได้้ม่มติิพัิจัารณาอนุมัติิการเป็ล่�ยนแป็ลง
ม้ลค์่าหุ้้นท่�ติราไว้และแก้ ไขจัำานวนหุ้้นของบริษััท จัากเด้ิมม้ลค์่าหุ้้นท่�ติราไว้หุ้้นละ 100 บาท เป็็นม้ลค์่าหุ้้นท่�
ติราไว้หุ้้นละ 0.25 บาท จั้งทำาให้้บริษััทม่การเป็ล่�ยนแป็ลงในจัำานวนหุ้้น และม้ลค์่าท่�ติราไว้ โด้ยทุนจัด้ทะเบ่ยน 

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
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100,000,000 บาท แบ่งเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 400,000,000 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 0.25 บาท นอกจัาก
น่�ยังได้้ม่มติิอนุมัติิการเพัิ�มทุนจัด้ทะเบ่ยนของบริษััทจัากเด้ิม 100,000,000 บาท เป็็น 130,000,000 บาท  
(ห้น่�งร้อยสู่ามสู่ิบล้านบาทถึ้วน) แบ่งเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 520,000,000 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 0.25 บาท 
โด้ยพัิจัารณาจััด้สู่รรหุ้้นสู่ามัญเพัิ�มทุนจัำานวน 120,000,000 หุ้้น เพั่�อเสู่นอขายให้้แก่ป็ระช้าช้นทั�วไป็ 

วันท่� 18 ติุลาค์ม 2555 บริษััทได้้ด้ำาเนินการจัด้ทะเบ่ยนเพั่�อแป็รสู่ภาพัจัากบริษััทจัำากัด้เป็็นบริษััทมห้าช้นจัำากัด้ 
และเป็ล่�ยนแป็ลงช้ื�อเป็็น บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น) (ECF)

วันท่� 26 ม่นาค์ม บริษััทได้้เริ�มเป็ิด้การซึ่ื�อขายหุ้้นในติลาด้ห้ลักทรัพัย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็็นวันแรก  
(First Trading Day)

เด้ือนติุลาค์ม บริษััทได้้เริ�มขยายช้่องทางการจัำาห้น่ายสู่ินค์้า ไป็ยังเมกาโฮม (Mega Home) ศ้นย์รวมสู่ินค์้า
บ้านและวัสู่ดุ้ก่อสู่ร้างจัำาห้น่ายทั�งป็ล่กและสู่่ง เพั่�อเป็็นสู่่วนช้่วยเสู่ริมสู่ร้างการเติิบโติของยอด้ขายให้้มากข้�น
จัากเด้ิม ภายใติ้ติราสู่ินค์้า “a7”

วันท่� 31 ธุันวาค์ม บริษััทม่พั่�นท่�เช้่าเพั่�อใช้้เป็็นโช้ว์ร้มจััด้แสู่ด้งและจัำาห้น่ายสู่ินค์้าใน อินเด้็กซึ่์ ล่ฟวิ�ง มอลล์ 
(Index Living Mall) รวมทั�งสู่ิ�น 11 สู่าขา และโช้ว์ร้มสู่าขาภายในโฮมโป็ร (Home Pro) รวมทั�งสู่ิ�น 3 สู่าขา

ท่�ป็ระชุ้มวิสู่ามัญผู้้้ถึือหุ้้นค์รั�งท่� 1/2557 เมื�อวันท่� 18 กรกฎาค์ม 2557 ได้้ม่มติิอนุมัติิการเพัิ�มทุนจัด้ทะเบ่ยน
จัากเด้ิม 130,000,000 บาท เป็็น 195,000,000 บาท ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 0.25 บาท และได้้ด้ำาเนินการแก้ ไข
ห้นังสู่ือบริค์ณห้์สู่นธุิข้อ 4 เพั่�อให้้สู่อด้ค์ล้องกับการเพัิ�มทุนจัด้ทะเบ่ยนของบริษััท ติ่อนายทะเบ่ยนบริษััท 
มห้าช้นจัำากัด้ กรมพััฒนาธุุรกิจัการค์้า กระทรวงพัาณิช้ย์ เป็็นท่�เรียบร้อยแล้ว เมื�อวันท่� 8 สู่ิงห้าค์ม 2557  
ท่�ผู้่านมา ด้ังนั�น ป็ัจัจัุบันบริษััทจั้งม่ทุนจัด้ทะเบ่ยนจัำานวน 195,000,000 บาท แบ่งออกเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 
780,000,000 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 0.25 บาท โด้ยม่ทุนจัด้ทะเบ่ยนท่�ออกและช้ำาระเติ็มม้ลค์่าแล้วจัำานวน 
130,000,000 บาท แบ่งออกเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 520,000,000 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 0.25 บาท โด้ย
ในสู่่วนของทุนจัด้ทะเบ่ยนท่�รอเรียกช้ำาระจัำานวน 65,000,000 บาท โด้ยแบ่งออกเป็็นหุ้้นจัำานวนจัำานวน 
260,000,000 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 0.25 บาท เป็็นการจััด้สู่รรไว้เพั่�อรองรับการใช้้สู่ิทธุิแป็ลงสู่ภาพั 
ของใบสู่ำาค์ัญแสู่ด้งสู่ิทธุิ ค์รั�งท่� 1 (ECF-W1)

วันท่� 18 สู่ิงห้าค์ม ติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทย ได้้แจั้งรับใบสู่ำาค์ัญแสู่ด้งสู่ิทธุิท่�จัะซึ่ื�อหุ้้นสู่ามัญ รุ่นท่� 1 
(ECF-W1) รับเข้าเป็็นห้ลักทรัพัย์จัด้ทะเบ่ยนและเริ�มการซึ่ื�อขายห้ลักทรัพัย์ ในวันด้ังกล่าว

วันท่� 18 กันยายน บริษััทได้้เข้าลงนามในบันท่กค์วามเข้าใจั (“MOU”) เพั่�อร่วมด้ำาเนินธุุรกิจั ผู้ลิติไฟฟ้าพัลังงาน
แสู่งอาทิติย์บนห้ลังค์า กับ บริษััท กันกุลเอ็นจัิเน่ยริ�ง จัำากัด้ (มห้าช้น) (“GUNKUL”) บริษััทและ GUNKUL  
จัะร่วมกันจััด้ติั�งบริษััทข้�น เพั่�อรองรับการพััฒนาโค์รงการในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 74.99 : 25.01 ติามลำาด้ับ 
บริษััทจัะเป็็นผู้้้รับผู้ิด้ช้อบในสู่่วนการจััด้ห้าสู่ิทธุิในการเช้่า และ/ห้รือสู่ิทธุิในการใช้้พั่�นท่�ห้ลังค์าเพั่�อติิด้ติั�ง 
แผู้งโซึ่ล่าเซึ่ลล์สู่ำาห้รับป็ระกอบการยื�นเป็็นผู้้้เสู่นอขายไฟฟ้า การบริห้ารจััด้การ รวมถึ่งการจััด้ห้าแห้ล่งเงินทุน 
และ GUNKUL จัะเป็็นผู้้้รับผู้ิด้ช้อบในสู่่วนของการบริการจััด้ห้าอุป็กรณ์ การจััด้ซึ่ื�อและการก่อสู่ร้างสู่ำาห้รับ
โค์รงการผู้ลิติไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์บนห้ลังค์าเพั่�อให้้โค์รงการสู่ามารถึด้ำาเนินการได้้ติามข้อติกลงของ
สู่ัญญาซึ่ื�อขายไฟฟ้า (PPA) รวมถึ่งเป็็นผู้้้ ให้้บริการด้้านการจััด้การและบำารุงรักษัา ภายใติ้การด้ำาเนินงาน 
ทั�งสู่องฝ่่ายม่ห้น้าท่�ยื�นขอรับอนุญาติเป็็นผู้้้เสู่นอขายไฟฟ้าให้้กับการไฟฟ้าสู่่วนภ้มิภาค์ (กฟภ.) ห้รือการไฟฟ้า
นค์รห้ลวง (กฟน.) ติามแติ่กรณ่ติ่อไป็

เด้ือนติุลาค์ม บริษััทเริ�มจัำาห้น่ายสู่ินค์้าให้้กับไทวัสู่ดุ้ (Thai Wasadu) เพั่�อขยายช้่องทางการจัำาห้น่ายสู่ินค์้า 
ให้้มากข้�นจัากเด้ิม ภายใติ้ติราสู่ินค์้า “HASTA”

ปี 2556

ปี 2557
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ท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท ค์รั�งท่� 6/2557 เมื�อวันท่� 8 พัฤศจัิกายน 2557 ได้้ม่มติิอนุมัติิให้้บริษััทเข้าลงทุน
ในการจััด้ติั�งบริษััทย่อยแห้่งให้ม่รวม 6 บริษััท เพั่�อด้ำาเนินธุุรกิจัผู้ลิติไฟฟ้าจัากพัลังงานแสู่งอาทิติย์ท่�ติิด้ติั�งบน
ห้ลังค์า (Solar PV Rooftop) โด้ยวัติถึุป็ระสู่งค์์ของการจััด้ติั�งบริษััทย่อยเพั่�อเติรียมการเข้าร่วมป็ระม้ลเสู่นอ
ขายไฟฟ้าในการรับซึ่ื�อไฟฟ้าจัากการผู้ลิติไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ท่�ติิด้ติั�งบนห้ลังค์าติามป็ระกาศของค์ณะ
กรรมการกิจัการพัลังงานเรื�องการรับซึ่ื�อไฟฟ้าจัากการผู้ลิติไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ท่�ติิด้ติั�งบนห้ลังค์า ซึ่่�ง
ขณะน่�อย้่ระห้ว่างรอนโยบายจัากภาค์รัฐถึ่งช้่วงเวลาการเป็ิด้เข้าป็ระม้ลเพั่�อเสู่นอขายไฟฟ้า

วันท่� 23 กุมภาพัันธุ์ บริษััทได้้ด้ำาเนินการจัด้ทะเบ่ยนจััด้ติั�งบริษััท อ่ซึ่่เอฟ โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ ข้�นเป็็นท่�เรียบร้อย  
โด้ยป็ระกอบธุุรกิจัห้ลักโด้ยการถึือหุ้น้ในบริษััทอื�น (Holding Company) ป็ัจัจัุบันม่ทุนจัด้ทะเบย่น 10,000,000 บาท  
(สู่ิบล้านบาทถึ้วน) โด้ยแบ่งออกเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 100,000 หุ้้น (ห้น่�งแสู่นหุ้้น) ม่ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ  
100 บาท (ห้น่�งร้อยบาท)

วันท่� 27 กุมภาพัันธุ์ ท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท ค์รั�งท่� 2/2558 ได้้ม่มติิอนุมัติิการจัด้ทะเบ่ยนจััด้ติั�งบริษััท
ย่อยทางอ้อมแห้่งให้ม่ในป็ระเทศญ่�ป็ุ่น ค์ือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha เพั่�อรองรับการขยายการ
ลงทุนในป็ระเทศญ่�ป็ุ่น สู่ำาห้รับโค์รงการโรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ โด้ยม่ขนาด้กำาลังการผู้ลิติติิด้ติั�งป็ระมาณ 
1.5 เมกะวัติติ์ โด้ยม่ท่�ติั�งของโค์รงการอย้่ท่� 1737 Kodani, Toyotomi-cho, Himeji city, Hyogo ป็ระเทศ
ญ่�ป็ุ่น โด้ยม่ทุนจัด้ทะเบ่ยน 100,000 เยน และม่สู่ัด้สู่่วนการถึือหุ้้นโด้ย ECFH ท่�ร้อยละ 51 ป็ัจัจัุบันได้้ด้ำาเนิน
การจัำาห้น่ายโค์รงการด้ังกล่าวให้้กับนักลงทุนรายอื�นเป็็นท่�เรียบร้อยแล้ว 

วันท่� 30 มิถึุนายน บริษััทได้้เข้าลงนามในบันท่กค์วามเข้าใจั (“MOU”) เพั่�อค์วามร่วมมือในการด้ำาเนินธุุรกิจั
ผู้ลิติไฟฟ้าจัากพัลังงานช้่วมวล โด้ยจัะจััด้ติั�งบริษััทร่วมทุนข้�นร่วมกับผู้้้ถึือหุ้้นรายอื�น ๆ ป็ระกอบด้้วย บริษััท 
ฟอร์จัูน พัาร์ท อินด้ัสู่ติรี� จัำากัด้ (มห้าช้น) (FPI) บริษััท วิช้ญ์ อุติสู่าห้กรรม จัำากัด้ และกลุ่มผู้้้ป็ระกอบการ 
โรงไม้ ห้รือโรงเลื�อยไม้ ในเขติพั่�นท่�ติั�งของโค์รงการโรงไฟฟ้าในแติ่ละแห้่ง ซึ่่�งติ่อมาเมื�อวันท่� 20 พัฤศจัิกายน 
2558 ท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท ค์รั�งท่� 7/2558 ได้้ม่มติิพัิจัารณาอนุมัติิให้้บริษััท อ่ซึ่่เอฟ โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ 
ในฐานะบริษััทย่อย เป็็นผู้้้เข้าลงทุนในธุุรกิจัโรงไฟฟ้าพัลังงานช้่วมวล (Biomass Power Plant) โด้ยการ 
เข้าร่วมเป็็นผู้้้ถึือหุ้้น ในบริษััทร่วมทุนแห้่งให้ม่รวม 5 บริษััท เพั่�อเติรียมเข้าร่วมป็ระม้ลรับค์ัด้เลือกและอนุญาติ 
เป็็นผู้้้เสู่นอขายไฟฟ้าเพั่�อให้้ ได้้มาซึ่่�งสู่ัญญาซึ่ื�อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าสู่่วนภ้มิภาค์ (กฟภ.) ห้รือการไฟฟ้า 
ฝ่่ายผู้ลิติแห้่งป็ระเทศไทย (กฟผู้.) ติามแติ่กรณ่ไป็ ติามป็ระกาศของค์ณะกรรมการกำากับกิจัการพัลังงาน (กกพั.) 
เรื�องห้ลักเกณฑ์์การรับซึ่ื�อไฟฟ้าจัากผู้้้ผู้ลิติไฟฟ้าพัลังงานห้มุนเวียน ซึ่่�งขณะน่�อย้่ระห้ว่างรอนโยบายจัากภาค์รัฐ 
ถึ่งช้่วงเวลาการเป็ิด้เข้าป็ระม้ลเพั่�อ เสู่นอขายไฟฟ้า โด้ยม่รายช้ื�อของบริษััทร่วมทุนทั�ง 5 บริษััท ป็ระกอบด้้วย  
บริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี กรุ๊ป็ (นราธุิวาสู่ 1) จัำากัด้ บริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี กรุ๊ป็ (นราธุิวาสู่ 2) จัำากัด้  
บริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี กรุ๊ป็ (ยะลา 1) จัำากัด้ บริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี กรุ๊ป็ (ป็ัติติาน่) จัำากัด้ และบริษััท เซึ่ฟ  
เอนเนอร์จัี กรุ๊ป็ (สู่งขลา) จัำากัด้ ทั�งน่�ป็ัจัจัุบันได้้ด้ำาเนินการจัด้ทะเบ่ยนเสู่ร็จัสู่ิ�นการช้ำาระบัญช้่ของ 4 บริษััท
ด้ังกล่าวเป็็นท่�เรียบร้อยแล้ว เนื�องจัากไม่สู่ามารถึผู้่านการป็ระม้ลเพั่�อให้้ ได้้สู่ัญญาซึ่ื�อขายไฟฟ้าจัากภาค์รัฐ

เด้ือนติุลาค์ม บริษััทเริ�มการจัำาห้น่ายสู่ินค์้าให้้กับร้านค์้าป็ล่กขนาด้ให้ญ่ ด้้ โฮม (Do Home) ภายใน 
ติราสู่ินค์้า My Fur

วันท่� 9 ธุันวาค์ม ECFH ในฐานะบริษััทย่อยได้้เข้าลงนามในสู่ัญญาแฟรนไช้สู่์กับ Can Do Company Limited 
(“Can Do”) ป็ระเทศญ่�ป็ุ่น โด้ย ECFH จัะเป็็นผู้้้ ได้้รับอนุญาติในการ ใช้้เค์รื�องห้มายทางการค์้า ร้ป็แบบ 
ร้านค์้า ระบบบริห้ารจััด้การร้านค์้าและการสู่ั�งซึ่ื�อสู่ินค์้าจัาก Can Do ป็ระเทศญ่�ป็ุ่น เพั่�อวัติถึุป็ระสู่งค์ ์
ในการด้ำาเนินธุุรกิจัภายในป็ระเทศไทยในร้ป็แบบร้านค์้าจัำาห้น่ายสู่ินค์้าราค์าเด้่ยวทั�งร้าน (ร้าน 100 เยน  
ท่�ม่ติ้นกำาเนิด้ในป็ระเทศญ่�ป็ุ่น) โด้ยม่ระยะเวลาของสู่ัญญา 5 ป็ี

วันท่� 19 ธุันวาค์ม พัิธุ่เป็ิด้สู่าขาอย่างเป็็นทางการ (Grand Opening) ร้าน Can Do สู่าขาแรกค์ือ สู่าขา 
ฟิวเจัอร์พัาร์ค์ รังสู่ิติ ด้้วยขนาด้พั่�นท่�ให้้บริการ 175 ติารางเมติร
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วันท่� 11 ธุันวาค์ม ท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท ค์รั�งท่� 9/2559 พัิจัารณาอนุมัติิมติิท่�สู่ำาค์ัญ ด้ังน่�
• พัิจัารณาอนุมัติิให้้บริษััท อ่ซึ่่เอฟ โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ ในฐานะบริษััทย่อย เป็็นผู้้้เข้าลงทุนในบริษััทร่วมทุน

แห้่งให้ม่ท่�จัะจัด้ทะเบ่ยนจััด้ติั�งข้�นเพั่�อเข้าลงทุนในธุุรกิจัด้้านโรงไฟฟ้าพัลังงานช้่วมวล โด้ยช้ื�อบริษััท 
ร่วมทุนแห้่งให้ม่ ท่�จัะจัด้ทะเบ่ยนจััด้ติั�งค์ือ บริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ (“SAFE”) โด้ยม่ทุน 
จัด้ทะเบ่นเริ�มติ้นท่� 1,000,000 บาท (ห้น่�งล้านบาทถึ้วน) แบ่งออกเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 10,000 หุ้้น 
ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 100 บาท โด้ยบริษััทจัะเป็็นผู้้้เข้าถึือหุ้้นในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 49.98 ซึ่่�งติ่อมาได้้ถึ้กจัด้
ทะเบ่ยนจััด้ติั�งเป็็นท่�เรียบร้อยเมื�อวันท่� 7 กุมภาพัันธุ์ 2560 

12 มกราค์ม ท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท ค์รั�งท่� 1/2560 ได้้อนุมัติิการจััด้โค์รงสู่ร้างกลุ่มบริษััทอ่สู่ติ์โค์สู่ท ์
เฟอร์นิเทค์ โด้ยอนุมัติิให้้จัด้ทะเบ่ยนจััด้ติั�งบริษััทย่อยเพัิ�มอ่ก 1 แห้่ง ค์ือ บริษััท อ่ซึ่่เอฟ พัาวเวอร์ จัำากัด้  
เพั่�อเป็็นผู้้้เข้าลงทุนในธุุรกิจัด้้านพัลังงานแทนการใช้้ บริษััท อ่ซึ่่เอฟ โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ โด้ยม่ทุนจัด้ทะเบ่ยน 
เริ�มติ้นท่� 1,000,000 บาท (ห้น่�งล้านบาทถึ้วน) แบ่งออกเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 100,000 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 
10 บาท โด้ยบริษััทจัะเป็็นผู้้้เข้าถึือหุ้้นในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 99.99 ซึ่่�งติ่อมาได้้ถึ้กจัด้ทะเบ่ยนจััด้ติั�งเป็็นท่�เรียบร้อย
เมื�อวันท่� 16 มกราค์ม 2560 ทั�งน่� บริษััทได้้กำาห้นด้นโยบายการด้ำาเนินธุุรกิจัของ ECFH เป็็นเพั่�อเข้าลงทุน 
และด้ำาเนินธุุรกิจัด้้านร้านค์้าป็ล่ก ซึ่่�งป็ัจัจัุบันได้้แก่ ร้าน Can Do ในร้ป็แบบร้านค์้าจัำาห้น่ายสู่ินค์้าราค์าเด้่ยว 
ห้รือการด้ำาเนินธุุรกิจัอื�น ๆ ท่�อาจัจัะเกิด้ข้�นในอนาค์ติ ยกเว้นธุุรกิจัด้้านพัลังงานติ่อไป็

13 กุมภาพัันธุ์ ท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท ค์รั�งท่� 2/2560 ได้้ม่มติิอนุมัติิการเข้าลงทุนในโค์รงการ 
โรงไฟฟ้าพัลังงานช้่วมวลของ บริษััท ไพัร์ซึ่ ออฟ ว้้ด้ กรีน เอนเนอร์จัี จัำากัด้ (“โค์รงการฯ” ห้รือ “PWGE”)  
ซึ่่�งติั�งอย้่เลขท่� 149 ห้ม้่ท่� 3 ติำาบลย้ค์ละ อำาเภอแว้ง จัังห้วัด้นราธุิวาสู่ ขนาด้กำาลังการผู้ลิติติิด้ติั�ง 7.5 เมกะวัติติ์  
โด้ยให้้ บริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ (“SAFE”) ซึ่่�งเป็็นบริษััทร่วมของบริษััท (ซึ่่�งม่บริษััท อ่ซึ่่เอฟ  
พัาวเวอร์ จัำากัด้ (“ECF-P”) ซึ่่�งเป็็นบริษััทย่อยของบริษััทถึือหุ้้นใน SAFE ป็ัจัจัุบันค์ิด้เป็็นสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 33.37 
สู่ัด้สู่่วนด้ังกล่าวลด้ลงจัากร้อยละ 49.98 เนื�องจัากม่การจัำาห้น่ายหุ้้นออกให้้กับกลุ่มผู้้้ร่วมทุนให้ม่ท่�เข้าลงทุน
ใน SAFE ค์ือ บริษััท ไพัร์ซึ่ ออฟ ว้้ด้ โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ เข้ามาเป็็นผู้้้ถึือหุ้้นใน SAFE ค์ิด้เป็็นสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 33.26 
ซึ่่�งเป็็นผู้้้ถึือหุ้้นเด้ิมของโค์รงการโรงไฟฟ้า PWGE) เข้าซึ่ื�อหุ้้นสู่ามัญจัากผู้้้ถึือหุ้้นของโค์รงการ (ร้อยละ 99.99) 
ค์ิด้เป็็นม้ลค์่าเงินลงทุนทั�งโค์รงการไม่เกิน 425,000,000 บาท (โด้ยค์ิด้เป็็นเงินลงทุนของ ECF-P เท่ากับ 
141,652,500 บาท) ป็ัจัจัุบัน ECF-P ม่ทุนจัด้ทะเบ่ยนจัำานวน 522,652,500 บาท แบ่งออกเป็็นหุ้้นจัำานวน 
52,265,250 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 10.00 บาท โด้ยม่ทุนจัด้ทะเบ่ยนช้ำาระเท่ากับ 454,252,500 บาท  
และ SAFE ม่ทุนจัด้ทะเบ่ยนจัำานวน 426,000,000 บาท แบ่งออกเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 4,260,000 หุ้้น ม้ลค์่า
ท่�ติราไว้หุ้้นละ 100 บาท ช้ำาระเติ็มม้ลค์่าแล้ว

3 เมษัายน ท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท ค์รั�งท่� 6/2560 ได้้ม่มติิอนุมัติิการเข้าลงทุนในโค์รงการโรงไฟฟ้า
พัลังงานแสู่งอาทิติย์ ขนาด้ 220 เมกะวัติติ์ ของ บริษััท พัลังงานเพั่�อโลกสู่่เขียว จัำากัด้ (“โค์รงการฯ” ห้รือ 
“GEP”) ซึ่่�งติั�งอย้่ท่�เมืองมินบ้ รัฐมาเกวย ป็ระเทศสู่าธุารณรัฐแห้่งสู่ห้ภาพัเม่ยนมาร์ (“ป็ระเทศเม่ยนมาร์”) 
ขนาด้กำาลังการผู้ลิติติิด้ติั�ง 220 เมกะวัติติ์ โด้ยให้้ บริษััท อ่ซึ่่เอฟ พัาวเวอร์ จัำากัด้ (“ECF-Power”) ในฐานะ
บริษััทย่อยท่�บริษััทถึือหุ้้นอย้่ร้อยละ 99.99 เป็็นผู้้้เข้าลงทุนซึ่ื�อหุ้้นของโค์รงการในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 20 ซึ่่�งติ่อมา
ท่�ป็ระชุ้มวิสู่ามัญผู้้้ถึือหุ้้น ค์รั�งท่� 1/2560 เมื�อวันท่� 31 พัฤษัภาค์ม 2560 ได้้ม่มติิอนุมัติิการเข้าซึ่ื�อหุ้้นสู่ามัญ
ของ GEP เป็็นท่�เรียบร้อย

15 มิถึุนายน ท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท ค์รั�งท่� 8/2560 ได้้ม่มติิท่�สู่ำาค์ัญสู่ำาห้รับรายการได้้มาซึ่่�งสู่ินทรัพัย์
รวม 2 โค์รงการ โด้ยพัิจัารณาและอนุมัติิการเข้าลงทุนซึ่ื�อหุ้้นในกิจัการติ่าง ๆ ผู้่าน บริษััท อ่ซึ่่เอฟ พัาวเวอร ์
จัำากัด้ ในฐานะบริษััทย่อย ท่�บริษััทถึือหุ้้นร้อยละ 99.99 และ บริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ (“SAFE”) 
ในฐานะบริษััทร่วม ซึ่่�งบริษััทย่อยถึือหุ้้นร้อยละ 33.37 ในม้ลค์่าการลงทุนรวม 50.62 ล้านบาท ได้้แก่ การเข้า
ลงทุนซึ่ื�อหุ้้นของ บริษััท เซึ่ฟ ไบโอแม็สู่ จัำากัด้ ในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 100 โด้ย SAFE ในฐานะบริษััทร่วมเข้าเป็็น 
ผู้้้ลงทุน เพั่�อด้ำาเนินธุุรกิจัโรงสู่ับไม้ ติั�งอย้่ท่�อำาเภอแว้ง จัังห้วัด้นราธุิวาสู่ โด้ยม่ม้ลค์่าการเข้าลงทุนจัำานวน  
33.37 ล้านบาท จัากม้ลค์่าการลงทุนทั�งสู่ิ�น 100 ล้านบาท และการเข้าลงทุนซึ่ื�อหุ้้นของ บริษััท บิน่า พัูรี� พัาวเวอร ์ 
(ไทยแลนด้์) จัำากัด้ ในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 49 โด้ย SAFE ในฐานะบริษััทร่วมเข้าเป็็นผู้้้ลงทุน เพั่�อด้ำาเนินธุุรกิจั 
โรงไฟฟ้าพัลังงานเทค์โนโลย่ระบบผู้ลิติก๊าซึ่เช้ื�อเพัลิงจัากช้่วมวล (Gasification) ขนาด้ 2 เมกะวัติติ์ โด้ย
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แบ่งออกเป็็น 2 โค์รงการ ๆ ละ 1 เมกะวัติติ์ ติั�งอย้่ท่� อำาเภอลอง จัังห้วัด้แพัร่ และอำาเภอสู่้งเม่น จัังห้วัด้แพัร่  
โด้ยม่ม้ลค์่าการเข้าลงทุนเป็็นจัำานวน 17.25 ล้านบาท จัากม้ลค์่าการลงทุนทั�งห้มด้ 105.495 ล้านบาท 

27 มิถึุนายน โค์รงการโรงไฟฟ้าพัลังงานช้่วมวลของ บริษััท ไพัร์ซึ่ ออฟ ว้้ด้ กรีน เอนเนอร์จัี จัำากัด้  
(“โค์รงการฯ” ห้รือ “PWGE”) จัังห้วัด้นราธุิวาสู่ ขนาด้กำาลังการผู้ลิติติิด้ติั�ง 7.5 เมกะวัติติ์ เริ�มรับร้้รายได้ ้
จัากการจัำาห้น่ายไฟฟ้าเช้ิงพัาณิช้ย์ โด้ยการเข้าลงทุนใน PWGE เป็็นการเข้าลงทุนผู้่าน บริษััท อ่ซึ่่เอฟ  
พัาวเวอร์ จัำากัด้ ในฐานะบริษััทย่อย ท่�บริษััทถึือหุ้้นร้อยละ 99.99 และ บริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี โฮลด้ิ�งสู่์ 
จัำากัด้ (“SAFE”) ในฐานะบริษััทร่วม ซึ่่�งบริษััทย่อยถึือหุ้้นร้อยละ 33.37 โด้ย SAFE จัะเริ�มรับร้้สู่่วนแบ่งกำาไร 
จัากเงินลงทุนติั�งแติ่วันท่� 1 กรกฎาค์ม 2560 เป็็นติ้นไป็

27 ติุลาค์ม ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท ค์รั�งท่� 13/2560 ได้้ม่มติิอนุมัติิการจัด้ทะเบ่ยนจััด้ติั�งบริษััทย่อย 
เพัิ�มเติิมอ่ก 1 แห้่ง ค์ือ บริษััท แพัลนเนทบอร์ด้ จัำากัด้ โด้ยทุนจัด้ทะเบ่ยนเริ�มติ้นท่� 50.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็็น
หุ้้นสู่ามัญจัำานวน 10,000,000 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 5 บาท โด้ยบริษััทจัะเป็็นผู้้้เข้าถึือหุ้้นในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ  
99.99 โด้ยได้้จัด้ทะเบ่ยนจััด้ติั�งบริษััทด้ังกล่าวเป็็นท่�เรียบร้อยเมื�อวันท่� 19 ธุันวาค์ม 2560 และป็ัจัจัุบัน 
ม่ทุนจัด้ทะเบ่ยนช้ำาระเท่ากับ 12.50 ล้านบาท โด้ยม่วัติถึุป็ระสู่งค์์ ในการจััด้ติั�งเพั่�อด้ำาเนินธุุรกิจัผู้ลิติและจัำาห้น่าย
แผู้่นไม้ (Wood-Based Panel) ได้้แก่ แผู้่นเอ็มด้่เอฟ (MDF Board) และแผู้่นป็าร์ติิเกิ�ล (Particleboard)  
ซึ่่�งยังอย้่ในระห้ว่างการศ่กษัาค์วามเป็็นไป็ได้้ 

18 ธุันวาค์ม ท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท ค์รั�งท่� 15/2560 ม่มติิอนุมัติิเข้าทำาการศ่กษัาค์วามเป็็นไป็ได้้ 
ในการลงทุนในโค์รงการโรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ของบริษััท ซึ่่อาร์ โซึ่ลาร์ จัำากัด้ (“CRS”) ขนาด้ 1 เมกะวัติติ์  
ติั�งอย้่ท่� อำาเภอเถึิน จัังห้วัด้ลำาป็าง แทนการลงทุนในโค์รงการโรงไฟฟ้าพัลังงานช้่วมวลของบริษััท ทร้ เอ็นเนอร์ย่� 
เพัาเวอร์ ลพับุรี จัำากัด้ (“TRUE-P”) ซึ่่�งบริษััทฯ ได้้ทำาการศ่กษัาค์วามเป็็นไป็ได้้ในการลงทุนแล้วแติ่ไม่สู่ามารถึ
ทำาค์วามติกลงในการเข้าลงทุนได้้ CRS ถึือหุ้้นโด้ย บริษััท อินเติอร์ ฟาร์อ่สู่ท์ เอ็นเนอร์ย่� ค์อร์ป็อเรช้ั�น จัำากัด้ 
(มห้าช้น) (“IFEC”) ท่�สู่ัด้สู่่วนร้อยละ 99.99 ในขณะน่�บริษััทอย้่ระห้ว่างศ่กษัาและติรวจัสู่อบม้ลค์่าโค์รงการ 
อัติราผู้ลติอบแทน ค์วามเสู่่�ยง และรายละเอ่ยด้ติ่าง ๆ ท่�เก่�ยวกับโค์รงการ และเรื�องอื�น ๆ ท่�เก่�ยวข้องกับ 
การเข้าซึ่ื�อโค์รงการ ซึ่่�งรวมถึ่งค์วามสู่ามารถึของผู้้้ขายในการเข้าทำาธุุรกรรมขายโค์รงการ และการสู่่งมอบ
ทรัพัย์สู่ินท่�ซึ่ื�อขาย และการป็ฏิิบัติิติามข้อติกลงอื�น ๆ ติามสู่ัญญาซึ่ื�อขายท่�จัะได้้จััด้ทำาข้�นด้้วย 

27 มิถึุนายน ท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท ค์รั�งท่� 7/2561 ได้้ม่มติิอนุมัติิให้้บริษััท แพัลนเนทบอร์ด้ จัำากัด้ 
(“แพัลนเนท”) ซึ่่�งเป็็นบริษััทย่อยของบริษััทฯ โด้ยการเข้าถึือหุ้้นสู่ามัญของ แพัลนเนท จัำานวน 5,700,000 หุ้้น 
ห้รือค์ิด้เป็็นร้อยละ 57.00 ของจัำานวนหุ้้นท่�จัำาห้น่ายได้้แล้วทั�งห้มด้ของแพัลนเนทเข้าทำารายการลงทุนสู่ร้าง
โรงงานผู้ลิติและจัำาห้น่ายแผู้่นไฟเบอร์บอร์ด้ค์วามห้นาแน่นป็านกลาง (Medium Density Fiber Board) ห้รือ
แผู้่นไม้เอ็มด้่เอฟ (MDF Board) ท่�จัังห้วัด้นราธุิวาสู่ โด้ยค์าด้ว่าแพัลนเนทจัะด้ำาเนินการลงนามในสู่ัญญาติ่าง ๆ   
ท่�เก่�ยวข้องและช้ำาระราค์าค์่าสู่ินทรัพัย์ท่�เก่�ยวข้องทั�งห้มด้ให้้แก่ค์้่สู่ัญญาติ่าง ๆ ท่�เก่�ยวข้องภายในไติรมาสู่ท่� 4 
ของป็ี 2562 โด้ยแพัลนเนทจัะใช้้เงินลงทุนในโค์รงการเบื�องติ้นจัำานวนทั�งสู่ิ�น 1,456.31 ล้านบาท

1 สู่ิงห้าค์ม โค์รงการโรงไฟฟ้าพัลังงานช้่วมวล บริษััท บิน่า พัูรี� พัาวเวอร์ (ไทยแลนด้์) จัำากัด้ โค์รงการท่� 1  
อำาเภอลอง (“โค์รงการฯ” ห้รือ “BINA 1”) จัังห้วัด้แพัร่ ขนาด้กำาลังการผู้ลิติติิด้ติั�ง 1 เมกะวัติติ์ ได้้เริ�ม 
การจัำาห้น่ายไฟฟ้าในเช้ิงพัาณิช้ย์ โด้ยการเข้าลงทุนใน BINA1 เป็็นการเข้าลงทุนผู้่าน บริษััท อ่ซึ่่เอฟ พัาวเวอร์ 
จัำากัด้ (“ECF-P”) ในฐานะบริษััทย่อย ท่�บริษััทถึือหุ้้นร้อยละ 99.99 และ บริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ 
(“SAFE”) ในฐานะบริษััทร่วม ซึ่่�ง ECF-P ถึือหุ้้นใน SAFE ค์ิด้เป็็นสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 33.37 โด้ย SAFE จัะเริ�ม 
รับร้้สู่่วนแบ่งกำาไรจัากเงินลงทุนติั�งแติ่วันท่� 1 สู่ิงห้าค์ม 2561

31 ธุันวาค์ม บริษััท อ่ซึ่่เอฟ โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ ในฐานะบริษััทย่อย (“ECFH”) ท่�บริษััทเข้าถึือหุ้้นในสู่ัด้สู่่วน 
ร้อยละ 75 ซึ่่�งท่�ผู้่านมาทาง ECFH ได้้เข้าลงนามสู่ัญญาแฟรนไช้สู่์ (The Area Franchise Agreement)  
กับ Can Do Company Limited (“Can Do”) ป็ระเทศญ่�ป็ุ่น เมื�อวันท่� 30 ติุลาค์ม 2558 เพั่�อด้ำาเนินธุุรกิจั  
ร้านค์้าป็ล่กท่�จัำาห้น่ายสู่ินค์้าราค์าเด้่ยวทั�งร้านในราค์า 60 บาท ECFH ได้้ด้ำาเนินการยกเลิกสู่ัญญาแฟรน
ไช้สู่์กับ Can Do Company Limited ป็ระเทศญ่�ป็ุ่น โด้ยได้้ห้ยุด้การด้ำาเนินธุุรกิจัร้าน Can Do ป็ระเทศไทย  
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ติั�งแติ่วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2561 รวมถึ่งได้้ป็ฏิิบัติิติามเงื�อนไขของสู่ัญญาแฟรนไช้สู่์ ห้ัวข้อ การยกเลิกสู่ัญญา
แฟรนไช้สู่์ ติามท่�ระบุใน the Area Franchise Agreement กับทาง Can Do ป็ระเทศญ่�ป็ุ่น เสู่ร็จัสู่มบ้รณ ์ 
เมื�อวันท่� 31 ธุันวาค์ม 2561 ท่�ผู้่านมาเป็็นท่�เรียบร้อยแล้ว

27 กันยายน โค์รงการโรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ บริษััท กรีน เอิร์ธุ พัาวเวอร์ (ไทยแลนด้์) จัำากัด้  
(โค์รงการฯ” ห้รือ “GEP”) ซึ่่�งติั�งอย้่ท่�เมืองมินบ้ รัฐมาเกวย ป็ระเทศสู่าธุารณรัฐแห้่งสู่ห้ภาพัเม่ยนมาร์  
(“ป็ระเทศเม่ยนมาร์”) ขนาด้กำาลังการผู้ลิติติิด้ติั�ง 220 เมกะวัติติ์ สู่ามารถึรับร้้รายได้้ในเช้ิงพัาณิช้ย์ สู่ำาห้รับ
เฟสู่ท่� 1 กำาลังการผู้ลิติ 50 เมกะวัติติ์ โด้ย บริษััท อ่ซึ่่เอฟ พัาวเวอร์ จัำากัด้ (“ECF-Power”) ในฐานะบริษััท
ย่อยท่�บริษััทถึือหุ้้นอย้่ร้อยละ 99.99 เป็็นผู้้้เข้าลงทุนซึ่ื�อหุ้้นของโค์รงการในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 20 โด้ย ECF-P  
จัะเริ�มรับร้้สู่่วนแบ่งกำาไรจัากเงินลงทุนติั�งแติ่วันท่� 27 กันยายน 2562 ห้ลังจัากนั�นทางโค์รงการจัะได้้ด้ำาเนินการ
ก่อสู่ร้างโรงไฟฟ้าสู่ำาห้รับ Phase ท่� 2 3 และ 4 ให้้แล้วเสู่ร็จัโด้ยเร็วติ่อไป็

บริษััทได้้ด้ำาเนินการป็ิด้โช้ว์ร้ม ELEGA ซึ่่�งได้้ด้ำาเนินการค์รบทุกสู่าขาติั�งแติ่ช้่วงป็ลายป็ี 2562 เพั่�อรองรับ
แผู้นการป็รับกลยุทธุ์ช้่องทางการจััด้จัำาห้น่ายให้ม่

นับติั�งแติ่ช้่วงไติรมาสู่ท่� 1 ป็ี 2563 บริษััทได้้เข้าสู่้่การเจัรจัาเงื�อนไขและข้อติกลงเพั่�อพัิจัารณาห้าแนวทางการ
จัำาห้น่ายไป็ซึ่่�งหุ้้นสู่ามัญของบริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ (“SAFE”) ซึ่่�งบริษััท อ่ซึ่่เอฟ พัาวเวอร์ 
จัำากัด้ ในฐานะบริษััทย่อยของบริษััทฯ (“ECF-Power”) ถึือหุ้้นในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 33.37 ค์ิด้เป็็นจัำานวนหุ้้น
สู่ามัญทั�งห้มด้เท่ากับ 1,938,76 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 100 บาท ซึ่่�งติ่อมาท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััทฯ  
ค์รั�งท่� 12/2563 เมื�อวันท่� 22 ธุันวาค์ม 2563 ได้้ม่มติิท่�สู่ำาค์ัญค์ือ อนุมัติิการจัำาห้น่ายไป็ซึ่่�งหุ้้นสู่ามัญ 
ของบริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ (“SAFE”) ในม้ลค์่าราค์าขายท่� 233.88 ล้านบาท ให้้กับ บริษััท  
ไพัร์ซึ่ ออฟ ว้้ด้ โฮลด้ิ�ง จัำากัด้ ในฐานะผู้้้จัะซึ่ื�อ ซึ่่�งไม่เข้าข่ายเป็็นบุค์ค์ลท่�เก่�ยวโยงกับบริษััทแติ่อย่างใด้ โด้ย
ได้้ป็ิด้การซึ่ื�อขายเป็็นท่�เรียบร้อยเมื�อวันท่� 24 ธุันวาค์ม 2563 ท่�ผู้่านมา ด้ังนั�นภายห้ลังจัากวันท่�ด้ังกล่าว  
จัะไม่ป็รากฎรายการเข้าลงทุนในบริษััทร่วม รวมถึ่งการสู่่งติัวแทนเข้าเป็็นกรรมการ ซึ่่�งป็ระกอบด้้วย SAFE 
บริษััท ไพัร์ซึ่ ออฟ ว้้ด้ กรีน เอนเนอร์จัี จัำากัด้ บริษััท เซึ่ฟ ไบโอแม็สู่ จัำากัด้ และบริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี (แพัร่) 
จัำากัด้ ภายห้ลังวันท่�ด้ังกล่าว
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ธิุรกิจการเป็นผูู้้ผู้ลิต้และจำาหุ้น่ายเฟอร์นิเจอร์

บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น) (“ECF” ห้รือ “บริษััท”) 
กำาห้นด้เป็้าห้มายและกลยุทธุ์ ในการด้ำาเนินธุุรกิจัด้้วยค์วามมุ่งมั�นท่�จัะ
ค์รองสู่ว่นแบง่ทางการติลาด้ในการเป็น็ผู้้สู้่ง่ออกเฟอรน์เิจัอรอ์นัด้บัติน้ ๆ   
ของป็ระเทศไทย ถึ่งแม้ว่าในป็ี 2562 บริษััทจัะไม่สู่ามารถึสู่ร้างอัติรา
การเติิบโติในสู่่วนของการจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์สู่่งออกติ่างป็ระเทศ 
ได้้ติามเป็้าห้มายท่�วางไว้ สู่าเห้ติุห้ลักจัากค์่าเงินบาทท่�ยังค์งแข็งค์่าข้�น 
ติั�งแติ่ช้่วงป็ี 2561 ติ่อเนื�องถึ่งป็ี 2562 ซึ่่�งติั�งแติ่ช้่วงไติรมาสู่ท่� 4 
ของป็ี 2562 สู่ถึานการณ์การสู่่งออกเริ�มกลับมาด้่ข้�น เนื�องจัาก
บริษััทได้้รับค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อล่วงห้น้าจัากล้กค์้าติ่างป็ระเทศยาวติ่อเนื�อง
ถึ่งไติรมาสู่ท่� 1 ป็ี 2563 ซึ่่�งแสู่ด้งให้้เห้็นถึ่งแนวโน้มการสู่่งออกท่�ด้่ข้�น  
และเป็็นผู้ลจัากการท่�สู่ามารถึเจัาะกลุ่มล้กค์้ารายให้ม่ได้้เพัิ�มข้�น

แติ่อย่างไรก็ติาม เมื�อเข้าสู่้่ช้่วงป็ี 2563 สู่ถึานการณ์ทั�วโลกติ่างป็ระสู่บ
กับป็ัญห้าการแพัร่ระบาด้ของไวรัสู่โค์โรน่าสู่ายพัันธุุ์ ให้ม่ (COVID-19) 
ซึ่่�งบริษััทได้้รับผู้ลกระทบอย่างช้ัด้เจันติั�งแติ่ช้่วงไติรมาสู่ท่� 1 ป็ี 2563 
สู่่งผู้ลให้้บริษััทม่รายได้้จัากการสู่่งออก และรายได้้จัากการจัำาห้น่าย
สู่ินค์้าภายในป็ระเทศลด้ลงค์ิด้เป็็นสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 20.73 และร้อยละ 
16.11 ติามลำาด้ับ โด้ยสู่าเห้ติุเกิด้จัากล้กค์้าในบางป็ระเทศท่�รัฐบาล
ม่ค์ำาสู่ั�งล็อค์ด้าวน์ อาทิ ป็ระเทศอินเด้่ย สู่่งผู้ลให้้บริษััท ไม่สู่ามารถึ
สู่่งออกสู่ินค์้าได้้ สู่ำาห้รับภายในป็ระเทศ เกิด้จัากกลุ่มร้านค์้าป็ระเภท 
Hypermarket อาทิ เทสู่โก้ โลติัสู่ บิ�กซึ่่ โฮมโป็ร ฯลฯ ท่�เป็็นล้กค์้า
ของบริษััทจัำาเป็็นจัะติ้องป็ิด้การขายผู้่านสู่าขาติามค์ำาสู่ั�งของรัฐบาล 

ซึ่่�งสู่ถึานการณ์ค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อได้้เริ�มกลับมาฟ้�นติัวติั�งแติ่ช้่วงป็ลายไติรมาสู่
ท่� 2 บริษััทเริ�มกลับมาม่ค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อเฟอร์นิเจัอร์จัากล้กค์้าในติ่างป็ระเทศ 
เพัิ�มข้�นอ่กค์รั�งภายใติ้สู่ถึานการณ์การแพัร่ระบาด้ของ COVID-19 
โด้ยเฉีพัาะอย่างยิ�งม่การเพัิ�มข้�นของค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อจัากล้กค์้าในกลุ่ม
สู่ห้รัฐอเมริกา อินเด้่ย และจัีน  เติิบโติอย่างม่นัยสู่ำาค์ัญ สู่่งผู้ลช้ด้เช้ย
ให้้ในช้่วงป็ี 2563 บริษััทม่รายได้้รวมเติิบโติเพัิ�มข้�นจัากช้่วงป็ี 2562 
เท่ากับร้อยละ 9.66 ห้รือค์ิด้เป็็นม้ลค์่ารายได้้รวมเท่ากับ 1,415.63 
ล้านบาท จัากม้ลค์่า 1,290.94 ล้านบาท

โด้ยบริษััทม่การสู่่งออกสู่ินค์้าไป็จัำาห้น่ายในป็ระเทศติ่าง ๆ ทั�วโลก 
ได้้แก่ ญ่�ป็ุ่น สู่ห้รัฐอเมริกา ติะวันออกกลาง จัีน อินเด้่ย รวมถึ่งป็ระเทศ 
ในกลุ่มป็ระช้าค์มเศรษัฐกิจัอาเซึ่่ยน (AEC) ได้้แก่ มาเลเซึ่่ย ฟิลิป็ป็ินสู่ ์
ซึ่่�งในช้่วงป็ี 2563 ม่บางป็ระเทศท่�อัติราการเจัริญเติิบโติของยอด้ขาย
ม่การป็รับติัวเพัิ�มสู่้งข้�นอย่างติ่อเนื�อง โด้ยเฉีพัาะในกลุ่มล้กค์้าจัาก
ป็ระเทศจัีน อินเด้่ย และสู่ห้รัฐอเมริกา

สู่ำาห้รับติลาด้ภายในป็ระเทศ ห้ากพัิจัารณาจัากช้่องทางการจัำาห้น่าย
อ่กช้่องทางห้น่�งท่�สู่ำาค์ัญสู่ำาห้รับกลุ่มล้กค์้าภายในป็ระเทศ ได้้แก ่ 

กลุ่มล้กค์้าป็ระเภทร้านค์้าป็ล่กสู่มัยให้ม่ (Hypermarket) ท่�เป็็นการ
สู่ั�งซึ่ื�อโด้ยใช้้ติราสู่ินค์้าของบริษััท ในช้่วงป็ี 2563 ท่�ผู้่านมา แม้ภายใติ้ 
สู่ถึานการณ์ COVID-19 จัะยังค์งสู่่งผู้ลกระทบติ่อรายได้้จัากการ
จัำาห้น่ายภายในป็ระเทศท่�ยังไม่ฟ้�นติัวเมื�อเท่ยบกับรายได้้ ในช้่วง 
ป็ีก่อน อย่างไรก็ติาม บริษััทยังค์งม่การจัำาห้น่ายสู่ินค์้าให้้กับร้านค์้า
ป็ล่กสู่มัยให้ม่ ป็ระกอบด้้วยติราสู่ินค์้าติ่าง ๆ ด้ังน่�
1. การผู้ลิติสู่ินค์้าเพั่�อจัำาห้น่ายให้้กับโฮมโป็ร (Home Pro)  

ภายใติ้เฮ้าสู่์แบรนด้์
2. การผู้ลิติสู่ินค์้าเพั่�อจัำาห้น่ายให้้กับเทสู่โก้ โลติัสู่ (Tesco Lotus) 

ภายใติ้เฮ้าสู่์แบรนด้์ 
3. การผู้ลิติสู่ินค์้าเพั่�อจัำาห้น่ายให้้กับบิ�กซึ่่ (BiG C) 
 ภายใติ้เฮ้าสู่์แบรนด้์
4. การผู้ลิติสู่ินค์้าเพั่�อจัำาห้น่ายให้้กับเมกาโฮม (Mega Home) 

ภายใติ้เฮ้าสู่์แบรนด้์
5. การผู้ลิติสู่ินค์้าเพั่�อจัำาห้น่ายให้้กับ ด้้ โฮม (Do Home) 
6. การผู้ลิติสู่ินค์้าเพั่�อจัำาห้น่ายให้้กับแบรนด้์วินเนอร์ (Winner)
7. การผู้ลิติสู่ินค์้าเพั่�อจัำาห้น่ายให้้กับโกลบอลเอ้าสู่์ (Global 

House) ภายใติ้เฮ้าสู่์แบรนด้์
8. การผู้ลิติสู่ินเค์้าภายใติ้แบรนด้์ฮาสู่ติ้า (Hasta) ซึ่่�งเป็็นติรา 

สู่ินค์้าของบริษััทให้้กับมิสู่เติอร์ ด้่ ไอ วาย (Mr.DIY)

อย่างไรก็ติาม ติั�งแติ่ช้่วงไติรมาสู่ท่� 3 ท่�ผู้่านมา บริษััทยังสู่ามารถึขยาย
ฐานล้กค์้าให้ม่ได้้เพัิ�มข้�น ป็ระกอบกับการพััฒนาติ่อยอด้ผู้ลิติภัณฑ์์
ไม้ยางพัารา ซึ่่�งทางบริษััทม่ค์วามเช้่�ยวช้าญในการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์
ไม้ยางพัารา และได้้ม่แนวค์ิด้ในการติ่อยอด้พััฒนาเป็็นผู้ลิติภัณฑ์ ์
ในร้ป็แบบอื�น ๆ เพั่�อใช้้เป็็นวัสู่ดุ้อุป็กรณ์ ในการติกแติ่งและก่อสู่ร้าง 
ซึ่่�งฐานล้กค์้าให้ม่และผู้ลิติภัณฑ์์ ให้ม่ท่�เพัิ�มข้�นเป็็นป็ัจัจััยสู่ำาค์ัญท่�จัะ
ช้่วยสู่ร้างยอด้ขายให้้เพัิ�มข้�นได้้ในรอบป็ี 2564 ติ่อไป็ 

ในสู่่วนของการจััด้จัำาห้น่ายผู้ลิติภัณฑ์์เฟอร์นิเจัอร์ ให้้กับกลุ่มล้กค์้า
ป็ระเภทร้านค์้าสู่่ง และร้านค์้าป็ล่กรายย่อย บริษััทม่การป็รับป็รุงระบบ
การขายและการติลาด้ ระบบการรับช้ำาระเงินเพั่�อเพัิ�มป็ระสู่ิทธุิภาพั
ในการจัำาห้น่ายผู้่านช้่องทางน่�ให้้ด้่ยิ�งข้�น ด้ังนั�นเมื�อม่การพััฒนา
ป็รับป็รุงระบบเกิด้ข้�น ป็ระกอบกับค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อจัากล้กค์้าติ่างป็ระเทศ
ท่�เข้ามามาก จั้งทำาให้้ยอด้ขายของช้่องทางการจััด้จัำาห้น่ายน่� 
ยังอย้่ในระด้ับท่�ไม่เติิบโติเมื�อเท่ยบกับช้่วงป็ีท่�ผู้่านมา อย่างไรก็ติาม 
ห้ากการป็รับป็รุงและพััฒนาระบบการขายและการติลาด้ ระบบ 
การรับช้ำาระเงินสู่ามารถึใช้้งานได้้อย่างเติ็มป็ระสู่ิทธุิภาพัแล้ว  
บริษััทค์าด้การณ์ว่า ยอด้ขายของช้่องทางการจัำาห้น่ายน่�จัะกลับมา
เติิบโติได้้อย่างม่นัยสู่ำาค์ัญอ่กค์รั�ง

นโยบ่ายและภาพัรวมูกำรประกอบธุรกิจ
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สู่ำาห้รับช้่องทางการจัำาห้น่ายผู้่านโช้ว์ร้ม ภายห้ลังจัากท่�บริษััท 
ได้้ติัด้สู่ินใจัป็รับกลยุทธุ์ช้่องทางการจัำาห้น่ายให้ม่ โด้ยการป็ิด้ 
การด้ำาเนินงานสู่ำาห้รับโช้ว์ร้ม ELEGA ทุกแห้่ง นับติั�งแติ่ช้่วงป็ลาย
ป็ี 2562 ท่�ผู้่านมา เพั่�อไม่ให้้เกิด้ติ้นทุนและค์่าใช้้จั่ายค์งท่�จัาก 
โช้ว์ร้มในสู่าขาท่�ม่ผู้ลการด้ำาเนินงานไม่เป็็นไป็ติามเป็้าห้มายท่�วางไว ้
ด้ังเช้่นท่�เค์ยเกิด้ข้�นในอด้่ติ โด้ยได้้ห้าแนวทางการพััฒนาและ 
ป็รับป็รุงโช้ว์ร้มในร้ป็แบบให้ม่ให้้เกิด้ข้�นโด้ยการพััฒนาโช้ว์ร้มรวม
ท่�ม่พั่�นท่�ขนาด้ให้ญ่ข้�นภายใติ้ช้ื�อ “ECF OUTLET” เพั่�อเป็็นโช้ว์ร้ม
จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ทุกแบรนด้์ ทุกร้ป็แบบ ภายใติ้การผู้ลิติและ
จัำาห้น่าย รวมทั�งสู่ินค์้านำาเข้าของบริษััท ซึ่่�งถึือเป็็นการเพัิ�มช้่องทางการ 
จััด้จัำาห้น่ายท่�เข้าถึ่งกลุ่มล้กค์้าในป็ระเทศ โด้ย ECF OUTLET ติั�งอย้่
ภายใน บริษััท แสู่งอุด้ม ไล้ท์ติิ�งเซึ่็นเติอร์ จัำากัด้ ณ สู่ำานักงานให้ญ่
รังสู่ิติ บริเวณถึนนวิภาวด้่รังสู่ิติขาเข้า โด้ยได้้เริ�มพั่�นท่�จััด้แสู่ด้งสู่ินค์้า
เฟอร์นิเจัอร์ ติั�งแติ่วันท่� 1 เมษัายน 2562 ท่�ผู้่านมา ซึ่่�งโช้ว์ร้มแห้่งน่� 
จัะรวบรวมผู้ลิติภัณฑ์์เฟอร์นิเจัอร์ทั�งในร้ป็แบบเฟอร์นิเจัอร์เพั่�อการ
สู่่งออกและเฟอร์นิเจัอร์ท่�จัำาห้น่ายภายในป็ระเทศให้้กับล้กค์้าท่�ม่ค์วาม
สู่นใจัและติ้องการสู่ัมผู้ัสู่ช้ิ�นงานเฟอร์นิเจัอร์ของจัริง ซึ่่�งนอกจัากจัะ 
ใช้้ป็ระโยช้น์เพั่�อการบริการด้้านการขายและการติลาด้ให้้กับกลุ่ม
ล้กค์้าติ่างป็ระเทศ และกลุ่มล้กค์้ารายให้ญ่แล้ว ยังจัะได้้ป็ระโยช้น์จัาก
รายย่อยท่�เข้าเย่�ยมช้มเฟอร์นิเจัอร์และซึ่ื�อผู้ลิติภัณฑ์์ด้้วย

นอกจัากภาพัรวมผู้ลการด้ำาเนินงานในสู่่วนของรายได้้จัากการขาย  
ซึ่่�งนอกจัากการผู้ลิติและจัำาห้น่ายผู้ลิติภัณฑ์์เฟอร์นิเจัอร์แล้ว 
บริษััทยังม่รายได้้จัากการผู้ลิติและจัำาห้น่ายกระด้าษัป็ิด้ผู้ิว รวมถึ่ง 

ไม้ยางพัาราแป็รร้ป็อบแห้้ง ซึ่่�งผู้ลิติภัณฑ์์เห้ล่าน่�ใช้้เป็็นวัติถึุด้ิบ 
ในการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ 

ทั�งน่� ในสู่่วนของการจัำาห้น่ายกระด้าษัป็ิด้ผู้ิว เมื�อวันท่� 11 พัฤษัภาค์ม 
2554 บริษััทได้้จัด้ทะเบ่ยนจััด้ติั�งบริษััท วีวี - เด้ค์ค์อร์ จัำากัด้  
(V V-Décor) ข้�นในฐานะบริษััทย่อย ท่�บริษััทม่สู่ัด้สู่่วนการถึือหุ้้น
ร้อยละ 99.95 โด้ยม่ทุนจัด้ทะเบ่ยน 1,000,000 บาท (ห้น่�งล้านบาท
ถึ้วน) แบ่งเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 10,000 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 
100 บาทโด้ยเรียกช้ำาระเติ็มม้ลค์่า โด้ยก่อติั�งข้�นเพั่�อป็ระกอบธุุรกิจั
ด้้านการติลาด้ (Trading) ให้้กับ ECF เพั่�อเป็็นผู้้้จัำาห้น่ายกระด้าษั
ป็ิด้ผู้ิวให้้กับล้กค์้าบางรายของบริษััท

นอกจัากน่�ในภาพัรวมการป็ระกอบธุุรกิจัของบริษััท ในสู่่วนของ 
บริษััท อ่ซึ่่เอฟ โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ (“ECFH” ห้รือ “บริษััทย่อย”) ในฐานะ
บริษััทย่อย ท่�บริษััทม่สู่ัด้สู่่วนการถึือหุ้้นในป็ัจัจัุบัน เท่ากับร้อยละ 75 

ป็ัจัจัุบันม่ทุนจัด้ทะเบ่ยน 10,000,000 บาท (สิู่บล้านบาทถึ้วน)  
โด้ยแบ่งออกเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 100,000 หุ้้น (ห้น่�งแสู่นหุ้้น)  
ม่ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 100 บาท (ห้น่�งร้อยบาท) ช้ำาระเติ็มม้ลค์่า

ภายห้ลังจัากท่�ทางฝ่่ายบริห้ารได้้พัิจัารณาติัด้สู่ินใจัท่�จัะยุติ ิ
การด้ำาเนินธุุรกิจั โด้ย ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2561 บริษััทได้้ห้ยุด้ 
การจัำาห้น่ายสู่ินค์้าทุกรายการ และได้้ด้ำาเนินการป็ิด้สู่าขาของ
ร้าน Can Do ทุกสู่าขา (Can Do ค์ือ ร้านค์้าป็ล่กในร้ป็แบบร้านค์้า 
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ท่�จัำาห้น่ายสู่ินค์้าราค์าเด้่ยว ห้รือ 60 บาทติ่อช้ิ�น ทั�งร้าน) เพั่�อ
ลด้ผู้ลกระทบจัากติ้นทุนและค์่าใช้้จั่ายค์งท่�ท่�จัะเกิด้ข้�น เพั่�อไม่ให้ ้
สู่่งผู้ลกระทบติ่อภาพัรวมผู้ลการด้ำาเนินงานของบริษััทแล้ว

ป็ัจัจัุบันบริษััทได้้ด้ำาเนินธุุรกิจัการเป็็นผู้้้จััด้จัำาห้น่ายสู่ินค์้าในกลุ่ม
ผู้ลิติภัณฑ์์เฟอร์นิเจัอร์ซึ่่�งเป็็นผู้ลิติภัณฑ์์ห้ลักให้้กับบริษััทสู่ำาห้รับบาง
สู่่วนของล้กค์้าในกลุ่มร้านค์้าป็ล่กและร้านค์้าสู่่งรายย่อยทั�วป็ระเทศ

ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน
บริษััท อ่ซึ่่เอฟ พัาวเวอร์ จัำากัด้ ได้้จัด้ทะเบ่ยนจััด้ติั�งข้�น เมื�อวันท่�  
16 มกราค์ม 2560 โด้ยบริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น) 
เป็็นผู้้้ถึือหุ้้นในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 99.99 จัากทุนจัด้ทะเบ่ยนเริ�มติ้นท่� 
1.00 ล้านบาท ป็ัจัจัุบันม่ทุนจัด้ทะเบ่ยนจัำานวน 909,282,500 บาท  
แบ่งออกเป็็นหุ้้นจัำานวน 90,928,250 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ  
10.00 บาท ช้ำาระเติ็มม้ลค์่า

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
นับติั�งแติ่ป็ี 2560 ท่�ผู้่านมา ถึือเป็็นป็ีเริ�มติ้นท่�บริษััทม่การขยายการ
ลงทุนสู่้่ธุุรกิจัด้้านพัลังงานทด้แทนอย่างม่นัยสู่ำาค์ัญ โด้ย ECF-P ได้้เข้า
ร่วมทุนในบริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ (“SAFE”) ในสู่ัด้สู่่วน
ร้อยละ 33.37 โด้ย SAFE ม่ทุนจัด้ทะเบ่ยนจัำานวน 581,000,000 บาท 
แบ่งออกเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 5,810,000 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว ้
หุ้้นละ 100 บาท ช้ำาระเติ็มม้ลค์่าแล้ว โด้ย SAFE ได้้จัด้ทะเบ่ยนจััด้ติั�ง 
เป็็นท่�เรียบร้อยเมื�อวันท่� 7 กุมภาพัันธุ์ 2560 โด้ยม่วัติถึุป็ระสู่งค์์ 
เพั่�อเป็็นผู้้้เข้าลงทุนในธุุรกิจัโรงไฟฟ้าพัลังงานช้่วมวล 

ติ่อมา SAFE ได้้เข้าลงทุนในบริษััทติ่าง ๆ ท่�เก่�ยวข้องกับธุุรกิจั 
โรงไฟฟ้าพัลังงานช้่วมวล โด้ยม่รายละเอ่ยด้ ด้ังน่�

1. บริษััท ไพัร์ซึ่ ออฟ ว้้ด้ กรีน เอนเนอร์จัี จัำากัด้ (“PWGE”) 
โด้ย SAFE เข้าถึือหุ้้นในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 99.99 ป็ัจัจัุบันด้ำาเนิน
ธุุรกิจัโรงไฟฟ้าพัลังงานช้่วมวล ขนาด้ 7.5 เมกะวัติติ์ ท่� 
อ.แว้ง จั.นราธุิวาสู่ โด้ยเริ�มม่รายได้้จัากการจัำาห้น่ายไฟฟ้า 
เช้ิงพัาณิช้ย์ เมื�อวันท่� 27 มิถึุนายน 2560 เป็็นติ้นมา 

 ป็ัจัจัุบัน PWGE ม่ทุนจัด้ทะเบ่ยนจัำานวน 85,000,000 บาท 
แบ่งออกเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 8,500,000 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว ้
หุ้้นละ 10 บาท ช้ำาระเติ็มม้ลค์่าแล้ว

2. บริษััท เซึ่ฟ ไบโอแม็สู่ จัำากัด้ (“SAFE-B”) โด้ย SAFE เข้าถึือหุ้้น 
ในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 100 ป็ัจัจัุบันด้ำาเนินธุุรกิจัโรงสู่ับไม้ เพั่�อป็้อน
วัติถึุด้ิบ ได้้แก่ ไม้สู่ับ (Wood Chip) ให้้กับโรงไฟฟ้า PWGE 
เพั่�อใช้้เป็็นวัติถึุด้ิบในการผู้ลิติไฟฟ้า

 ป็ัจัจัุบัน SAFE-B ม่ทุนจัด้ทะเบ่ยนจัำานวน 100,000,000 บาท  
แบ่งออกเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 10,000,000 หุ้้น ม้ลค์่าท่� 
ติราไว้หุ้้นละ 10 บาท ช้ำาระเติ็มม้ลค์่าแล้ว

3. บริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี (แพัร่) จัำากัด้ (“SAFE-P”) ( ช้ื�อเด้ิม บริษััท 
บิน่า พัูรี� พัาวเวอร์ (ไทยแลนด้์) ซึ่่�ง SAFE เข้าลงทุนในสู่ัด้สู่่วน

ร้อยละ 49 ป็ัจัจัุบัน SAFE-P เป็็นนิติิบุค์ค์ลท่�ม่ใบอนุญาติการ
จัำาห้น่ายไฟฟ้าให้้กับการไฟฟ้าสู่่วนภ้มิภาค์ป็ระเภทโรงไฟฟ้า
พัลังงานช้่วมวลแบบแก๊สู่ซึ่ิฟิเค์ช้ั�น รวม 2 โค์รงการ ซึ่่�งม่กำาลัง
การผู้ลิติติิด้ติั�งโค์รงการละ 1 เมกะวัติติ์ ติั�งอย้่ท่� อ.ลอง และ 
อ.สู่้งเม่น จั.แพัร่ สู่ำาห้รับโค์รงการแรกท่� อ.ลอง จั.แพัร่ ป็ัจัจัุบัน
ได้้เริ�มจัำาห้น่ายไฟฟ้าในเช้ิงพัาณิช้ย์ ติั�งแติ่วันท่� 1 สู่ิงห้าค์ม 
2561 ท่�ผู้่านมา ป็ัจัจัุบัน SAFE-P ม่ทุนจัด้ทะเบ่ยนจัำานวน 
55,000,000 บาท แบง่ออกเป็น็หุ้น้สู่ามญัจัำานวน 5,500,000 หุ้น้  
ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 10 บาท ช้ำาระเติ็มม้ลค์่าแล้ว

นับติั�งแติ่ช้่วงไติรมาสู่ท่� 1 ป็ี 2563 บริษััทได้้เข้าสู่้่การเจัรจัาเงื�อนไข 
และข้อติกลงเพั่�อพัิจัารณาห้าแนวทางการจัำาห้น่ายไป็ซึ่่�งหุ้้นสู่ามัญ
ของบริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ (“SAFE”) ซึ่่�งบริษััท อ่ซึ่่
เอฟ พัาวเวอร์ จัำากัด้ ในฐานะบริษััทย่อยของบริษััทฯ (“ECF-Power”)  
ถึือหุ้้นในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 33.37 ค์ิด้เป็็นจัำานวนหุ้้นสู่ามัญทั�งห้มด้
เท่ากับ 1,938,76 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 100 บาท ซึ่่�งติ่อมาท่�ป็ระชุ้ม 
ค์ณะกรรมการบริษััทฯ ค์รั�งท่� 12/2563 เมื�อวันท่� 22 ธุันวาค์ม 2563 
ได้้ม่มติิท่�สู่ำาค์ัญค์ือ อนุมัติิการจัำาห้น่ายไป็ซึ่่�งหุ้้นสู่ามัญของบริษััท  
เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ (“SAFE”) ในม้ลค์่าราค์าขายท่� 233.88 
ล้านบาท ให้้กับ บริษััท ไพัร์ซึ่ ออฟ ว้้ด้ โฮลด้ิ�ง จัำากัด้ ในฐานะผู้้้จัะซึ่ื�อ  
ซึ่่�งไม่เข้าข่ายเป็็นบุค์ค์ลท่�เก่�ยวโยงกับบริษััทแติ่อย่างใด้ โด้ยได้้ป็ิด้ 
การซึ่ื�อขายเป็็นท่�เรียบร้อยเมื�อวันท่� 24 ธุันวาค์ม 2563 ท่�ผู้่านมา 
ด้ังนั�นภายห้ลังจัากวันท่�ด้ังกล่าว จัะไม่ป็รากฎรายการเข้าลงทุนใน
บริษััทร่วม รวมถึ่งการสู่่งติัวแทนเข้าเป็็นกรรมการ ซึ่่�งป็ระกอบด้้วย  
SAFE บริษััท ไพัร์ซึ่ ออฟ ว้้ด้ กรีน เอนเนอร์จัี จัำากัด้ บริษััท  
เซึ่ฟ ไบโอแม็สู่ จัำากัด้ และบริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี (แพัร่) จัำากัด้ อ่กติ่อไป็

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
นอกจัากน่� นับติั�งแติ่ช้่วงป็ี 2560 บริษััทยังได้้ขยายการเข้าลงทุน
ด้้านธุุรกิจัพัลังงานทด้แทนสู่้่ธุุรกิจัโรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ 
ขนาด้กำาลังการผู้ลิติไฟฟ้าติิด้ติั�งรวม 220 MW และม่กำาลังการ
ผู้ลิติไฟฟ้าติามสู่ัญญา 170 MW ของ บริษััท กรีน เอิร์ธุ พัาวเวอร ์
(ไทยแลนด้์) จัำากัด้ (“โค์รงการฯ” ห้รือ “GEP”) ม่สู่ำานักงาน ติั�งอย้่
เลขท่� 33/4 อาค์ารเด้อะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด้์ พัระราม 9 ช้ั�นท่� 36 
แขวงห้้วยขวาง เขติห้้วยขวาง กรุงเทพัมห้านค์ร 

ป็ัจัจัุบัน GEP ม่ทุนจัด้ทะเบ่ยนเท่ากับ 2,252,716,300 บาท โด้ย 
แบง่ออกเป็น็จัำานวนหุ้น้ 22,527,163 หุ้้น ม้ลค์า่ท่�ติราไวหุ้้น้ละ 100 บาท  
และม่ทุนจัด้ทะเบ่ยนช้ำาระแล้วเท่ากับ 1,658,290,058.13 บาท 
(ป็ระกอบด้้วย หุ้้นสู่ามัญจัำานวน 10,806,478 หุ้้น ช้ำาระเติ็มม้ลค์่า
แล้ว หุ้้นสู่ามัญจัำานวน 7,032,411 หุ้้น ช้ำาระแล้ว 56.72 บาทติ่อหุ้้น 
และหุ้้นสู่ามัญ 4,688,274 หุ้้น ช้ำาระแล้ว 38.13 บาทติ่อหุ้้น) 

ซึ่่�ง GEP เป็็นบริษััทท่�เข้าลงทุนในโค์รงการโรงไฟฟ้าพัลังงาน 
แสู่งอาทิติย์ ติั�งอย้่ท่�เมืองมินบ้ รัฐมาเกวย ป็ระเทศสู่าธุารณรัฐ 
แห้่งสู่ห้ภาพัเม่ยนมาร์ (“ป็ระเทศเม่ยนมาร์”) โด้ยบริษััทให้้ บริษััท  
อ่ซึ่่เอฟ พัาวเวอร์ จัำากัด้ (“ECF-P”) ในฐานะบริษััทย่อยท่�บริษััทถึือหุ้้น
อย้่ร้อยละ 99.99 เป็็นผู้้้เข้าลงทุนซึ่ื�อหุ้้นของ GEP ในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 20 
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GEP ม่บริษััทย่อย 1 แห้่ง ค์ือ บริษััท จัีอ่พัี (เม่ยนมาร์) จัำากัด้ (“GEP-
Myanmar”) ซึ่่�งเป็็นการลงทุนใน GEP-Myanmar เพัียงบริษััทเด้่ยว 
และไม่ได้้ถึือหุ้้นในบริษััทอื�นใด้ GEP-Myanmar จัด้ทะเบ่ยนจััด้ติั�งข้�น
เป็็นบริษััทสู่ัญช้าติิเม่ยนมาร์ โด้ยม่ทุนจัด้ทะเบ่ยน 500 ล้านเห้รียญ
ด้อลลาร์สู่ห้รัฐ โด้ยแบ่งเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 500,000,000 หุ้้น 
ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 1 เห้รียญด้อลลาร์สู่ห้รัฐ โด้ยม่ทุนจัด้ทะเบ่ยน
ช้ำาระแล้วท่� 28,737,951.43 เห้รียญด้อลลาร์สู่ห้รัฐ ห้รือป็ระมาณ 
863.43 ล้านบาท ติามป็ระกาศอัติราแลกเป็ล่�ยนของธุนาค์าร 
แห้่งป็ระเทศไทย (ธุป็ท.) ณ วันท่� 16 ธุันวาค์ม 2563 ท่�อัติรา 
แลกเป็ล่�ยน 30.045 บาท ติ่อ 1 เห้รียญด้อลลาร์สู่ห้รัฐ โด้ย GEP  
ม่สู่ัด้สู่่วนการถึือหุ้น้ใน GEP-Myanmar เท่ากับร้อยละ 100.00 ของทุน 
จัด้ทะเบ่ยนช้ำาระแล้วทั�งห้มด้ใน GEP-Myanmar และม่วัติถึุป็ระสู่งค์ ์
เพั่�อป็ระกอบธุุรกิจัในการพััฒนาและบริห้ารโค์รงการโรงไฟฟ้าพัลังงาน
แสู่งอาทิติย์ ในป็ระเทศเม่ยนมาร์ โด้ยม่ขนาด้กำาลังการผู้ลิติไฟฟ้า 
ติิด้ติั�งรวม 220 MW และม่กำาลังการผู้ลิติไฟฟ้าติามสู่ัญญา 170 MW

GEP-Myanmar ได้้เข้าลงนามในสู่ัญญาซึ่ื�อขายไฟฟ้า (“Power 
Purchase Agreement : PPA”) กับ Electric Power Generation 
Enterprise (“EPGE”) (ช้ื�อก่อนห้น้าค์ือ Myanmar Electric Power 
Enterprise) ซึ่่�งเป็็นองค์์กรท่�อย้่ภายใติ้ Ministry of Electricity 
and Energy ของป็ระเทศเม่ยนมาร์ โด้ยสู่าระสู่ำาค์ัญค์ือ เพั่�อ
ติกลงพััฒนา ก่อสู่ร้าง จััด้ห้าแห้ล่งเงินทุน บริห้ารจััด้การ บำารุง
รักษัา และโอนกิจัการ และ EPGE จัะรับซึ่ื�อไฟฟ้าจัากโค์รงการ 
โรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ ขนาด้กำาลังการผู้ลิติติิด้ติั�งป็ระมาณ 
220 MW ห้รือค์ิด้เป็็นอัติราการรับซึ่ื�อไฟฟ้าสู่้งสูุ่ด้ท่� 170 MW  
ซึ่่�งติั�งอย้่ท่�เมืองมินบ้ รัฐมาเกวย ป็ระเทศเม่ยนมาร์ เป็็นระยะเวลา 30 ป็ี  
นับติั�งแติ่วันท่�เริ�มด้ำาเนินการจัำาห้น่ายไฟฟ้าเช้ิงพัาณิช้ย์ (Commercial 
Operation Date ห้รือ “COD”) ของโค์รงการเฟสู่ 1 จัากทั�งห้มด้ 
4 เฟสู่ ในอัติรารับซึ่ื�อไฟฟ้าค์งท่�ท่� 0.1275 เห้รียญด้อลลาร์สู่ห้รัฐ
ติ่อห้น่วยไฟฟ้า ติลอด้อายุสู่ัญญาของ PPA รวมถึ่งการติ่ออายุ 
PPA ท่�อาจัจัะเกิด้ข้�นด้้วย โด้ยการผู้ลิติไฟฟ้าจัะแบ่งออกเป็็น 4 เฟสู่  
ติามอัติราการผู้ลิติไฟฟ้าสู่้งสูุ่ด้ท่�จัะเกิด้ข้�นในแติ่ละเฟสู่ ด้ังน่�

เฟสู่ 1 อัติราการรับซึ่ื�อสู่้งสูุ่ด้ 40 MW  
 จัากกำาลังการผู้ลิติติิด้ติั�ง 50 MW
เฟสู่ 2 อัติราการรับซึ่ื�อสู่้งสูุ่ด้ 80 MW  
 จัากกำาลังการผู้ลิติติิด้ติั�ง 100 MW
เฟสู่ 3 อัติราการรับซึ่ื�อสู่้งสูุ่ด้ 120 MW  
 จัากกำาลังการผู้ลิติติิด้ติั�ง 150 MW
เฟสู่ 4 อัติราการรับซึ่ื�อสู่้งสูุ่ด้ 170 MW  
 จัากกำาลังการผู้ลิติติิด้ติั�ง 220 MW

โด้ยภายห้ลังจัากเริ�ม COD สู่ำาห้รับเฟสู่ท่� 1 แล้วสู่ำาห้รับเฟสู่ติ่อ ๆ  ไป็  
จัะม่กำาห้นด้ระยะเวลาป็ระมาณ 360 วัน สู่ำาห้รับการเริ�มติ้น COD 
ในเฟสู่ติ่อไป็ 

โค์รงการโรงไฟฟ้าท่� GEP เข้าลงทุนเป็็นโค์รงการท่�อย้่ระห้ว่างการ
ก่อสู่ร้างโรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ ท่�เมืองมินบ้ รัฐมาเกวย 
ป็ระเทศเม่ยนมาร์ ทั�งน่� GEP สู่ามารถึเริ�มการจัำาห้น่ายไฟฟ้า 
เช้ิงพัาณิช้ย์ (COD) สู่ำาห้รับเฟสู่ท่� 1 ขนาด้กำาลังการผู้ลิติ 50 เมกะวัติติ์  
ได้้เมื�อวันท่� 27 กันยายน 2562 ในสู่่วนท่�เห้ลืออย้่ระห้ว่างการ
วางแผู้นก่อสู่ร้าง และจัะเริ�มทยอยจัำาห้น่ายไฟฟ้าเช้ิงพัาณิช้ย์เพัิ�มข้�น  
จันค์รบ 220 เมกะวัติติ์ ภายในระยะเวลาไม่เกินป็ี 2565 น่�

สู่ำาห้รับการเข้าลงทุนในธุุรกิจัด้้านพัลังงานทด้แทนสู่ำาห้รับโค์รงการ
อื�น ๆ เพัิ�มเติิมนั�น ป็ัจัจัุบันบริษััทยังอย้่ระห้ว่างการพัิจัารณา 
ค์วามเป็็นไป็ได้้ในการเข้าลงทุนห้ากโค์รงการเห้ล่านั�นม่ค์วามเป็็นไป็ได้้  
ม่ผู้ลติอบแทนจัากการลงทุนท่�เห้มาะสู่ม และม่ค์วามค์ุ้มค์่าในการ 
เข้าลงทุนเมื�อพัิจัารณาป็ระกอบกับค์วามเสู่่�ยงในด้้านติ่าง ๆ  
ซึ่่�งบริษััทจัะพัิจัารณาด้้วยค์วามรอบค์อบ และระมัด้ระวัง ก่อนจัะ
ติัด้สู่ินใจัเข้าลงทุน

การลงทุนธุรกิจผลิตและจำาหน่ายแผ่นไม้ (WOOD-BASED 
PANEL)
เป็็นธุุรกิจัท่�ด้ำาเนินงานโด้ย บริษััท แพัลนเนทบอร์ด้ จัำากัด้ ในฐานะ
บริษััทย่อยท่�บริษััทถึือหุ้้นอย้่ร้อยละ 57 ในการลงทุนธุุรกิจัผู้ลิติและ
จัำาห้น่ายแผู้่นไม้ (Wood-Based Panel)

ซึ่่�งท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการของบริษััทฯ ค์รั�งท่� 13/2560 เมื�อวันท่� 27 
ติุลาค์ม 2560 ได้้ม่มติิอนุมัติิให้้บริษััท ด้ำาเนินการจััด้ติั�งบริษััทย่อย
เพัิ�มเติิมอ่ก 1 แห้่ง โด้ยบริษััทเข้าถึือหุ้้นในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 99.99 ค์ือ  
บริษััท แพัลนเนทบอร์ด้ จัำากัด้ (Planet Board Company Limited) 
โด้ยม่ทุนจัด้ทะเบ่ยนจัำานวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็็น 
หุ้้นสู่ามัญ 10,000,000 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 5.00 บาท และ 
ม่ทุนจัด้ทะเบ่ยนช้ำาระแล้วจัำานวน 12,500,000 บาท แบ่งออกเป็็น 
หุ้้นสู่ามัญ 10,000,000 หุ้้น ม้ลค์่าท่�เรียกช้ำาระหุ้้นละ 1.25 บาท  
โด้ยวัติถึุป็ระสู่งค์์ ในการจััด้ติั�งธุุรกิจัผู้ลิติและจัำาห้น่ายแผู้่นไม้ (Wood-
Based Panel) ได้้แก่ แผู้่นเอ็มด้่เอฟ (MDF Board) และแผู้่นป็าร์ติิเกิ�ล  
(Particleboard) โด้ยค์าด้ว่าจัะม่กำาลังการผู้ลิติท่� 600 - 800 ล้กบาศก์
เมติรติ่อวัน ทั�งน่� บริษััท แพัลนเนทบอร์ด้ จัำากัด้ ได้้ด้ำาเนินการ 
จัด้ทะเบ่ยนจััด้ติั�งบริษััทเสู่ร็จัเรียบร้อยเมื�อวันท่� 19 ธุันวาค์ม 2560 



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 256356

ติ่อมาท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการของบริษััท ค์รั�งท่� 1/2561 เมื�อวันท่� 23 
มกราค์ม 2561 ได้ม้่มติิอนุมัติิการเสู่นอขายหุ้น้เด้ิมท่� บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์ 
เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น) เข้าลงทุนในบริษััท แพัลนเนทบอร์ด้  
จัำากัด้ (“แพัลนเนท”) ในฐานะบริษััทย่อย รวมร้อยละ 43 ของม้ลค์่า
ทุนจัด้ทะเบ่ยนทั�งห้มด้ของแพัลนเนท ให้้กับค์ุณค์มวิทย์ บุญธุำารงกิจั  
ในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 25 ค์ุณกฤษัช้นก ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธุิ ร้อยละ 3.75  
ค์ุณพัิช้พัิมพั์ ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธุิ ร้อยละ 3.75 ค์ุณเอกลักษัณ ์ 
ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธุิ ร้อยละ 3.75 ค์ุณเอกฤทธุิ� ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธุิ ร้อยละ 
3.75 และค์ุณวรัษัธุกฤติ พัรแจั่มใสู่ ร้อยละ 3 ทำาให้้ม่โค์รงสู่ร้างการ
ถึือหุ้้นเป็ล่�ยนแป็ลงไป็ ด้ังรายช้ื�อติ่อไป็น่�
1. บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น) 

5,700,000 หุ้้น  ค์ิด้เป็็นร้อยละ 57
2. ค์ุณค์มวิทย์  บุญธุำารงกิจั 

2,500,000 หุ้้น ค์ิด้เป็็นร้อยละ 25
3. ค์ุณกฤษัช้นก  ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธุ ิ

375,000 หุ้้น ค์ิด้เป็็นร้อยละ 3.75
4. ค์ุณพัิช้พัิมพั์  ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธุ ิ

375,000 หุ้้น ค์ิด้เป็็นร้อยละ 3.75
5. ค์ุณเอกลักษัณ์  ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธุ ิ

375,000 หุ้้น ค์ิด้เป็็นร้อยละ 3.75
6. ค์ุณเอกฤทธุิ�  ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธุ ิ

375,000 หุ้้น ค์ิด้เป็็นร้อยละ 3.75
7. ค์ุณวรัษัธุกฤติ  พัรแจั่มใสู่ 

375,000 หุ้้น ค์ิด้เป็็นร้อยละ 3

ติ่อมาในเด้ือนเมษัายน 2561 แพัลนเนทได้้ม่การจััด้สู่รรการถึือหุ้้นใน
กลุ่มผู้้้บริห้าร บริษััท อินเด้็กซึ่์ ลิฟวิ�ง มอลล์ จัำากัด้ ในฐานะผู้้้ถึือหุ้้น 
ของบริษััท แพัลนเนทบอร์ด้ จัำากัด้ จัากจัำานวนผู้้้ถึือหุ้้น 4 ท่าน  
ถึือหุ้้นรวมร้อยละ 15 เป็็นจัำานวน 5 ท่าน โด้ยเพัิ�มเติิมผู้้้ถึือหุ้้นรายให้ม ่
ค์ือ ค์ุณขันทอง อุด้มมห้ันติิสูุ่ข โด้ยถึือหุ้้นรวมร้อยละ 15 เท่าเด้ิม  
สู่่งผู้ลให้้โค์รงสู่ร้างการถึือหุ้้นให้ม่ม่การเป็ล่�ยนแป็ลงด้ังน่� บริษััท  
อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น) ในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 57  
ค์ณุค์มวทิย ์บญุธุำารงกจิั ในสู่ดั้สู่ว่นรอ้ยละ 25 ค์ณุขนัทอง อดุ้มมห้นัติสิู่ขุ  
ร้อยละ 3 ค์ุณกฤษัช้นก ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธุิ ร้อยละ 3 ค์ุณพัิช้พัิมพั ์ 
ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธุิ ร้อยละ 3 ค์ุณเอกลักษัณ์ ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธุิ ร้อยละ 3 
ค์ุณเอกฤทธุิ� ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธุิ ร้อยละ 3 และค์ุณวรัษัธุกฤติ พัรแจั่มใสู่  
ร้อยละ 3 รวมทั�งได้้ม่การอนุมัติิการเพัิ�มทุนจัด้ทะเบ่ยนบริษััท 
เพัิ�มเติิมอ่ก 400 ล้านบาท รวมเป็็น 450 ล้านบาท แติ่ทั�งน่� การเพัิ�มทุน 
ด้ังกล่าวอย้่ระห้ว่างการด้ำาเนินการ โด้ยสู่รุป็โค์รงสู่ร้างการถึือหุ้้น 
ท่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ในค์รั�งน่� เป็็นด้ังน่�
1. บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น) 

5,700,000 หุ้้น เป็็นร้อยละ 57
2. ค์ุณค์มวิทย์  บุญธุำารงกิจั 

2,500,000 หุ้้น ค์ิด้เป็็นร้อยละ 25
3. ค์ุณขันทอง  อุด้มมห้ันติิสูุ่ข 

300,000 หุ้้น ค์ิด้เป็็นร้อยละ 3
4. ค์ุณกฤษัช้นก  ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธุ ิ

300,000 หุ้้น ค์ิด้เป็็นร้อยละ 3

5. ค์ุณพัิช้พัิมพั์  ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธุ ิ
300,000 หุ้้น ค์ิด้เป็็นร้อยละ 3

6. ค์ุณเอกลักษัณ์  ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธุ ิ
300,000 หุ้้น ค์ิด้เป็็นร้อยละ 3

7. ค์ุณเอกฤทธุิ�  ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธุ ิ
300,000 หุ้้น ค์ิด้เป็็นร้อยละ 3

8. ค์ุณวรัษัธุกฤติ  พัรแจั่มใสู่ 
300,000 หุ้้น ค์ิด้เป็็นร้อยละ 3

ท่�ป็ระช้มุค์ณะกรรมการของบรษิัทั ค์รั�งท่� 7/2561 เมื�อวนัท่� 27 มถิึนุายน 
2561 ได้้ม่มติิอนุมัติิให้้ บริษััทเข้าลงทุนใน บริษััท แพัลนเนทบอร์ด้  
จัำากัด้ โด้ยเข้าถึือหุ้้นร้อยละ 57 ของทุนจัด้ทะเบ่ยนทั�งห้มด้ เพั่�อ
ป็ระกอบธุุรกิจัผู้ลิติและจัำาห้น่ายแผู้่นไม้เอ็มด้่เอฟ โด้ยแพัลนเนท 
จัะใช้้เงินลงทุนในโค์รงการเบื�องติ้นจัำานวนทั�งสู่ิ�น 1,456.31 ล้านบาท

สู่ำาห้รับค์ุณค์มวิทย์ บุญธุำารงกิจั ป็ัจัจัุบันเป็็นผู้้้บริห้าร และผู้้้ถึือหุ้้นท่�
ด้ำาเนินธุุรกิจัการเป็็นผู้้้ผู้ลิติและจัำาห้น่ายผู้ลิติภัณฑ์์แผู้่นไม้ CHALE’T 
(ช้าเลติ์) ซึ่่�งเป็็นผู้ลิติภัณฑ์์ ไม้จัริงแป็รร้ป็โด้ย บริษััท ไพัร์ซึ่ ออฟ ว้้ด้ 
อินด้รัสู่ทรีสู่์ จัำากัด้ ซึ่่�งเป็็นบริษััทในเค์รือ SBP Timber group กลุ่ม
ธุุรกิจัค์้าไม้ท่�เริ�มด้ำาเนินกิจัการมาติั�งแติ่ป็ี พั.ศ. 2524 (ค์.ศ.1981) 
จัากจัุด้เริ�มติ้นการนำาเข้าและจััด้จัำาห้น่ายไม้แป็รร้ป็จัากทั�วโลก ซึ่่�ง 
ไม่ได้้ด้ำาเนินธุุรกิจัท่�ม่ลักษัณะการแข่งขันกับบริษััทแติ่อย่างใด้ 

สู่ำาห้รับรายช้ื�อผู้้้ถึือหุ้้นของแพัลนเนทในลำาด้ับท่� 3 ถึ่งลำาด้ับท่� 7 
ป็ัจัจัุบันค์ือกลุ่มผู้้้บริห้าร และผู้้้ถึือหุ้้นของบริษััท อินเด้็กซึ่์ ลิฟวิ�ง 
มอลล์ จัำากัด้ (มห้าช้น) ซึ่่�งป็ระกอบธุุรกิจัค์้าป็ล่ก และเป็็นบริษััทห้น่�ง
ในเค์รือของกลุ่ม บริษััท อินเด้็กซึ่์ อินเติอร์เฟิร์น ท่�เป็็นผู้้้นำาในกลุ่ม
อุติสู่าห้กรรมเฟอร์นิเจัอร์รายให้ญ่ท่�สูุ่ด้ของป็ระเทศไทย อย่างไร
ก็ติามแม้จัะเป็็นผู้้้ป็ระกอบการด้้านธุุรกิจัเฟอร์นิเจัอร์ แติ่ลักษัณะการ
ด้ำาเนินธุุรกิจัม่ค์วามแติกติ่างกันเนื�องจัากกลุ่มอินเด้็กซึ่์จัะเป็็นการ
ผู้ลิติเพั่�อจัำาห้น่ายภายในร้านอินเด้็กซึ่์เพั่�อจัำาห้น่ายติ่อผู้้้บริโภค์ท่�
เป็็นล้กค์้ารายย่อยโด้ยติรง ในขณะท่�บริษััทเป็็นผู้้้ผู้ลิติและจัำาห้น่าย
ผู้ลิติภัณฑ์์เฟอร์นิเจัอร์เพั่�อการสู่่งออกให้้กับล้กค์้าติ่างป็ระเทศและ
จัำาห้น่ายภายในป็ระเทศซึ่่�งสู่่วนให้ญ่ค์ือกลุ่มร้านค์้าป็ล่กขนาด้ให้ญ่ 
(Hypermarket) ในร้ป็แบบของการผู้ลิติติามค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อ (Made to 
order) เป็็นห้ลัก ซึ่่�งไม่ม่ได้้ลักษัณะการแข่งขันโด้ยติรงแติ่อย่างใด้ 

ป็ัจัจัุบันแพัลนเนทอย้่ระห้ว่างการช้ะลอการเข้าลงทุนในโค์รงการ 
เนื�องจัากสู่ถึานการณ์ติ้นทุนไม้ม่การป็รับติัวเพัิ�มสู่้งข้�น ค์วาม
ติ้องการป็ริมาณไม้เพั่�อใช้้ในการผู้ลิติสู่ำาห้รับกลุ่มโค์รงการโรงไฟฟ้า
พัลังงานช้่วมวลในพั่�นท่�ท่�อย้่ระห้ว่างการพัิจัารณาจััด้ห้าสู่ำาห้รับการ
ลงทุนในโค์รงการ จัากเห้ติุการณ์เห้ล่าน่�สู่่งผู้ลกระทบอย่างม่นัย
สู่ำาค์ัญติ่อติัวเลขอัติราผู้ลติอบแทนจัากการลงทุนท่�เค์ยได้้พัิจัารณา
ไว้ก่อนห้น้าน่� รวมถึ่งผู้ลกระทบจัากสู่ถึานการณ์ COVID-19  
ในขณะน่� ด้ังนั�นทางผู้้้บริห้ารและท่มงาน แพัลนเนท ยังค์งอย้่ระห้ว่าง
การพัิจัารณาห้าแนวทางท่�เห้มาะสู่มสู่ำาห้รับค์วามเป็็นไป็ได้้ในการ
ด้ำาเนินธุุรกิจัของแพัลนเนทติ่อไป็
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ลักษัณะกำรประกอบธุรกิจ

ธิุรกิจที�ดำาเนินงานโดย บ่ริษััท อีส่ต้์โคส่ท์เฟอร์นิเทค จำากัด (มูหุ้าช่น) บ่ริษััท วีวี เดคคอร์ จำากัด และ
บ่ริษััท อีซีีเอฟ โฮลดิ�งส่์ จำากัด ในฐานะบ่ริษััทย่อยซีึ�งบ่ริษััทถืือหุุ้้นอยู่ ในส่ัดส่่วนร้อยละ 99.95 และ
ร้อยละ 75 ต้ามูลำาดับ่ 

ธิุรกิจการเป็นผูู้้ผู้ลิต้และจำาหุ้น่ายเฟอร์นิเจอร์ 

บรษิััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น) (ECF) ด้ำาเนินธุุรกิจัเป็็นผู้้้ผู้ลิติและจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์จัากไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้และไม้ยางพัารา 
กระด้าษัป็ิด้ผิู้ว ไม้ยางพัาราแป็รร้ป็อบแห้้ง เพ่ั�อใช้้เป็็นวัติถุึด้ิบในการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ การจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัาราท่�บรษิััทเป็็น
ผู้้้ผู้ลิติ และเฟอร์นิเจัอร์ ไม้จัริงท่�สู่ั�งซึ่ื�อจัากทั�งในป็ระเทศและติ่างป็ระเทศ และให้้บริการติัด้แผู้่นป็ิด้ขอบไม้ (พัวีีซ่ึ่) เพั่�อใช้้เป็็นวัติถึุด้ิบในการผู้ลิติ
เฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้

บริษััทม่บริษััทย่อย 2 แห้่ง คื์อ บริษััท วีวี – เด้ค์ค์อร์ จัำากัด้ (V V Décor) เป็็นบริษััทย่อยท่�บริษััทถืึอหุ้้นในสัู่ด้สู่่วนร้อยละ 99.95 โด้ยม ่
ทุนจัด้ทะเบ่ยน 1,000,000 บาท (ห้น่�งล้านบาทถึ้วน) ช้ำาระเติ็มม้ลค์่า ก่อติั�งข้�นเพั่�อป็ระกอบธุุรกิจัด้้านการติลาด้ (Trading) เพั่�อเป็็น 
ผู้้้จัำาห้น่ายกระด้าษัป็ิด้ผู้ิวให้้กับล้กค์้าบางรายของบริษััท

และ บริษััท อ่ซึ่่เอฟ โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ (ECFH) ซึ่่�งบริษััทถึือหุ้้นเริ�มติ้นในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 51.00 ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2558 และติ่อมาเมื�อ 
เด้ือนมกราค์ม 2559 บริษััทได้้เข้าลงทุนในหุ้้นเพัิ�มข้�นเป็็นร้อยละ 75.00 โด้ยบริษััทย่อยดั้งกล่าว ได้้ถึ้กจัด้ทะเบ่ยนจััด้ตัิ�งข้�นเมื�อวันท่�  
23 กุมภาพัันธุ์ 2558 ป็ระกอบธุุรกิจัห้ลักโด้ยการถืึอหุ้้นในบริษััทอื�น (Holding Company) เริ�มแรกบริษััทม่ทุนจัด้ทะเบ่ยน 1,000,000 บาท 
(ห้น่�งล้านบาทถึ้วน) โด้ยแบ่งออกเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 10,000 หุ้้น (ห้น่�งห้มื�นหุ้้น) ม่ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 100 บาท (ห้น่�งร้อยบาท) โด้ย 
ติ่อมาได้้เพัิ�มทุนจัด้ทะเบ่ยนช้ำาระแล้วจัากเด้ิม 1,000,000 บาท เป็็น 10,000,000 บาท ค์ิด้เป็็นจัำานวนหุ้้นสู่ามัญ 100,000 หุ้้น ม้ลค์่าท่� 
ติราไว้หุ้้นละ 100 บาท โด้ยม่รายละเอ่ยด้ของรายช้ื�อผู้้้ถึือหุ้้น ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2563 ดั้งน่�

ลำาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1 บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น) 75,000 75.00

2 นางศิริลักษัณ์  นักเจัริญ 15,000 15.00

3 นางสู่าวนภาภรณ์  ศุภวงศ์ 10,000 10.00

 รวมทั�งหมด 100,000 100.00

ป็ัจัจุับันบริษััทได้้ด้ำาเนินธุุรกิจัการเป็็นผู้้้จััด้จัำาห้น่ายสิู่นค์้าในกลุ่มผู้ลิติภัณฑ์์เฟอร์นิเจัอร์ซึ่่�งเป็็นผู้ลิติภัณฑ์์ห้ลักให้้กับบรษิััทสู่ำาห้รับบางสู่่วน
ของล้กค์้าในกลุ่มร้านค์้าป็ล่กและร้านค์้าสู่่งรายย่อยทั�วป็ระเทศ

ผู้ลิติภัณฑ์์ของบริษััทและบริษััทย่อย สู่ามารถึแบ่งกลุ่มสู่ินค์้าห้ลักได้้ 5 ป็ระเภท ซ่ึ่�งเป็็นกลุ่มธุุรกิจัท่�เก่�ยวข้องกับเฟอร์นิเจัอร์ ค์ือ
1. เฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัารา
2. เฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้
3. เฟอร์นิเจัอร์ท่�จัำาห้น่ายผู้่านร้านค์้าสู่่งและร้านค์้าป็ล่กรายย่อย
4. กระด้าษัป็ิด้ผู้ิว 
5. ไม้ยางพัาราแป็รร้ป็อบแห้้ง

บริษััทม่รายได้้โด้ยสู่่วนให้ญ่มาจัากการผู้ลิติและจัำาห้น่ายติามค์ำาสู่ั�งซืึ่�อ (Made to order) ให้้กับล้กค์้าติ่างป็ระเทศ การผู้ลิติและจัำาห้น่ายโด้ย
ใช้้ติราสู่ินค์้าของบริษััท ได้้แก่ เฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ และไม้ยางพัารา ให้้กับล้กค์้าในป็ระเทศ โด้ยกลุ่มล้กค์้าในป็ระเทศ ป็ระกอบ
ด้้วยกลุ่มร้านค์้าป็ล่กขนาด้ให้ญ่ (Hypermarket) ได้้แก่ โฮมโป็ร (Home Pro) เทสู่โก้ โลตัิสู่ (Tesco Lotus) บิ�กซึ่่ (Big C) เมกา โฮม (Mega 
Home) ด้้โฮม (Do Home) โกลบอลเอ้าสู่์ (Global House) วินเนอร์ (Winner) และมิสู่เติอร์ ด้่ ไอ วาย (Mr.DIY) 
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สู่ำาห้รับล้กค์้าติ่างป็ระเทศจัะเป็็นการผู้ลิติและจัำาห้น่ายติามค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อให้้กับบริษััทผู้้้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ และร้านค์้าป็ล่กรายให้ญ่ (Hypermarket) 
ห้ลายรายในป็ระเทศญ่�ป็ุ่น โด้ยห้ากพัิจัารณาจัากโค์รงสู่ร้างรายได้้จัากการขายทั�งห้มด้ของบริษััท ในป็ัจัจัุบันบริษััทม่สัู่ด้สู่่วนการขายให้้กับ
ล้กค์้าในป็ระเทศญ่�ป็ุ่นในสัู่ด้สู่่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้้จัากการขายทั�งห้มด้ อย่างไรก็ติามบริษััทติระห้นักด้่ถ่ึงสัู่ด้สู่่วนการพั่�งพัิง
ล้กค์้าในป็ระเทศญ่�ป็ุ่น ซ่ึ่�งท่�ผู้่านมาบริษััทได้้เน้นการขยายฐานล้กค์้าติ่างป็ระเทศไป็ยังกลุ่มป็ระเทศอื�น ซึ่่�งเริ�มเห็้นผู้ลข้�นตัิ�งแติ่ช้่วงไติรมาสู่
ท่� 4 ป็ี 2562 ท่�ผู้่านมา โด้ยเริ�มรับค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อจัากล้กค์้ากลุ่มให้ม่ในป็ระเทศอินเด้่ย ติะวันออกกลาง และจัีนได้้เพัิ�มข้�น 

ภาพแสดงกลุ่มประเทศลูกค้าของบริษัท
สัู่ด้สู่่วนรายได้้ท่�รองลงมาค์ือ รายได้้จัากการผู้ลิติและจัำาห้น่ายสู่ินค์้าภายในป็ระเทศ โด้ยติราสู่ินค์้าท่�ทางบริษััทเป็็นผู้้้ผู้ลิติและจัำาห้น่าย 
ให้้กับกลุ่มร้านค์้าป็ล่กขนาด้ให้ญ่ (Hypermarket) โด้ยสู่่วนให้ญ่จัะเป็็นการผู้ลิติภายใติ้เฮ้าสู่์แบรนด้์ ให้้กับล้กค์้าแติ่ละรายของบริษััท  
อาทิ การผู้ลิติเพั่�อจัำาห้น่ายสู่ินค์้าให้้กับ โฮมโป็ร (Home Pro) เทสู่โก้ โลตัิสู่ (Tesco Lotus) บิ�กซึ่่ (Big C) โกลบอลเฮ้าสู่์ (Global House)  
ด้้ โฮม (Do Home) เมกา โฮม (Mega Home) และวินเนอร์ (Winner) จัะเป็็นการผู้ลิติโด้ยใช้้ติราสู่ินค์้าติามท่�ล้กค์้าจัะกำาห้นด้ นอกจัากน่� 
ยังผู้ลิติให้้กับ มิสู่เติอร์ ด้่ ไอ วาย (Mr.DIY) ภายใติ้ติราสิู่นค์้าของบริษััทค์ือ ฮาสู่ติ้า (HASTA) ด้้วย

สู่ำาห้รับติราสู่ินค์้า “ELEGA” จัะเป็็นติราสู่ินค์้าท่�บริษััทใช้้สู่ำาห้รับการจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ท่�สู่่วนให้ญ่ผู้ลิติจัากไม้จัริง อาทิ เฟอร์นิเจัอร์ 
ไม้ยางพัาราท่�ทางบริษััทเป็็นผู้้้ผู้ลิติเอง และเฟอร์นิเจัอร์ทั�งสู่่วนท่�สู่ั�งซึ่ื�อจัากภายในป็ระเทศและสู่่วนท่�นำาเข้าจัากติ่างป็ระเทศท่�สู่่วนให้ญ ่
ผู้ลิติจัากไม้จัริง ซึ่่�งในป็ัจัจัุบันบริษััทจัะจัำาห้น่ายผู้่านช้่องทางออนไลน์ www.elegathai.com เป็็นห้ลัก นอกจัากน่�ยังม่การจัำาห้น่ายผู้่าน
โช้ว์ร้มรวมบนพั่�นท่�ขนาด้ให้ญ่ภายใติ้ช้ื�อ “ECF OUTLET” ซึ่่�งเป็็นโช้ว์ร้มท่�จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ทุกแบรนด้์ ทุกร้ป็แบบ ภายใติ้การผู้ลิติและ
จัำาห้น่าย รวมทั�งสู่ินค์้านำาเข้าของบริษััท โด้ย ECF OUTLET ติั�งอย้่ภายใน บริษััท แสู่งอุด้ม ไล้ท์ติิ�งเซึ่็นเติอร์ จัำากัด้ ณ สู่ำานักงานให้ญ่รังสู่ิติ 
บริเวณถึนนวิภาวด้่รังสู่ิติขาเข้า 

นอกจัากช้่องทางการจัำาห้น่ายสู่ินค์้าติามท่�กล่าวมาข้างติ้นแล้ว บริษััทยังม่รายได้้จัากการจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ให้้กับกลุ่มร้านค์้าสู่่ง และ
ร้านค์้าป็ล่กรายย่อย (Dealer) ท่�เป็็นผู้้้จััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ทั�วป็ระเทศรวมถึ่งช้่องทางการจัำาห้น่ายผู้่านออนไลน์แพัลติฟอร์มติ่าง ๆ 
อาทิ Lazada Shopee เป็็นติ้น
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ตราสินค้าของบริษัท
ตราสินค้า รูปแบบ ช่องทางการจัดจำาหน่าย

ELEGA 
(เอลลีก้า)

ใช้้สู่ำาห้รับการจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ไม้จัริงทั�งสู่่วนท่�บริษััทเป็็นผู้้้ผู้ลิติเองและ
สู่่วนท่�นำาเข้าจัากติ่างป็ระเทศ และสู่ั�งซึ่ื�อจัากในป็ระเทศ โด้ยจัำาห้น่ายผู้่าน 
ECF OUTLET และช้่องทางออนไลน์ www.elegathai.com

Hasta
(ฮาสต้า)

ใช้้สู่ำาห้รับการจัำาห้น่าย
เฟอร์นิเจัอร์ท่�ผู้ลิติให้้กับ มิสู่เติอร์ ด้่ ไอ วาย (Mr.DIY)

ECF OUTLET แส่งอุดมูไลท์ต้ิ�ง 
เมื�อวันท่� 1 เมษัายน 2562 บริษััทได้้ร่วมมือกับ บริษััท แสู่งอุด้ม ไลท์ติิ�งเซึ่็นเติอร์ จัำากัด้ ผู้้้นำาด้้านการออกแบบ การผู้ลิติ และจััด้จัำาห้น่าย 
ผู้ลิติภัณฑ์์สู่่องสู่ว่าง โค์มไฟ ซึ่่�งม่ศ้นย์จััด้จัำาห้น่ายสู่ินค์้าและศ้นย์กระจัายสู่ินค์้ากว่า 30 สู่าขา ทั�วป็ระเทศ โด้ย ECF OUTLET ได้้เป็ิด้เป็็น
แห้่งแรก ณ แสู่งอุด้มไลท์ติิ�ง สู่ำานักงานให้ญ่รังสิู่ติ ถึนนวิภาวด้่รังสิู่ติขาเข้า ภายในร้านเป็็นพั่�นท่�จััด้จัำาห้น่ายผู้ลิติภัณฑ์์ของบริษััท ซึ่่�งเป็็น
ผู้ลิติภัณฑ์์เฟอร์นิเจัอร์ของบริษััททั�งป็ระเภทไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้และไม้ยางพัารา รวมถึ่งโช้ว์ร้มแห้่งน่�จัะรวบรวมผู้ลิติภัณฑ์์เฟอร์นิเจัอร์ 
ทั�งในร้ป็แบบเฟอร์นิเจัอร์เพั่�อการสู่่งออกและเฟอร์นิเจัอร์ท่�จัำาห้น่ายภายในป็ระเทศให้้กับล้กค์้าท่�ม่ค์วามสู่นใจัและติ้องการสัู่มผัู้สู่ช้ิ�นงาน
เฟอร์นิเจัอร์ของจัริง ซึ่่�งนอกจัากจัะใช้้เพั่�อการบริการด้้านการขายและการติลาด้ให้้กับกลุ่มล้กค์้าติ่างป็ระเทศ และกลุ่มล้กค์้ารายให้ญ่แล้ว 
ยังจัะได้้ป็ระโยช้น์จัากรายย่อยท่�เข้าเย่�ยมช้มเฟอร์นิเจัอร์และซึ่ื�อผู้ลิติภัณฑ์์ด้้วย 
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ธิุรกิจที�ดำาเนินงานโดย บ่ริษััท อีซีีเอฟ พัาวเวอร์ จำากัด ในฐานะบ่ริษััทย่อยที�บ่ริษััทถืือหุุ้้นในส่ัดส่่วน
ร้อยละ 99.99

ธุรกิจพลังงานทดแทน
โรงไฟฟ้าพัลังงานช่ีวมูวล (Biomass Power Plant)

บริษััท อ่ซ่ึ่เอฟ พัาวเวอร์ จัำากัด้ (“ECF-P”) ในฐานะบริษััทย่อย ได้้เข้าลงทุนใน บริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ (“SAFE”) ซึ่่�ง SAFE  
ได้้ถ้ึกจัด้ทะเบ่ยนจััด้ติั�งเมื�อวันท่� 7 กุมภาพัันธุ์ 2560 ด้้วยทุนจัด้ทะเบ่ยนเริ�มติ้นท่� 1,000,000 บาท เพั่�อเข้าลงทุนในธุุรกิจัโรงไฟฟ้าพัลังงาน
ช้่วมวล โด้ยท่�ผู้่านมา ECF-P ม่สัู่ด้สู่่วนการถึือหุ้้นใน SAFE เท่ากับร้อยละ 33.37 และ SAFE ม่ทุนจัด้ทะเบ่ยนป็ัจัจัุบันเท่ากับ 581,000,000 
บาท แบ่งออกเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 5,810,000 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 100 บาท ช้ำาระเต็ิมม้ลค์่าแล้ว และม่โค์รงสู่ร้างการถืึอหุ้้น  
ด้ังรายช้ื�อติ่อไป็น่�

 1. บริษััท อ่ซึ่่เอฟ พัาวเวอร์ จัำากัด้ (ECF-P)  1,938,760 หุ้้น  คิ์ด้เป็็นร้อยละ 33.37
 2. บริษััท ฟอร์จัูน พัาร์ท อินด้ัสู่ติรี� จัำากัด้ (มห้าช้น) (FPI)  1,938,760 หุ้้น  คิ์ด้เป็็นร้อยละ 33.37
 3. บริษััท ไพัร์ซึ่ ออฟ ว้้ด้ โฮลด้ิ�ง จัำากัด้  1,932,480 หุ้้น  คิ์ด้เป็็นร้อยละ 33.26

ติ่อมา SAFE ได้้เข้าลงทุนในบริษััทติ่าง ๆ ท่�เก่�ยวข้องกับธุุรกิจัโรงไฟฟ้าพัลังงานช้่วมวล โด้ยม่รายละเอ่ยด้ ด้ังน่�

1. บ่ริษััท ไพัร์ซี ออฟ ว้้ด กรีน เอนเนอร์จี จำากัด (“PWGE”) 
 บริษััท ไพัร์ซึ่ ออฟ ว้้ด้ กรีน เอนเนอร์จัี จัำากัด้ (“PWGE”) จัด้ทะเบ่ยนจััด้ตัิ�งบริษััทข้�นเมื�อวันท่� 26 กรกฎาค์ม 2555 โด้ยติ่อมา SAFE 

ได้้เข้าลงทุนค์ิด้เป็็นม้ลค์่าเงินลงทุนทั�งโค์รงการไม่เกิน 425,000,000 บาท โด้ยวิธุ่การช้ำาระราค์าซึ่ื�อขายหุ้้นใน PWGE ม่รายละเอ่ยด้
ด้ังน่�

ก. หุ้้นสู่ามัญใน PWGE จัำานวนไม่เกิน 5,666,100 หุ้้น ช้ำาระราค์าเป็็นเงินสู่ด้ จัำานวนไม่เกิน 283,305,000 บาท และ
ข. หุ้้นสู่ามัญใน PWGE จัำานวนไม่เกิน 2,833,900 หุ้้น ม่ม้ลค์่ารวมไม่เกิน 141,695,000 บาท ช้ำาระราค์าโด้ยวิธุ่การแลกหุ้้น (Share 

Swap) โด้ย SAFE ได้้ออกหุ้้นสู่ามัญให้ม่ของ SAFE จัำานวนไม่เกิน 1,416,950 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้ หุ้้นละ 100 บาท รวมเป็็นเงิน
ไม่เกิน 141,695,000 บาท ให้้กับผู้้้ถึือหุ้้นเด้ิมของ PWGE เพั่�อแลกหุ้้น PWGE ท่�ผู้้้ถึือหุ้้นเด้ิมถึืออย้่ ห้รือม่อัติราสู่่วนการแลก
หุ้้นท่� จัำานวนหุ้้นของ PWGE 2 หุ้้น ติ่อหุ้้นของ SAFE 1 หุ้้น

SAFE ได้้เข้าถืึอหุ้้นในสัู่ด้สู่่วนร้อยละ 99.99 ของจัำานวนทุนจัด้ทะเบ่ยนทั�งห้มด้ใน PWGE ป็ัจัจัุบัน PWGE ม่ทุนจัด้ทะเบ่ยนจัำานวน 85,000,000 
บาท แบ่งออกเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 8,500,000 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 10 บาท ช้ำาระเติ็มม้ลค์่าแล้ว

PWGE ด้ำาเนินธุุรกิจัโรงไฟฟ้าพัลังงานช้่วมวล ขนาด้กำาลังการผู้ลิติติิด้ตัิ�ง 7.5 เมกะวัติติ์ ซึ่่�งตัิ�งอย้่เลขท่� 43, 44 ห้ม้่ท่� 9 ติำาบลกาย้ค์ละ 
อำาเภอแว้ง จัังห้วัด้นราธุิวาสู่ โด้ยม่เช้ื�อเพัลิงท่�ใช้้ในการผู้ลิติค์ือ ไม้สู่ับ (woodchip) ป็ริมาณ 283 ติันติ่อวัน โค์รงการโรงไฟฟ้า PWGE เริ�ม
ม่รายได้้จัากการขายไฟฟ้านับติั�งแติ่วันท่� 27 มิถึุนายน 2560 ท่�ผู้่านมา 

ช่่องทางการจำาหุ้น่ายสิ่นค้าออนไลน์ผู้่าน 
WWW.ELEGATHAI.COM 

ปั็จัจุับันบริษััทได้้เน้นช่้องทางการจัำาห้น่ายสิู่นค้์าออนไลน์มากข้�น  
เนื�องจัากแนวโน้มพัฤติิกรรมของผู้้้บริโภค์ท่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ 
รวมถึ่งภายใติ้สู่ถึานการณ์ COVID-19 เพั่�อบริห้ารจััด้การ
ให้้เกิด้ช้่องทางการจััด้จัำาห้น่ายท่�ม่ป็ระสิู่ทธิุภาพัข้�น ทั�งยัง
ช้่วยลด้ติ้นทุนในสู่่วนของค์่าเช้่าพั่�นท่� รวมถ่ึงติ้นทุนการขาย
ค์งท่�อื�น ๆ  เมื�อเท่ยบกับช้่องทางการจัำาห้น่ายสู่ินค์้าผู้่านโช้ว์ร้ม
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โด้ยสู่ามารถึสู่รุป็สู่าระสู่ำาค์ัญของสู่ัญญาซึ่ื�อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ได้้ดั้งน่�

ชื่อสัญญา วันท่ีทำาสัญญา สาระสำาคัญของสัญญา

สู่ัญญาซืึ่�อขายไฟฟ้าเดิ้ม 
เลขท่�สู่ัญญา VSPP-PEA 
048/2556 

ติอ่มาได้ม้ก่ารจัดั้ทำาขอ้ติกลง
แก้ ไขเพัิ�มเติิมสัู่ญญาซึ่ื�อ
ขายไฟฟ้าการรับซึ่ื�อไฟฟ้า
จัากผู้้้ผู้ลิติไฟฟ้าขนาด้เล็ก
มาก (สู่ำาห้รับการผู้ลิติไฟฟ้า
จัากพัลังงานห้มุนเวียน) 
เลขท่�สู่ัญญา VSPP-PEA 
048/2556 ค์รั�งท่� 1

24 ธุันวาค์ม 2556

28 กรกฎาค์ม 2558

- ระห้ว่าง บริษััท ไพัร์ซึ่ ออฟ ว้้ด้ กรีน เอนเนอร์จัี จัำากัด้ กับ การไฟฟ้าสู่่วนภ้มิภาค์
- การไฟฟ้าติกลงซืึ่�อและผู้้้ผู้ลิติไฟฟ้าติกลงขายพัลังไฟฟ้าในป็ริมาณพัลังไฟฟ้าสู่้งสูุ่ด้ 

7 เมกะวัติติ์
- จัุด้รับซึ่ื�อไฟฟ้าอย้่ท่�จัุด้ติิด้ตัิ�งท่� ติำาบลกาย้ค์ละ อำาเภอแว้ง จัังห้วัด้นราธุิวาสู่

- ระห้ว่าง บริษััท ไพัร์ซึ่ ออฟ ว้้ด้ กรีน เอนเนอร์จัี จัำากัด้ กับ การไฟฟ้าสู่่วนภ้มิภาค์
- เป็ล่�ยนจัาก แบบ Adder เป็็นแบบ Feed-in tariff (FiT)
- ขยายระยะเวลาการจั่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิ้งพัาณิช้ย์เป็็น วันท่� 18 มกราค์ม 2560 

(SCOD) (ในภายห้ลัง PWGE ได้้ทำาเรื�องขอขยายระยะเวลาออกไป็เป็็นวันท่� 10 
เมษัายน 2560 ซึ่่�งได้้ผู้่านการอนุมัติิเป็็นท่�เรียบร้อยแล้ว)

- ระยะเวลาขายไฟติามสู่ัญญา 20 ป็ี นับจัากวันท่�จั่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
- อัติรารับซึ่ื�อไฟฟ้าอย้่ท่� 4.24 บาท ติ่อห้น่วยไฟฟ้า ติลอด้อายุสู่ัญญา 20 ป็ี โด้ยได้้

รับสู่่วน FiT Premium ท่� 0.3 บาทติ่อห้น่วยไฟฟ้า และ 0.50 บาทติ่อห้น่วยไฟฟ้า 
เป็็นระยะเวลา 8 ป็ี และ 20 ป็ี ติามลำาด้ับ

2. บ่ริษััท เซีฟ ไบ่โอแม็ูส่ จำากัด (“SAFE-B”) 
บริษััท เซึ่ฟ ไบโอแม็สู่ จัำากัด้ (“SAFE-B”) จัด้ทะเบ่ยนจััด้ตัิ�งบริษััทข้�น 
เมื�อวันท่� 5 กรกฎาค์ม 2559 โด้ยติ่อมา SAFE ได้้เข้าลงทุน 
ในม้ลค์่า 100 ล้านบาท สู่ำาห้รับม้ลค์่าท่�ดิ้นป็ระมาณ 5 ไร่ อาค์ารและ 
สู่ิ�งป็ล้กสู่ร้างรวม 8,700 ติารางเมติร เค์รื�องจัักรท่�ใช้้ในการผู้ลิติ
ทั�งห้มด้ รวมถึ่งใบอนุญาติในการด้ำาเนินธุุรกิจัท่�เก่�ยวข้องทั�งห้มด้ 
และได้้เข้าถืึอหุ้้นในสัู่ด้สู่่วนร้อยละ 99.99 ของจัำานวนทุนจัด้ทะเบ่ยน
ทั�งห้มด้ใน SAFE-B ป็ัจัจัุบัน SAFE-B ม่ทุนจัด้ทะเบ่ยนจัำานวน 
100,000,000 บาท แบ่งออกเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 10,000,000 หุ้้น  
ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 10 บาท ช้ำาระเติ็มม้ลค์่าแล้ว

SAFE-B ด้ำาเนินธุุรกิจัโรงสู่ับไม้เพั่�อให้้ ได้้ ไม้สัู่บ (woodchip) สู่่งเข้า
เป็็นวัติถุึด้ิบในการผู้ลิติให้้กับโรงไฟฟ้า PWGE ซึ่่�ง SAFE-B ได้้เช้่า
ท่�ด้ิน น.สู่.3ก. เลขท่� 5393 เลขท่�ด้ิน 35 เล่มท่� 54 ข ห้น้าท่� 43 ห้รือ
ป็ระมาณ 4 ไร่ 20 ติารางวา บนท่�ตัิ�งเลขท่� 43, 44 ภายในโรงไฟฟ้า 
PWGE ห้ม้่ 9 ติำาบลกาย้ค์ละ อำาเภอแว้ง จัังห้วัด้นราธุิวาสู่ พัร้อม 
สู่ิ�งป็ล้กสู่ร้างเป็็นอาค์ารโรงสู่ับไม้ และเก็บเช้ื�อเพัลิง (woodchip) 
จัำานวน 1 ห้ลัง เพั่�อใช้้ ในการด้ำาเนินธุุรกิจั โด้ยม่สัู่ญญาเช้่าเป็็น 
ระยะเวลา 3 ป็ี ในอัติราค์่าเช้่าเดื้อนละ 60,000 บาท ซึ่่�งในการ 
ติ่ออายุก่อนค์รบกำาห้นด้ระยะเวลาการเช้่า ผู้้้ ให้้เช้่าและผู้้้เช้่า  
ติกลงร่วมกันว่า จัะติ่อสัู่ญญาเช้่าท่�ดิ้น และสิู่�งป็ล้กสู่ร้างน่� ทุก ๆ  
3 ป็ี และผู้้้เช้่ายินยอมให้้ ผู้้้ ให้้เช้่าคิ์ด้ค์่าเช้่าท่�ดิ้น และสิู่�งป็ล้กสู่ร้าง  
เพัิ�มข้�นร้อยละ 10 ทุก ๆ 3 ป็ี ของทุกรอบการติ่อสู่ัญญาเช้่า 

ทั�งน่�โรงสู่ับไม้ของ SAFE-B ม่กำาลังการผู้ลิติติิด้ตัิ�งเพั่�อผู้ลิติไม้สู่ับ
เท่ากับ 60 ตัินติ่อช้ั�วโมง ป็ัจัจัุบันใช้้เป็็นกำาลังการผู้ลิติสู่ำาห้รับรองรับ
การผู้ลิติเช้ื�อเพัลิงให้้กับโรงไฟฟ้า PWGE เท่ากับ 12.12 ติันติ่อ
ช้ั�วโมง ทั�งน่�ในสู่่วนของกำาลังการผู้ลิติติิด้ตัิ�งสู่่วนท่�เห้ลือ จัะถ้ึกนำาไป็
ใช้้เพั่�อการผู้ลิติไม้สู่ับสู่ำาห้รับรองรับโค์รงการโรงไฟฟ้าอื�น ๆ  ท่�อาจัจัะ
ม่เพัิ�มเติิมในอนาค์ติ รวมถึ่งการด้ำาเนินธุุรกิจัผู้ลิติสู่ับไม้ให้้กับบริษััท
ภายนอก ท่�ม่ค์วามติ้องการในบริเวณพั่�นท่�ใกล้เค่์ยงกับโรงสู่ับไม้ติ่อไป็

3. บ่ริษััท เซีฟ เอนเนอร์จี (แพัร่) จำากัด 
บริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี (แพัร่) จัำากัด้ (“SAFE-P”) SAFE-P จัด้ทะเบ่ยน
จััด้ตัิ�งบริษััทข้�นเมื�อวันท่� 11 ธุันวาค์ม 2555 โด้ยติ่อมา SAFE ได้้เข้า
ลงทุนในม้ลค์่ารวม 51.69 ล้านบาท เพั่�อให้้ ได้้มาซึ่่�งหุ้้นของ SAFE-P 
ในสัู่ด้สู่่วนร้อยละ 49 แบ่งออกได้้ดั้งน่�

1. โค์รงการอำาเภอลอง จัังห้วัด้แพัร่ ม้ลค์่าการลงทุน
ทั�งโค์รงการ 45.495 ล้านบาท (สู่ัด้สู่่วนร้อยละ 100) 
สู่ำาห้รับม้ลค์่าท่�ดิ้นป็ระมาณ 5 ไร่ อาค์ารและสู่ิ�งป็ล้กสู่ร้าง  
เค์รื�องจัักรท่�ใช้้ในการผู้ลิติทั�งห้มด้ สัู่ญญาซืึ่�อขายไฟฟ้า 
รวมถ่ึงใบอนุญาติในการด้ำาเนินธุุรกิจัท่�เก่�ยวข้องทั�งห้มด้

2. โค์รงการอำาเภอสู่้งเม่น จัังห้วัด้แพัร่ ม้ลค์่าการลงทุน 
60 ล้านบาท (สู่ัด้สู่่วนร้อยละ 100) สู่ำาห้รับม้ลค์่าท่�ดิ้น
ป็ระมาณ 5 ไร่ อาค์ารและสู่ิ�งป็ล้กสู่ร้าง เค์รื�องจัักรท่�
ใช้้ในการผู้ลิติทั�งห้มด้ สัู่ญญาซืึ่�อขายไฟฟ้า รวมถ่ึงใบ
อนุญาติในการด้ำาเนินธุุรกิจัท่�เก่�ยวข้องทั�งห้มด้



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 256362

โด้ย SAFE เข้าถืึอหุ้้นในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 49 ของจัำานวนทุนจัด้ทะเบ่ยน
ทั�งห้มด้ใน SAFE-P ป็ัจัจัุบัน SAFE-P ม่ทุนจัด้ทะเบ่ยนจัำานวน 
55,000,000 บาท แบ่งออกเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 5,500,000 หุ้้น 
ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 10 บาท ช้ำาระเต็ิมม้ลค์่าแล้ว

SAFE-P ด้ำาเนินธุุรกิจัโรงไฟฟ้าพัลังงานเทค์โนโลย่ระบบผู้ลิติ 
ก๊าซึ่เช้ื�อเพัลิงจัากช้่วมวล (Gasification) ขนาด้ 2 เมกะวัติติ์  
โด้ยแบ่งออกเป็็น 2 โค์รงการ ๆ ละ 1 เมกะวัติติ์ ติั�งอย้่ท่� อำาเภอลอง  
จัังห้วัด้แพัร่ และอำาเภอสู่้งเม่น จัังห้วัด้แพัร่ ป็ัจัจัุบันโค์รงการ 
ท่�อำาเภอลอง จัังห้วัด้แพัร่เริ�มม่รายได้้จัากการจัำาห้น่ายไฟฟ้า 
ในเชิ้งพัาณิช้ย์ ตัิ�งแติ่เดื้อนสิู่งห้าค์ม 2561 แล้ว และสู่ำาห้รับโค์รงการ
ท่�สู่อง ท่� อ.สู้่งเม่น จัังห้วัด้แพัร่ ขณะน่�ยังอย้่ระห้ว่างการวางแผู้น
ก่อสู่ร้างโค์รงการ 
 โด้ยสู่ามารถึสู่รุป็สู่าระสู่ำาค์ัญของสัู่ญญาซึ่ื�อขายไฟฟ้า (Power 

Purchase Agreement) ได้้ดั้งน่�
- ค์้่สัู่ญญาระห้ว่าง บริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี (แพัร่) จัำากัด้ 

(เดิ้มช้ื�อ บริษััท บิน่า พัูรี� พัาวเวอร์ (ไทยแลนด้์) จัำากัด้) 
กับ การไฟฟ้าสู่่วนภ้มิภาค์

- การไฟฟ้าติกลงซืึ่�อและผู้้้ผู้ลิติไฟฟ้าติกลงขายพัลังงาน
ไฟฟ้าในป็รมิาณพัลังงานไฟฟ้าสู่้งสูุ่ด้ 0.92 เมกะวัติติ์ 
ติ่อโค์รงการ

- ระยะเวลาขายไฟติามสัู่ญญา 20 ป็ี นับจัากวันท่�จั่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบ

- อัติรารับซืึ่�อไฟฟ้าอย้่ท่� 5.84 บาท ติ่อห้น่วยไฟฟ้า สู่ำาห้รับ 
8 ป็ีแรก ห้ลังจัากนั�นป็รับเป็็น 5.34 บาท ติ่อห้น่วย 
ไฟฟ้า จันถ่ึงค์รบกำาห้นด้อายุสู่ัญญาซึ่ื�อขายไฟฟ้า  
แบบ Feed-in tariff (FiT)

อย่างไรก็ติาม นับตัิ�งแติ่ช้่วงไติรมาสู่ท่� 1 ป็ี 2563 บริษััทได้้เข้าสู้่่การ
เจัรจัาเงื�อนไขและข้อติกลงเพั่�อพัิจัารณาห้าแนวทางการจัำาห้น่ายไป็
ซึ่่�งหุ้้นสู่ามัญของบริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ (“SAFE”) 
ซึ่่�งบริษััท อ่ซ่ึ่เอฟ พัาวเวอร์ จัำากัด้ ในฐานะบริษััทย่อยของบริษััทฯ 
(“ECF-Power”) ถึือหุ้้นในสัู่ด้สู่่วนร้อยละ 33.37 ค์ิด้เป็็นจัำานวนหุ้้น
สู่ามัญทั�งห้มด้เท่ากับ 1,938,76 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 100 บาท  
ซึ่่�งติ่อมาท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััทฯ ค์รั�งท่� 12/2563 เมื�อ 
วันท่� 22 ธุันวาค์ม 2563 ได้้ม่มติิท่�สู่ำาค์ัญค์ือ อนุมัติิการจัำาห้น่ายไป็ 
ซึ่่�งหุ้้นสู่ามัญของบริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ (“SAFE”)  
ในม้ลค์่าราค์าขายท่� 233.88 ล้านบาท ให้้กับ บริษััท ไพัร์ซึ่ ออฟ ว้้ด้  
โฮลด้ิ�ง จัำากัด้ ในฐานะผู้้้จัะซึ่ื�อ ซึ่่�งไม่เข้าข่ายเป็็นบุค์ค์ลท่�เก่�ยวโยง 
กับบริษััทแติ่อย่างใด้ โด้ยได้้ป็ิด้การซึ่ื�อขายเป็็นท่�เรียบร้อยเมื�อวัน
ท่� 24 ธุันวาค์ม 2563 ท่�ผู้่านมา ด้ังนั�นภายห้ลังจัากวันท่�ดั้งกล่าว  
จัะไม่ป็รากฎรายการเข้าลงทุนในบริษััทร่วม รวมถ่ึงการสู่่งติัว
แทนเข้าเป็็นกรรมการ ซ่ึ่�งป็ระกอบด้้วย SAFE บริษััท ไพัร์ซึ่ ออฟ 
ว้้ด้ กรีน เอนเนอร์จัี จัำากัด้ บริษััท เซึ่ฟ ไบโอแม็สู่ จัำากัด้ และบริษััท  
เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี (แพัร่) จัำากัด้ อ่กติ่อไป็

โรงไฟฟ้าพัลังงานแส่งอาทิต้ย์ (Solar Power Plant)
ในช้่วงป็ี 2558 บริษััทได้้ด้ำาเนินการจัด้ทะเบ่ยนจััด้ติั�งบริษััทย่อย 
ทางอ้อมในป็ระเทศญ่�ป็ุ่นคื์อ ECF Tornado Energy Godo Kaisha 
(“ECF Tornado”) เพั่�อรองรับการขยายการลงทุนในป็ระเทศญ่�ป็ุ่น 
สู่ำาห้รับโค์รงการโรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ โด้ยขณะนั�นโรงไฟฟ้า
ดั้งกล่าวม่ขนาด้กำาลังการผู้ลิติติิด้ตัิ�งป็ระมาณ 1.5 เมกะวัติติ์ โด้ยม่
ท่�ตัิ�งโค์รงการตัิ�งอย้่ท่� 1737 Kaminoyama, Kamiya, Tokotomi-
Cho, Himeiji City, Hyogo, Japan โด้ย บริษััท อ่ซึ่่เอฟ โฮลดิ้�งสู่์ 
จัำากัด้ ในฐานะบริษััทย่อย เป็็นผู้้้เข้าถึือหุ้้นใน ECF Tornado Energy 
Godo Kaisha ในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 51 คิ์ด้เป็็นม้ลค์่าเงินท่�ใช้้ลงทุน 
ในโค์รงการ ป็ระมาณ 106,617,000 เยน ห้รือป็ระมาณ 29.52 
ล้านบาท เพั่�อช้่วยสู่ร้างการเจัริญเติิบโติให้้กับบริษััท และกระจัาย
ค์วามเสู่่�ยงในการด้ำาเนินธุุรกิจั โด้ยโค์รงการโรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่ง
อาทิติย์แห้่งน่� ได้้เริ�มด้ำาเนินการจัำาห้น่ายไฟฟ้าเช้ิงพัาณิช้ย์ (COD) 
นับติั�งแติ่วันท่� 21 ธุันวาค์ม 2558 

ติ่อมาในเด้ือนกันยายน ป็ี 2559 บริษััท อ่ซ่ึ่เอฟ โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้  
ได้้ตัิด้สู่ินใจัขายทรัพัย์สู่ินท่�เข้าลงทุนใน ECF Tornado ในสู่ัด้สู่่วน
ร้อยละ 51 ให้้แก่ Capital Inc. โด้ย Capital Inc. เป็็นนิติิบุค์ค์ลท่� 
จัด้ทะเบ่ยนจััด้ติั�งข้�น ติั�งแติ่ป็ี 2526 เพั่�อด้ำาเนินธุุรกิจัด้้านอสู่ังห้า 
ริมทรัพัย์ ธุุรกิจัด้้านพัลังงานแสู่งอาทิติย์ และพัลังงานด้้านอื�น ๆ  
ในป็ระเทศญ่�ป็ุ่น โด้ยได้้ด้ำาเนินการจััด้ทำาสู่ัญญาซืึ่�อขายทรัพัย์สู่ิน 
ซึ่่�งทรัพัย์สู่ินท่�จัำาห้น่ายไป็ม่ราค์าขายสูุ่ทธุิจัากภาษั่ท่�เก่�ยวข้องเป็็น
จัำานวนเงินป็ระมาณ 82.19 ล้านบาท ซึ่่�งเป็็นราค์าขาย และเงื�อนไข
ท่�ด้่ท่�สูุ่ด้ เมื�อเป็รียบเท่ยบกับผู้้้เสู่นอขายรายอื�น ๆ  รวมทั�งสู่ิ�น 5 ราย 
คิ์ด้เป็็นกำาไรเมื�อเท่ยบกับติ้นทุนเงินลงทุน ป็ระมาณร้อยละ 43.94 
สู่ำาห้รับสู่าเห้ตุิท่�ติัด้สิู่นใจัขายทรัพัย์สิู่นด้ังกล่าว เนื�องจัากพัิจัารณา
จัากผู้ลกำาไรท่�จัะได้้รับ เมื�อเป็รียบเท่ยบกับอัติราผู้ลติอบแทนจัาก
การด้ำาเนินโค์รงการท่�ป็ระมาณร้อยละ 8 ติ่อป็ี สู่ำาห้รับระยะเวลา
ด้ำาเนินโค์รงการ 20 ป็ี โด้ยภายห้ลังการค์ืนเงินลงทุนและกำาไรจัาก
การขายทรัพัย์สิู่นให้้กับผู้้้ถืึอหุ้้นเป็็นท่�เรียบร้อยในวันท่� 29 กันยายน 
2559 ป็ัจัจัุบัน ECF Tornado ได้้เสู่ร็จัสิู่�นขั�นติอนการจัด้ทะเบ่ยนเลิก
บริษััทเป็็นท่�เรียบร้อยแล้ว ติั�งแติ่วันท่� 22 กุมภาพัันธุ์ 2560 ท่�ผู้่านมา

ทั�งน่�ภายห้ลังจัากการจััด้โค์รงสู่ร้างการด้ำาเนินธุุรกิจัผู้่านการ 
จัด้ทะเบ่ยนจััด้ตัิ�ง บริษััท อ่ซึ่่เอฟ พัาวเวอร์ จัำากัด้ ข้�นเพั่�อเป็็น 
ผู้้้เข้าลงทุนในธุุรกิจัพัลังงานทด้แทน บริษััท อ่ซึ่่เอฟ โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ 
จ้ังสิู่�นสุู่ด้บทบาทการเป็็นบริษััทย่อยท่�เข้าลงทุนในด้้านธุุรกิจัพัลังงาน 
และได้้ป็รับร้ป็แบบการด้ำาเนินธุุรกิจัเป็็นผู้้้จััด้จัำาห้น่ายสู่ินค์้าในกลุ่ม
ผู้ลิติภัณฑ์์เฟอร์นิเจัอร์ซึ่่�งเป็็นผู้ลิติภัณฑ์์ห้ลักให้้กับบริษััทสู่ำาห้รับบาง
สู่่วนของล้กค์้าในกลุ่มร้านค์้าป็ล่กและร้านค์้าสู่่งรายย่อยทั�วป็ระเทศ
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ซึ่่�งในช้่วงป็ี 2560 บริษััทได้้ขยายการเข้าลงทุนในธุุรกิจัโรงไฟฟ้า
พัลังงานแสู่งอาทิติย์ ขนาด้กำาลังการผู้ลิติไฟฟ้าติิด้ติั�งรวม 220 MW  
และม่กำาลังการผู้ลิติไฟฟ้าติามสู่ัญญา 170 MW ของ บริษััท กรีน เอิร์ธุ  
พัาวเวอร์ (ไทยแลนด้์) จัำากัด้ (“โค์รงการโรงไฟฟ้ามินบ้” ห้รือ 
“GEP”) ซึ่่�ง GEP เป็็นบริษััทท่�เข้าลงทุนในโค์รงการโรงไฟฟ้าพัลังงาน 
แสู่งอาทิติย์ซึ่่�งตัิ�งอย้่ท่�เมืองมินบ้ รัฐมาเกวย ป็ระเทศสู่าธุารณรัฐ 
แห้่งสู่ห้ภาพัเม่ยนมาร์ (“ป็ระเทศเม่ยนมาร์”) โด้ยให้้ บริษััท อ่ซึ่่เอฟ  
พัาวเวอร์ จัำากัด้ (“ECF-P”) ในฐานะบริษััทย่อยท่�บริษััทถึือหุ้้นอย้่ 
ร้อยละ 99.99 เป็็นผู้้้เข้าลงทุนซึ่ื�อหุ้้นของโค์รงการในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 20  
ซ่ึ่�งบริษััทได้้เข้าทำาการซึ่ื�อหุ้้นสู่ามัญเดิ้มของ GEP จัำานวน 51,512 หุ้้น  
ค์ิด้เป็็นร้อยละ 20 ของหุ้้นท่�จัำาห้น่ายได้้แล้วทั�งห้มด้ของ GEP ในขณะนั�น  
ติามท่�ได้้รับอนุมัติิจัากท่�ป็ระชุ้มวิสู่ามัญผู้้้ถึือหุ้้น ค์รั�งท่� 1/2560  
เมื�อวันท่� 31 พัฤษัภาค์ม 2560 โด้ยม่ม้ลค์่าเท่ากับ 9 ล้านเห้รียญ
ด้อลลาร์สู่ห้รัฐ ทั�งน่�โค์รงการโรงไฟฟ้ามินบ้ม่ม้ลค์่ารวมของโค์รงการ
อย้่ท่� 250 ล้านเห้รียญสู่ห้รัฐ โด้ยสู่่วนห้น่�งจัะเป็็นการขอรับการ
สู่นับสู่นุนเงินก้้ยืมจัากสู่ถึาบันการเงิน และสู่่วนของผู้้้ถึือหุ้้น ซึ่่�ง
จัะทำาให้้ ECF-P ม่ภาระท่�จัะติ้องเพัิ�มทุนติามสู่ัด้สู่่วนการถึือหุ้้นท่�
ร้อยละ 20 จัำานวนป็ระมาณ 14 ล้านเห้รียญด้อลลาร์สู่ห้รัฐ ติ่อไป็

ป็ัจัจัุบัน GEP ม่ทุนจัด้ทะเบ่ยนเท่ากับ 2,252,716,300 บาท โด้ยแบ่ง
ออกเป็็นจัำานวนหุ้้น 22,527,163 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 100 บาท  
และม่ทุนจัด้ทะเบ่ยนช้ำาระแล้วเท่ากับ 1,658,290,058.13 บาท 
(ป็ระกอบด้้วย หุ้้นสู่ามัญจัำานวน 10,806,478 หุ้้น ช้ำาระเติ็มม้ลค์่า
แล้ว หุ้้นสู่ามัญจัำานวน 7,032,411 หุ้้น ช้ำาระแล้ว 56.72 บาทติ่อหุ้้น 
และหุ้้นสู่ามัญ 4,688,274 หุ้้น ช้ำาระแล้ว 38.13 บาทติ่อหุ้้น)

GEP ม่บริษััทย่อย 1 แห้่ง คื์อ บริษััท จัีอ่พัี (เม่ยนมาร์) จัำากัด้ (“GEP-
Myanmar”) ซ่ึ่�งเป็็นการลงทุนใน GEP-Myanmar เพัียงบริษััทเด้่ยว 
และไม่ได้้ถึือหุ้้นในบริษััทอื�นใด้ GEP-Myanmar จัด้ทะเบ่ยนจััด้ตัิ�งข้�น
เป็็นบริษััทสู่ัญช้าติิเม่ยนมาร์ โด้ยม่ทุนจัด้ทะเบ่ยน 500 ล้านเห้รียญ
ด้อลลาร์สู่ห้รัฐ โด้ยแบ่งเป็็นหุ้้นสู่ามัญจัำานวน 500,000,000 หุ้้น 
ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 1 เห้รียญด้อลลาร์สู่ห้รัฐ โด้ยม่ทุนจัด้ทะเบ่ยน
ช้ำาระแล้วท่� 28,737,951.43 เห้รียญด้อลลาร์สู่ห้รัฐ ห้รือป็ระมาณ 
863.43 ล้านบาท ติามป็ระกาศอัติราแลกเป็ล่�ยนของธุนาค์าร 
แห้่งป็ระเทศไทย (ธุป็ท.) ณ วันท่� 16 ธุันวาค์ม 2563 ท่�อัติรา 
แลกเป็ล่�ยน 30.045 บาท ติ่อ 1 เห้รียญด้อลลาร์สู่ห้รัฐ 

โด้ย GEP ม่สู่ัด้สู่่วนการถึือหุ้้นใน GEP-Myanmar เท่ากับร้อยละ 
100.00 ของทุนจัด้ทะเบ่ยนช้ำาระแล้วทั�งห้มด้ใน GEP-Myanmar และ
ม่วัติถุึป็ระสู่งค์์เพั่�อป็ระกอบธุุรกิจัในการพััฒนาและบริห้ารโค์รงการ
โรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ ในป็ระเทศเม่ยนมาร์ โด้ยม่ขนาด้กำาลัง
การผู้ลิติไฟฟ้าติิด้ติั�งรวม 220 MW และม่กำาลังการผู้ลิติไฟฟ้า 
ติามสัู่ญญา 170 MW

ป็ัจัจัุบันได้้เริ�มจัำาห้น่ายไฟฟ้าเช้ิงพัาณิช้ย์ (COD) เฟสู่ท่� 1 ขนาด้กำาลัง
การผู้ลิติ 50 เมกะวัติติ ์จัากขนาด้กำาลังการผู้ลิติทั�งห้มด้ 220 เมกะวัติติ์  
ได้้เป็็นท่�เรียบร้อยแล้ว โด้ยจัะแบ่งการก่อสู่ร้างออกเป็็น 4 เฟสู่ 
และขณะน่�อย้่ระห้ว่างการวางแผู้นการก่อสู่ร้างโรงไฟฟ้าพัลังงาน 
แสู่งอาทิติย์ เฟสู่ท่� 2 ขนาด้กำาลังการผู้ลิติ 50 เมกะวัติติ์ และเฟสู่ 
ท่� 3 และ 4 จัะม่ขนาด้กำาลังการผู้ลิติขนาด้ 50 และ 70 เมกะวัติติ์  
ติามลำาด้ับ ให้้แล้วเสู่ร็จัค์รบทั�งสู่่�เฟสู่ภายในไม่เกินป็ี 2565 ติ่อไป็ 

GEP-Myanmar ได้้เข้าลงนามในสู่ัญญาซึ่ื�อขายไฟฟ้า (“Power 
Purchase Agreement : PPA”) กับ Electric Power Generation 
Enterprise (“EPGE”) (ช้ื�อก่อนห้น้าค์ือ Myanmar Electric Power 
Enterprise) ซึ่่�งเป็็นองค์์กรท่�อย้่ภายใติ้ Ministry of Electricity 
and Energy ของป็ระเทศเม่ยนมาร์ โด้ยสู่าระสู่ำาค์ัญค์ือ เพั่�อติกลง
พััฒนา ก่อสู่ร้าง จััด้ห้าแห้ล่งเงินทุน บริห้ารจััด้การ บำารุงรักษัา 
และโอนกิจัการ และ EPGE จัะรับซืึ่�อไฟฟ้าจัากโค์รงการโรงไฟฟ้า
พัลังงานแสู่งอาทิติย์ ขนาด้กำาลังการผู้ลิติติิด้ตัิ�งป็ระมาณ 220 MW  
ห้รือคิ์ด้เป็็นอัติราการรับซืึ่�อไฟฟ้าสู่้งสูุ่ด้ท่� 170 MW ซึ่่�งตัิ�งอย้่ท่� 
เมืองมินบ้ รัฐมาเกวย ป็ระเทศเม่ยนมาร์ เป็็นระยะเวลา 30 ป็ ี 
นับตัิ�งแติ่วันท่�เริ�มด้ำาเนินการจัำาห้น่ายไฟฟ้าเช้ิงพัาณิช้ย์ (Commercial 
Operation Date ห้รือ “COD”) ของโค์รงการเฟสู่ 1 จัากทั�งห้มด้  
4 เฟสู่ ในอัติรารับซึ่ื�อไฟฟ้าค์งท่�ท่� 0.1275 เห้รียญด้อลลาร์สู่ห้รัฐ 
ติ่อห้น่วยไฟฟ้า ติลอด้อายุสู่ัญญาของ PPA รวมถึ่งการติ่ออายุ 
PPA ท่�อาจัจัะเกิด้ข้�นด้้วย โด้ยการผู้ลิติไฟฟ้าจัะแบ่งออกเป็็น 4 เฟสู่  
ติามอัติราการผู้ลิติไฟฟ้าสู้่งสูุ่ด้ท่�จัะเกิด้ข้�นในแติ่ละเฟสู่ ด้ังน่�

เฟสู่ 1 อัติราการรับซึ่ื�อสู่้งสูุ่ด้ 40 MW (กระแสู่สู่ลับ)  
 จัากกำาลังการผู้ลิติติิด้ตัิ�ง 50 MW

เฟสู่ 2  อัติราการรับซึ่ื�อสู่้งสูุ่ด้ 80 MW (กระแสู่สู่ลับ)  
 จัากกำาลังการผู้ลิติติิด้ตัิ�ง 100 MW

เฟสู่ 3 อัติราการรับซึ่ื�อสู่้งสุู่ด้ 120 MW (กระแสู่สู่ลับ)  
 จัากกำาลังการผู้ลิติติิด้ตัิ�ง 150 MW

เฟสู่ 4 อัติราการรับซึ่ื�อสู่้งสุู่ด้ 170 MW (กระแสู่สู่ลับ) 
 จัากกำาลังการผู้ลิติติิด้ตัิ�ง 220 MW

โด้ยโค์รงการโรงไฟฟ้ามินบ้เป็็นโค์รงการท่� ได้้รับการอนุมัติิ 
ข้อเสู่นอด้้านการลงทุนและออกใบอนุญาติการลงทุน ห้รือท่�เรียกว่า 
“MIC Permit” จัากค์ณะกรรมาธุิการลงทุนเม่ยนมาร์ (Myanmar 
Investment Commission : “MIC”) จัากท่�ป็ระชุ้มค์รั�งท่� 5/2017 
เมื�อวันท่� 13 ม่นาค์ม 2560 โด้ยใบอนุญาติด้ังกล่าว ลงวันท่�ได้้รับ
อนุญาติ เมื�อวันท่� 12 เมษัายน 2560 โด้ยนักลงทุนติ่างช้าติิท่�ป็ระสู่งค์์
จัะลงทุนโด้ยติรงในป็ระเทศเม่ยนมาร์จัะติ้องได้้รับ MIC Permit  
โด้ยสิู่ทธุิป็ระโยช้น์ท่�สู่ำาค์ัญท่�จัะได้้รับ สู่รุป็ได้้ด้ังน่�
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• ได้้รับสิู่ทธิุป็ระโยช้น์ ในการเช้่าท่�ด้ินในระยะยาว โด้ยม่ระยะเวลาการเช้่าสู่้งสุู่ด้ 50 ป็ี ข้�นอย้่กับป็ระเภทและขนาด้ของการลงทุน 
และสู่ามารถึติ่อสัู่ญญาได้้ค์รั�งละ 10 ป็ี จัำานวน 2 ค์รั�ง รวมระยะเวลาเช้่าซึ่ื�อท่�ด้ินได้้นานท่�สูุ่ด้ถึ่ง 70 ป็ี (ห้มายเห้ติุ : นักลงทุน 
ติ่างช้าติิไม่ม่สิู่ทธิุในการถึือค์รองท่�ด้ิน แติ่สู่ามารถึเช้่าท่�ด้ินจัากรัฐบาลและเอกช้นช้าวเม่ยนมาร์ ในระยะยาวได้้)

• ได้้รับสิู่ทธิุป็ระโยช้น์ ในการยกเว้นภาษ่ัเงินได้้ โด้ยจัะได้้รับการยกเว้นภาษ่ัเงินได้้ติิด้ติ่อกันเป็็นเวลา 5 ป็ี นับจัากป็ีท่�เริ�มด้ำาเนิน
กิจัการ

• ได้้รับสิู่ทธิุป็ระโยช้น์ ในการว่าจั้างผู้้้เช้่�ยวช้าญห้รือช้่างเทค์นิค์จัากติ่างป็ระเทศได้้
• รัฐบาลเม่ยนมาร์รับป็ระกันว่า จัะไม่ระงับการทำาธุุรกิจัท่�ได้้รับอนุญาติจัากค์ณะกรรมการสู่่งเสู่ริมการลงทุน (MIC) ก่อนค์รบ

กำาห้นด้ติามระยะเวลาท่�ได้้รับอนุญาติ โด้ยป็ราศจัากเห้ติุผู้ลท่�เพัียงพัอ
• รัฐบาลเม่ยนมาร์รับป็ระกันว่า จัะไม่ด้ำาเนินการแป็ลงสิู่นทรัพัย์ของเอกช้นมาเป็็นกรรมสิู่ทธิุ�ของรัฐบาล (No Nationalization) 

ติลอด้ระยะเวลาการลงทุน 

โด้ยสู่ามารถึสู่รุป็สู่าระสู่ำาคั์ญของสัู่ญญาซึ่ื�อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ได้้ดั้งน่�

วันท่ีทำาสัญญา
20 ม่นาค์ม 2559 และฉีบับแก้ ไขเพัิ�มเติิม ฉีบับวันท่� 9 มกราค์ม 2560 และฉีบับแก้ ไขเพัิ�มเติิมวันท่� 
19 ธัุนวาค์ม 2561

คู่สัญญา
ผู้้้ซึ่ื�อ : Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”)
ผู้้้ขาย : GEP (Myanmar) Company Limited (“GEP-Myanmar”) ในฐานะบริษััทย่อยของ GEP

อัตรารับซึ่ื�อไฟฟ้า อัติรารับซึ่ื�อไฟฟ้าท่� 0.1275 เห้รียญสู่ห้รัฐติ่อกิโลวัติติ์-ช้ั�วโมง

ปริมาณในการรับซึ่ื�อไฟฟ้า

• EPGE จัะรับซึ่ื�อพัลังงานไฟฟ้าสูุ่ทธิุในป็ริมาณท่� GEP-Myanmar ผู้ลิติและสู่่งเข้าระบบได้้
จัริง ซึ่่�งผู้ลิติพัลังงานสู่้งสูุ่ด้ถึ่งร้อยละ 105 ของป็ริมาณพัลังงานสูุ่ทธุิท่�ค์าด้ว่าจัะผู้ลิติได้้ติาม
สู่ัญญา

• ห้าก ณ ขณะใด้ขณะห้น่�งโรงไฟฟ้ามินบ้ผู้ลิติพัลังงานสูุ่ทธุิได้้เกินร้อยละ 105 ของป็ริมาณ
พัลังงานสุู่ทธิุท่�ค์าด้ว่าจัะผู้ลิติได้้ติามสัู่ญญา EPGE จัะรับพัลังงานสุู่ทธิุสู่่วนเกินด้ังกล่าวเข้า
ระบบทั�งห้มด้ โด้ยมิติ้องจั่ายช้ำาระค์่าไฟฟ้าสู่่วนเกินด้ังกล่าว 

ระยะเวลารับซึ่ื�อ 30 ป็ี นับจัากวันเป็ิด้ด้ำาเนินการเช้ิงพัาณิช้ย์ของโค์รงการโรงไฟฟ้ามินบ้ เฟสู่ 1

เริ�มจำาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ 27 กันยายน 2562 เฟสู่ท่� 1 กำาลังการผู้ลิติ 50 เมกะวัติติ์

การยกเลิกสัญญา

ห้าก GEP-Myanmar ไม่ป็ฏิิบัติิติามสู่ัญญาข้อใด้ ภายในระยะเวลา 90 วัน (ยกเว้นกรณ่ไม่ป็ฏิิบัติิ
ติามสู่ัญญาในเรื�องวันท่�เริ�มด้ำาเนินการเช้ิงพัาณิช้ย์นั�น ระยะเวลาด้ังกล่าวจัะขยายเป็็น 240 วัน) 
EPGE สู่ามารถึทำาห้นังสืู่อแจั้งให้้ GEP-Myanmar ด้ำาเนินการแก้ ไขได้้ ห้ากไม่แก้ ไขให้้แล้วเสู่ร็จั 
EPGE ม่สิู่ทธิุบอกเลิกสู่ัญญาได้้

ธิุรกิจที�ดำาเนินงานโดย บ่ริษััท แพัลนเนทบ่อร์ด จำากัด ในฐานะบ่ริษััทย่อยที�บ่ริษััทถืือหุุ้้นในส่ัดส่่วน
ร้อยละ 57

ท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการของบริษััทฯ ค์รั�งท่� 13/2560 เมื�อวันท่� 27 ติุลาค์ม 2560 ได้้ม่มติิอนุมัติิให้้บริษััท ด้ำาเนินการจััด้ตัิ�งบริษััทย่อยเพัิ�ม
เติิมอ่ก 1 แห้่ง โด้ยบริษััทเข้าถืึอหุ้้นในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 99.99 ค์ือ บริษััท แพัลนเนทบอร์ด้ จัำากัด้ (Planet Board Company Limited) โด้ย
ม่ทุนจัด้ทะเบ่ยนจัำานวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็็นหุ้้นสู่ามัญ 10,000,000 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 5.00 บาท และม่ทุนจัด้ทะเบ่ยน
ช้ำาระแล้วจัำานวน 12,500,000 บาท แบ่งออกเป็็นหุ้้นสู่ามัญ 10,000,000 หุ้้น ม้ลค์่าท่�เรียกช้ำาระหุ้้นละ 1.25 บาท โด้ยวัติถึุป็ระสู่งค์์ ในการ
จััด้ตัิ�งธุุรกิจัผู้ลิติและจัำาห้น่ายแผู้่นไม้ (Wood-Based Panel) ได้้แก่ แผู้่นเอ็มด้่เอฟ (MDF Board) และแผู้่นป็าร์ติิเกิ�ล (Particleboard) โด้ย
ค์าด้ว่าจัะม่กำาลังการผู้ลิติท่� 600 - 800 ล้กบาศก์เมติรติ่อวัน ทั�งน่� บริษััท แพัลนเนทบอร์ด้ จัำากัด้ ได้้ด้ำาเนินการจัด้ทะเบ่ยนจััด้ตัิ�งบริษััท
เสู่ร็จัสู่ิ�นไป็เมื�อวันท่� 19 ธัุนวาค์ม 2560 



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563 65

ท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการของบริษััท ค์รั�งท่� 1/2561 เมื�อวันท่� 23 มกราค์ม 2561 ได้้ม่มติิอนุมัติิการเสู่นอขายหุ้้นเด้ิมท่� บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์
เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น) เข้าลงทุนในบริษััท แพัลนเนทบอร์ด้ จัำากัด้ (“แพัลนเนท”) ในฐานะบริษััทย่อย รวมร้อยละ 43 ของม้ลค์่าทุนจัด้
ทะเบ่ยนทั�งห้มด้ของแพัลนเนท ให้้กับคุ์ณค์มวิทย์ บุญธุำารงกิจั ในสัู่ด้สู่่วนร้อยละ 25 ค์ุณกฤษัช้นก ป็ัทมสัู่ติยาสู่นธิุ ร้อยละ 3.75 ค์ุณพัิช้พัิมพั์  
ป็ัทมสัู่ติยาสู่นธุิ ร้อยละ 3.75 ค์ุณเอกลักษัณ์ ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธุิ ร้อยละ 3.75 ค์ุณเอกฤทธุิ� ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธุิ ร้อยละ 3.75 และคุ์ณวรัษัธุกฤติ 
พัรแจั่มใสู่ ร้อยละ 3 รวมถ่ึงอนุมัติิแก้ ไขโค์รงสู่ร้างการถืึอหุ้้น และมอบอำานาจัให้้ค์ุณช้าล่ สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� รองป็ระธุานกรรมการบริษััท และกรรมการ
บริห้าร เป็็นผู้้้ม่อำานาจัการด้ำาเนินการแทนบริษััท ในการเจัรจัาติ่อรองเงื�อนไข ทำาค์วามติกลง และลงนามในสัู่ญญาซึ่ื�อขายหุ้้น รวมทั�งสัู่ญญา
อื�นและเอกสู่ารอื�น ๆ ท่�เก่�ยวข้อง ทำาให้้ม่โค์รงสู่ร้างการถึือหุ้้นเป็ล่�ยนแป็ลงไป็ ด้ังรายช้ื�อติ่อไป็น่�

1. บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น) 5,700,000 หุ้้น  คิ์ด้เป็็นร้อยละ 57
2. คุ์ณค์มวิทย์ บุญธุำารงกิจั 2,500,000 หุ้้น คิ์ด้เป็็นร้อยละ 25
3. คุ์ณกฤษัช้นก ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธิุ 375,000 หุ้้น คิ์ด้เป็็นร้อยละ 3.75
4. คุ์ณพัิช้พัิมพั์ ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธิุ 375,000 หุ้้น คิ์ด้เป็็นร้อยละ 3.75
5. คุ์ณเอกลักษัณ์ ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธิุ 375,000 หุ้้น คิ์ด้เป็็นร้อยละ 3.75
6. คุ์ณเอกฤทธิุ� ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธิุ 375,000 หุ้้น คิ์ด้เป็็นร้อยละ 3.75
7. คุ์ณวรัษัธุกฤติ พัรแจั่มใสู่ 375,000 หุ้้น คิ์ด้เป็็นร้อยละ 3

ติ่อมาในเดื้อนเมษัายน 2561 แพัลนเนทได้้ม่การจััด้สู่รรการถึือหุ้้นในกลุ่มผู้้้บริห้าร บริษััท อินเด้็กซึ่์ ลิฟวิ�ง มอลล์ จัำากัด้ ในฐานะผู้้้ถืึอหุ้้น 
ของบริษััท แพัลนเนทบอร์ด้ จัำากัด้ จัากจัำานวนผู้้้ถืึอหุ้้น 4 ท่าน ถืึอหุ้้นรวมร้อยละ 15 เป็็นจัำานวน 5 ท่าน โด้ยเพัิ�มเติิมผู้้้ถึือหุ้้นรายให้ม่ 
ค์ือ ค์ุณขันทอง อุด้มมห้ันติิสูุ่ข โด้ยถึือหุ้้นรวมร้อยละ 15 เท่าเด้ิม สู่่งผู้ลให้้โค์รงสู่ร้างการถึือหุ้้นให้ม่ม่การเป็ล่�ยนแป็ลงด้ังน่� บริษััท  
อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น) ในสัู่ด้สู่่วนร้อยละ 57 ค์ุณค์มวิทย์ บุญธุำารงกิจั ในสัู่ด้สู่่วนร้อยละ 25 ค์ุณขันทอง อุด้มมหั้นติิสุู่ข ร้อยละ 3  
ค์ุณกฤษัช้นก ป็ัทมสัู่ติยาสู่นธุิ ร้อยละ 3 ค์ุณพัิช้พัิมพั์ ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธุิ ร้อยละ 3 ค์ุณเอกลักษัณ์ ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธุิ ร้อยละ 3 ค์ุณเอกฤทธุิ�  
ป็ัทมสัู่ติยาสู่นธิุ ร้อยละ 3 และคุ์ณวรัษัธุกฤติ พัรแจั่มใสู่ ร้อยละ 3 รวมทั�งได้้ม่การอนุมัติิการเพัิ�มทุนจัด้ทะเบ่ยนบริษััทเพัิ�มเติิมอ่ก 400 ล้านบาท  
รวมเป็็น 450 ล้านบาท แติ่ทั�งน่� การเพัิ�มทุนดั้งกล่าวอย้่ระห้ว่างการด้ำาเนินการ โด้ยสู่รุป็โค์รงสู่ร้างการถืึอหุ้้นท่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ในค์รั�งน่� เป็็นดั้งน่�

1. บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น) 5,700,000 หุ้้น  คิ์ด้เป็็นร้อยละ 57
2. คุ์ณค์มวิทย์ บุญธุำารงกิจั 2,500,000 หุ้้น คิ์ด้เป็็นร้อยละ 25
3. คุ์ณขันทอง อุด้มมหั้นติิสุู่ข 300,000 หุ้้น คิ์ด้เป็็นร้อยละ 3
4. คุ์ณกฤษัช้นก ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธิุ 300,000 หุ้้น คิ์ด้เป็็นร้อยละ 3
5. คุ์ณพัิช้พัิมพั์ ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธิุ 300,000 หุ้้น คิ์ด้เป็็นร้อยละ 3
6. คุ์ณเอกลักษัณ์ ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธิุ 300,000 หุ้้น คิ์ด้เป็็นร้อยละ 3
7. คุ์ณเอกฤทธิุ� ป็ัทมสู่ัติยาสู่นธิุ 300,000 หุ้้น คิ์ด้เป็็นร้อยละ 3
8. คุ์ณวรัษัธุกฤติ พัรแจั่มใสู่ 300,000 หุ้้น คิ์ด้เป็็นร้อยละ 3

ท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการของบริษััท ค์รั�งท่� 7/2561 เมื�อวันท่� 27 มิถึุนายน 2561 ได้้ม่มติิอนุมัติิให้้ บริษััทเข้าลงทุนใน บริษััท แพัลนเนทบอร์ด้ 
จัำากัด้ โด้ยเข้าถืึอหุ้้นร้อยละ 57 ของทุนจัด้ทะเบ่ยนทั�งห้มด้ เพั่�อป็ระกอบธุุรกิจัผู้ลิติและจัำาห้น่ายแผู้่นไม้เอ็มด้่เอฟ โด้ยแพัลนเนทจัะใช้้เงินลงทุน
ในโค์รงการเบื�องติ้นจัำานวนทั�งสู่ิ�น 1,456.31 ล้านบาท

ป็ัจัจัุบันแพัลนเนทอย้่ระห้ว่างการช้ะลอการเข้าลงทุนในโค์รงการ เนื�องจัากสู่ถึานการณ์ติ้นทุนไม้ม่การป็รับตัิวเพัิ�มสู่้งข้�น ค์วามติ้องการ
ป็ริมาณไม้เพั่�อใช้้ ในการผู้ลิติสู่ำาห้รับกลุ่มโค์รงการโรงไฟฟ้าพัลังงานช้่วมวลในพั่�นท่�ท่�อย้่ระห้ว่างการพัิจัารณาจััด้ห้าสู่ำาห้รับการลงทุน 
ในโค์รงการ จัากเห้ติุการณ์เห้ล่าน่�สู่่งผู้ลกระทบอย่างม่นัยสู่ำาค์ัญติ่อติัวเลขอัติราผู้ลติอบแทนจัากการลงทุนท่�เค์ยได้้พัิจัารณาไว้ก่อนห้น้าน่�  
รวมถ่ึงผู้ลกระทบจัากสู่ถึานการณ์ COVID-19 ในขณะน่� ดั้งนั�นทางผู้้้บริห้ารและท่มงาน แพัลนเนท ยังค์งอย้่ระห้ว่างการพัิจัารณาห้าแนวทาง
ท่�เห้มาะสู่มสู่ำาห้รับค์วามเป็็นไป็ได้้ในการด้ำาเนินธุุรกิจัของแพัลนเนทติ่อไป็
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ลักษัณะผู้ลิตภััณฑ์์

ธิุรกิจเฟอร์นิเจอร์

บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น) (“บริษััท” ห้รือ “ECF”) 
ด้ำาเนินธุุรกิจัเป็็นผู้้้ผู้ลิติและจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์จัากไม้ป็าร์ติิเคิ์ลบอร์ด้ 
และไม้ยางพัารา กระด้าษัป็ิด้ผิู้ว ไม้ยางพัาราแป็รร้ป็อบแห้้ง เพั่�อใช้้
เป็็นวัติถุึด้ิบในการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ การจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์
ไม้ยางพัาราท่�บริษััทเป็็นผู้้้ผู้ลิติ และเฟอร์นิเจัอร์ท่�สัู่�งซืึ่�อจัากทั�ง 
ในป็ระเทศและติ่างป็ระเทศ และให้้บริการตัิด้แผู้่นป็ิด้ขอบไม้ (พัีวีซ่ึ่)  
เพั่�อใช้้เป็็นวัติถุึด้ิบในการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้

ผู้ลิติภัณฑ์์ของบริษััท ป็ระกอบด้้วยกลุ่มผู้ลิติภัณฑ์์ 5 ป็ระเภท
ห้ลัก โด้ยจัะเรียงลำาด้ับติามการเริ�มติ้นการด้ำาเนินธุุรกิจัของบริษััท 
โด้ยเริ�มแรกบริษััทได้้เป็ิด้การด้ำาเนินธุุรกิจัในสู่่วนของโรงเลื�อย  
โรงอบไม้ยางพัารา ซึ่่�งในสู่่วนกระบวนการผู้ลิติจัะเป็็นการนำาท่อน
ไม้ยางพัาราเพั่�อนำามาอบแห้้งและแป็รร้ป็เป็็นไม้ยางพัาราแผู้่นพัร้อม
ใช้้เป็็นวัติถุึด้ิบในการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ โด้ยไม้ยางพัาราแผู้่นจัะถึ้ก 
สู่่งติ่อเข้าสู่้่กระบวนการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัาราของบริษััท 

และในบางสู่่วนจัะเป็็นการจัำาห้น่ายให้้กับโรงงานผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์และ
บุค์ค์ลภายนอกทั�วไป็ ในสู่่วนเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ ซึ่่�งเป็็น
สู่่วนท่�สู่ามารถึสู่ร้างรายได้้จัากการด้ำาเนินธุุรกิจัเป็็นรายได้้ห้ลักให้้แก่
บริษััทนั�น วัติถึุดิ้บท่�ใช้้ในการผู้ลิติค์ือ ไม้ป็าร์ติิเคิ์ลบอร์ด้ จัะเป็็นการ
สู่ั�งซึ่ื�อจัากบุค์ค์ลภายนอกท่�ไม่ใช้่บุค์ค์ลท่�เก่�ยวโยงกันทั�งห้มด้ โด้ย 
ไม้ป็าร์ติิเคิ์ลบอร์ด้ท่�สู่ั�งซึ่ื�อเข้ามา จัะถ้ึกนำามาป็ิด้ผู้ิวด้้วยกระด้าษัป็ิด้ผิู้ว  
ซึ่่�งกระด้าษัป็ิด้ผิู้วท่�ใช้้ในกระบวนการผู้ลิติทั�งห้มด้ ทางบริษััทจัะเป็็น
ผู้้้ผู้ลิติข้�นเองซึ่่�งสู่่วนให้ญ่จัะถ้ึกนำามาใช้้ในการผู้ลิติภายในบริษััท และ
ม่บางสู่่วนท่�จัำาห้น่ายให้้กับบุค์ค์ลภายนอก เมื�อได้้ ไม้ป็าร์ติิเคิ์ลบอร์ด้ 
ป็ิด้ผู้ิวพัร้อมใช้้งานแล้วจัะถึ้กสู่่งติ่อเข้าสู่้่กระบวนการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์
ไม้ป็าร์ติิเคิ์ลบอร์ด้ติ่อไป็ ในสู่่วนของการป็ระกอบธุุรกิจันอกจัาก
บริษััทจัะม่เฟอร์นิเจัอร์ท่�ผู้ลิติเองแล้ว ยังม่บางสู่่วนท่�จั้างผู้ลิติจัาก
โรงงานภายนอกเพั่�อใช้้ในการจัำาห้น่ายผู้่านช้่องทางการจัำาห้น่าย
ป็ระเภทร้านค์้าสู่่งและร้านค์้าป็ล่กรายย่อยทั�วป็ระเทศด้้วย 
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รายละเอ่ยด้ของแติ่ละผู้ลิติภัณฑ์์ ม่ดั้งน่�

1. ไม้ยางพาราแปรรูปและอบแห้ง
ไม้ยางพัาราเป็็นไม้ท่�ม่ค์ุณภาพัทางกายภาพัห้ลายป็ระการใกล้เค่์ยงกับไม้สัู่ก ม่ลวด้ลายท่�สู่วยงาม สู่ามารถึนำามาย้อมสู่่ได้้ เนื�อไม้ง่าย 
ติ่อการติกแติ่ง นำ�าห้นักเบา ทั�งม่ราค์าย่อมเยากว่า เมื�อเป็รียบเท่ยบกับไม้ท่�ใช้้ผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ช้นิด้อื�น ด้้วยองค์์ป็ระกอบด้้านคุ์ณสู่มบัติิอันโด้ด้
เด้่นห้ลายป็ระการเช้่นน่� ไม้ยางพัาราจั้งเป็็นท่�ร้้จััก และนิยมใช้้อย่างแพัร่ห้ลาย ทั�วโลก ในเวลาอันรวด้เร็ว ในช้ื�อของ “ไม้สัู่กขาว (White Teak )”  
โด้ยไม้ยางพัาราท่�นำามาใช้้ในอุติสู่าห้กรรมไม้ในป็ัจัจัุบันน่� สู่่วนมากมาจัากสู่วนยางพัาราในลักษัณะของไม้ป็ล้กข้�นมาให้ม่ไม่ได้้เป็็นลักษัณะ
ของไม้ท่�ข้�นเองติามธุรรมช้าติิ โด้ยไม้ท่�จัะถึ้กนำามาใช้้งานโด้ยสู่่วนให้ญ่จัะเป็็นไม้ท่�ม่อายุมาก ให้้ผู้ลผู้ลิตินำ�ายางติำ�า ไม่ค์ุ้มค์่าทางเศรษัฐกิจั  
ในการกรีด้เอานำ�ายางอ่กติ่อไป็ จั้งจัำาเป็็นติ้องโค์่นออก แล้วป็ล้กทด้แทนให้ม่ ติามวงจัรธุรรมช้าติิในการป็ระกอบอาช้่พัของเกษัติรกรทำา
สู่วนยางพัารา ติามระเบ่ยบของสู่ำานักงานกองทุนสู่งเค์ราะห้์การทำาสู่วนยาง เกษัติรกรเจั้าของสู่วนยางจัะติ้องยื�นขออนุญาติติัด้โค์่นและ
ได้้รับการอนุญาติจัากกองทุนสู่วนยาง ห้รืออาจัใช้้ ไม้ยืนติ้นป็ระเภทอื�นซึ่่�งติ้องใช้้ระยะเวลาในการป็ล้กนานเช้่นกัน ก่อนจัะติัด้และนำามาเข้า
กระบวนการแป็รร้ป็ โด้ยกระบวนการนำาไม้ท่อนซึุ่งยางพัาราเข้าโรงเลื�อยเพั่�อเลื�อยให้้เป็็นช้ิ�นติามขนาด้ท่�ติ้องการแล้วนำาไป็อัด้นำ�ายาถึนอมเนื�อไม้ 
ท่�ใช้้ในลักษัณะของสู่ารละลายนำ�า ทำาให้้ม่นำ�าในเนื�อไม้มาก จั้งจัำาเป็็นติ้องป็รับค์วามช้ื�นในเนื�อไม้ให้้อย้่ในระดั้บสู่มดุ้ลกับสู่ภาวะอากาศ ด้้วยการ
อบเพั่�อให้้ ไม้ค์งร้ป็ ไม่เกิด้ป็ัญห้าการยืด้ห้รือห้ด้ติัวของไม้ จันก่อให้้เกิด้ป็ัญห้าการแติกท่�ผู้ิวและภายในเนื�อไม้ (Cracking) การแติกติามห้ัวไม้ 
(Splitting) การบิด้งอ (Warping) สู่่งผู้ลให้้เกิด้ค์วามเสู่่ยห้ายติ่อผู้ลิติภัณฑ์์ การลด้ค์วามช้ื�นในเนื�อไม้ ยังช้่วยลด้โอกาสู่ในการเจัริญเติิบโติ
ของเช้ื�อรา ด้ังนั�นไม้ยางพัาราแป็รร้ป็จัะติ้องม่ระด้ับค์วามช้ื�นท่�เห้มาะสู่มอย้่ในเกณฑ์์มาติรฐานจั้งจัะสู่ามารถึนำาไป็ผู้ลิติเป็็นเฟอร์นิเจัอร์ ได้้

ไม้ยางพัาราแป็รร้ป็เป็็นวัติถึุดิ้บสู่ำาค์ัญท่�ใช้้ ในการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัารา ซ่ึ่�งทางบริษััทม่กระบวนการผู้ลิติในการแป็รร้ป็ไม้อย่าง 
ค์รบวงจัร ก่อนจัะป็้อนเข้าสู้่่กระบวนการผู้ลิติเป็็นเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัาราติ่อไป็

เริ�มติ้นจัากการรับซึ่ื�อไม้ยางพัาราท่อน เพั่�อนำามาแป็รร้ป็โด้ยการเลื�อยก่อนนำาไป็อบแห้้ง โด้ยบริษััทจัะวางแผู้นการรับซึ่ื�อไม้ยางพัาราในแติ่ละ
ช้่วงเวลา เพั่�อป็้องกันป็ัญห้าการขาด้แค์ลนไม้ยางพัาราท่�อาจัจัะเกิด้ข้�นได้้ ซึ่่�งป็ัญห้าดั้งกล่าวจัะสู่่งผู้ลติ่อป็ัญห้าการติิด้ขัด้ในกระบวนการ
ผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัาราเป็็นลำาด้ับติ่อไป็

ในกระบวนการผู้ลิติไม้ยางพัาราแป็รร้ป็นั�น ม่กระบวนการซึ่ับซึ่้อนซ่ึ่�งติ้องอาศัยป็ระสู่บการณ์ และทักษัะในการผู้ลิติเป็็นอย่างด่้ โด้ยบริษััท 
ม่กระบวนการค์รบวงจัร ตัิ�งแติ่กระบวนการเลื�อยเพั่�อแป็รร้ป็ไม้ซุึ่ง กระบวนการอัด้นำ�ายาเพั่�อป็้องกันมอด้และป็ลวก ด้้วยถึังอัด้นำ�ายาค์วามด้ันสู่้ง  
(High Pressure) จันถึ่งกระบวนการอบ นอกเห้นือจัากนั�นแล้ว ยังติ้องอาศัยค์วามช้ำานาญของแรงงานในกระบวนการแป็รร้ป็ไม้ยางพัารา 
ด้ังกล่าว ตัิ�งแติ่กระบวนการเลื�อยซึ่อยไม้ท่�แติกติ่างจัากการเลื�อยไม้ท่อนติรงทั�วไป็ เนื�องจัากท่อนไม้ยางพัาราม่ร้ป็ร่างไม่แน่นอน มักม่ค์วามโค์้ง  
ไม่ติรงติลอด้ท่อน รวมถ่ึงม่ติาและติำาห้นิบนท่อนไม้มาก จั้งยังไม่สู่ามารถึป็ระยุกติ์ ใช้้เทค์โนโลย่การติัด้ซึ่อยไม้โด้ยอัติโนมัติิได้้ในป็ัจัจัุบัน 

ไม้ยางพัาราแป็รร้ป็ท่�ได้้จัากกระบวนการผู้ลิติโด้ยสู่่วนให้ญ่ คิ์ด้เป็็นสู่ัด้สู่่วนป็ระมาณร้อยละ 95 จัะถ้ึกนำาสู่่งเข้าสู้่่กระบวนการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์
ไม้ยางพัาราของบริษััท และบางสู่่วนจัะถ้ึกสู่่งขายให้้กับบุค์ค์ลทั�วไป็ รวมถึ่งล้กค์้าท่�เป็็นกลุ่มโรงงานขนาด้เล็กท่�เป็็นผู้้้ผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ 
ไม้ยางพัาราติ่อไป็

ภาพัท่อนไมู้ยางพัารา และไมู้ยางพัาราแปรรูป
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2. เฟอร์นิเจอร์ ไม้ยางพารา
เฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัาราเป็็นเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ท่�ม่ค์วามค์งทนแข็งแรง เนื�องจัากผู้ลิติจัากไม้ยางพัาราซึ่่�งเป็็นไม้จัริง โด้ยม่วัติถึุด้ิบห้ลักท่�ใช้้ในการ
ผู้ลิติคื์อ ไม้ยางพัาราและไม้ป็ระกอบอื�น ๆ  ค์ิด้เป็็นสู่่วนป็ระกอบป็ระมาณร้อยละ 35 ของโค์รงสู่ร้างติ้นทุนการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัารา 
โด้ยสัู่ด้สู่่วนดั้งกล่าวจัะเป็ล่�ยนแป็ลงไป็ติามราค์าไม้ยางพัารา ในท้องติลาด้ด้้วย

ด้้วยค์วามค์งทน แข็งแรง ม่ลวด้ลายท่�สู่วยงาม สู่ามารถึย้อมสู่่ และติกแติ่งได้้ง่าย ค์ุณสู่มบัติิเห้มาะกับการใช้้งานท่�ติ้องการค์วามทนทาน
ติ่อสู่ิ�งแวด้ล้อมห้รือการใช้้งานภายนอกอาค์าร เฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัาราจั้งเป็็นท่�นิยมในผู้้้ท่�ช้ื�นช้อบเฟอร์นิเจัอร์ท่�ม่ค์วามค์งทน แข็งแรง 
ห้รือกลุ่มผู้้้ท่�ม่ท่�อย้่อาศัยในสู่ภาพัอากาศท่�แป็รป็รวนอาจัก่อให้้เกิด้ค์วามร้อนห้รือค์วามช้ื�นสู้่ง และเมื�อเท่ยบกับเฟอร์นิเจัอร์ท่�ผู้ลิติจัาก 
ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ เฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัาราจัะม่ราค์าสู่้งกว่า เนื�องจัากราค์าวัติถึุดิ้บ ค์วามนิยมในการใช้้เฟอร์นิเจัอร์จัากไม้จัริง ด้ังนั�น
กระแสู่ค์วามนิยมใช้้เฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัาราจั้งกระจัุกติัวเฉีพัาะกลุ่มผู้้้นิยม ไม่ได้้เป็็นท่�แพัร่ห้ลายในกลุ่มผู้้้บริโภค์สู่่วนให้ญ่ ซึ่่�งกลุ่มผู้้้นิยมใช้้
ด้ังกล่าวค์ำาน่งถ่ึงค์วามเห้มาะสู่มของคุ์ณสู่มบัติิการใช้้งานเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัารา ค์วามสู่วยงาม และยังไม่ม่ผู้ลิติภัณฑ์์อื�น ๆ  ท่�ม่ค์ุณสู่มบัติิ
การใช้้งานทด้แทนกันได้้อย่างเห้มาะสู่ม

ผู้ลิติภัณฑ์์เฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัาราของบริษััทจัะแบ่งออกเป็็นสู่ินค์้าทั�งห้มด้ 3 ห้มวด้ ด้ังน่�

หมวดสินค้าท่ี ประเภทผลิตภัณฑ์

1 ชุ้ด้โติ๊ะรับป็ระทานอาห้าร (Dining Table)

2 ชุ้ด้โติ๊ะรับแขกและโซึ่ฟา (Living Room)

3 ชุ้ด้ห้้องนอน (Bedroom)

ภาพัตั้วอย่างผู้ลิต้ภัณฑ์์เฟอร์นิเจอร์ ไมู้ยางพัารา
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สู่ินค์้าในกลุ่มเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัารา ทางบริษััทจัะผู้ลิติและจัำาห้น่ายให้้กับล้กค์้าโด้ยแบ่งออกได้้ด้ังน่�
1. การผู้ลิติและจัำาห้น่ายติามค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อ (Made to order) ให้้กับล้กค์้าติ่างป็ระเทศ โด้ยล้กค์้าห้ลักคื์อ ผู้้้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร ์ 

และร้านค์้าป็ล่กขนาด้ให้ญ่ (Hypermarket) ในป็ระเทศญ่�ป็ุ่น

2. การจัำาห้น่ายผู้่านช้่องทางออนไลน์ www.elegathai.com และ ECF OUTLET ณ แสู่งอุด้มไลท์ติิ�ง สู่ำานักงานให้ญ่รังสู่ิติ

ผู้ลิต้ภัณฑ์์ชุ่ดหุ้้องนอน (Bedroom)

3. เฟอร์นิเจอร์ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
เฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเคิ์ลบอร์ด้เป็็นเฟอร์นิเจัอร์สู่มัยให้ม่ โด้ยม่วัติถึุด้ิบ
ห้ลักท่�ใช้้ ในการผู้ลิติค์ือ ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ คิ์ด้เป็็นสู่่วนป็ระกอบ
ป็ระมาณร้อยละ 50 ของโค์รงสู่ร้างติ้นทุนการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ ไม้
ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ รองลงมาค์ือ กระด้าษัป็ิด้ผู้ิว (ฟอยล์) ป็ระมาณ
ร้อยละ 10

ไม้ป็าร์ติิเคิ์ลบอร์ด้ เป็็นผู้ลิติภัณฑ์์ท่�ได้้จัากไม้ยางพัาราเป็็นห้ลัก 
โด้ยจัะนำาไม้ยางพัารา และไม้ป็ระเภทอื�น ๆ  มาบด้ให้้เป็็นช้ิ�นขนาด้เล็ก  
แล้วนำามาอัด้ติิด้กันโด้ยใช้้สู่ารย่ด้เกาะ (Urea Formaldehyde Resin) 
เพั่�อเป็็นติัวเช้ื�อมโค์รงสู่ร้างของแผู้่นป็าร์ติิเคิ์ล ช้ั�นบนและช้ั�นล่างจัะเป็็น
ช้ิ�นไม้ละเอ่ยด้ สู่่วนช้ั�นกลางจัะเป็็นช้ิ�นไม้ห้ยาบ ทำาให้้แผู้่นป็าร์ติิเค์ิล 
ไม่เห้มาะกับการย่ด้ติิด้ด้้วยติะป้็ และไม่สู่ามารถึติกแติ่งขอบห้รือทำาลิ�น
ร่องบนผู้ิวได้้ โด้ยทั�วไป็แผู้่นป็าร์ติิเคิ์ลจัะม่ค์วามกว้างยาว 4 x 8 ฟุติ  
และม่ค์วามห้นาติั�งแติ่ 6 ถึ่ง 35 มิลลิเมติร 

ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้นั�นจััด้เป็็นไม้ท่�ม่นำ�าห้นักเบาท่�สุู่ด้ในบรรด้าไฟเบอร์
บอร์ด้ ซึ่่�งค์วามแข็งแรงจัะน้อยกว่าไม้เอ็มด้่เอฟ และไม้เนื�อแข็งทั�วไป็ 
นอกจัากน่�ติัวเนื�อไม้จัะม่การขยายติัวได้้ง่ายเมื�อโด้นค์วามช้ื�น อย่างไร
ก็ติามป็าร์ติิเคิ์ลบอร์ด้นิยมนำามาใช้้ในงานไม้ท่�ใช้้ภายในติัวอาค์าร 
แทนท่�งานภายนอกอาค์ารท่�ม่ค์วามช้ื�นสู่้ง และป็ัจัจัุบันนิยมนำามา
ผู้ลิติเป็็นเฟอร์นิเจัอร์ เนื�องจัากม่นำ�าห้นักเบา สู่ามารถึป็ระกอบและ
เค์ลื�อนย้ายได้้ง่าย ราค์าย่อมเยา และท่�สู่ำาคั์ญอ่กป็ระการห้น่�งค์ือ 
ป็าร์ติิเคิ์ลบอร์ด้ถ้ึกนำามาทด้แทนการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ด้้วยไม้เนื�อ
แข็งจัากธุรรมช้าติิซึ่่�งถ้ึกติัด้โค์่นจัากไม้ในป็่าซ่ึ่�งไม่เป็็นการสู่่งเสู่ริม
ด้้านการอนุรักษั์สู่ิ�งแวด้ล้อม ดั้งนั�นวัติถึุด้ิบป็ระเภทไม้เนื�อแข็งใน
ป็ัจัจัุบัน จั้งเป็็นวัติถึุด้ิบท่�ห้าได้้ยากมากข้�นในป็ัจัจัุบัน 

ต้ัวอย่างผู้ลิต้ภัณฑ์์ชุ่ดโต้๊ะรับ่แข้ก 
และโซีฟา (Living Room)



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 256370

เฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเคิ์ลบอร์ด้ม่กระบวนการผู้ลิติท่�ง่ายกว่า เนื�องจัากกระบวนการผู้ลิติโด้ยสู่่วนให้ญ่จัะผู้่านการทำางานของเค์รื�องจัักร 
ป็ระกอบกับไม้ป็าร์ติิเคิ์ลบอร์ด้ม่นำ�าห้นักเบา จั้งม่ระยะเวลาในกระบวนการผู้ลิติท่�สู่ั�น ใช้้ช้ั�วโมงแรงงานน้อยกว่า เมื�อเท่ยบกับการผู้ลิติ
เฟอร์นิเจัอร์จัากไม้เนื�อแข็ง ซึ่่�งทั�งห้มด้ท่�กล่าวมาสู่่งผู้ลให้้การผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์จัากไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ม่ติ้นทุนการผู้ลิติท่�ติำ�ากว่า ซึ่่�งเป็็นข้อ
ได้้เป็รียบทางด้้านติ้นทุนท่�สู่ำาค์ัญ 

โด้ยห้ากจัะเป็รียบเท่ยบกันในสู่่วนกระบวนการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ ไม้เนื�อแข็งห้รือเฟอร์นิเจัอร์ ไม้จัริง จัะติ้องผู้่านกระบวนการ เลื�อย อัด้นำ�ายา 
อบ ตัิด้ ป็ระกอบ ขัด้ ลงสู่่ และเค์ลือบไม้ ซึ่่�งแติ่ละขั�นติอนติ้องใช้้แรงงานในการผู้ลิติเป็็นจัำานวนมาก เพั่�อให้้ ได้้งานท่�ม่ค์วามป็ราณ่ติและติ้อง
ใช้้ระยะเวลามากในแติ่ละขั�นติอนการผู้ลิติ บริษััทจั้งเน้นเพัิ�มกำาลังการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเคิ์ลบอร์ด้ โด้ยการเพัิ�มเค์รื�องจัักรท่�ม่ค์วาม
ทันสู่มัยในร้ป็แบบเค์รื�องจัักรก่�งอัติโนมัติิ (Semi - Automatic Machine) ในการผู้ลิติเพั่�อลด้ภาระค์่าใช้้จั่ายด้้านแรงงาน เพัิ�มป็ระสู่ิทธุิภาพั 
และป็ระสิู่ทธุิผู้ลในการผู้ลิติให้้มากข้�นกว่าเดิ้ม 

ผู้ลิติภัณฑ์์เฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเคิ์ลบอร์ด้ของบริษััทจัะแบ่งออกเป็็นสิู่นค์้าทั�งห้มด้ 7 ห้มวด้ โด้ยในแติ่ละห้มวด้ จัะม่รุ่นของสิู่นค์้าแบ่งออกได้้ ด้ังน่�

หมวดสินค้าท่ี ประเภทผลิตภัณฑ์

1. ช้ั�นวางของเอนกป็ระสู่งค์์

2. ต้ิ้เอนกป็ระสู่งค์์ / ติ้้โช้ว์

3. ต้ิ้เสู่ื�อผู้้า

4. โติ๊ะค์อมพัิวเติอร์ / โติ๊ะทำางาน

5. ช้ั�นวางท่วี

6. ต้ิ้สู่ำาห้รับใสู่่รองเท้า

7. โติ๊ะเค์รื�องแป็้ง เต่ิยง
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ต้ัวอย่างผู้ลิต้ภัณฑ์์เฟอร์นิเจอร์ ไมู้ปาร์ต้ิเคิลบ่อร์ด

สู่ินค์้าในกลุ่มเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ ทางบริษััทจัะผู้ลิติและจัำาห้น่ายให้้กับล้กค์้าโด้ยแบ่งออกได้้ด้ังน่�
1. การผู้ลิติและจัำาห้น่ายติามค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อ (Made to order) ให้้กับล้กค์้าติ่างป็ระเทศ โด้ยล้กค์้าห้ลักค์ือ ผู้้้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ และร้านค์้า

ป็ล่กขนาด้ให้ญ่ (Hypermarket) ในป็ระเทศญ่�ป็ุ่น
2. การผู้ลิติและจัำาห้น่ายให้้กับล้กค์้าในป็ระเทศ โด้ยใช้้ติราสู่ินค์้าของล้กค์้า (House Brand) เพั่�อวางจัำาห้น่ายภายในโฮมโป็ร (Home Pro) 

เทสู่โก้ โลตัิสู่ (Tesco Lotus) บิ�กซึ่่ (Big C) โกลบอลเอ้าสู่์ (Global House) เมกา โฮม (Mega Home) ด้้ โฮม  (Do Home) และวินเนอร์ 
(Winner) นอกจัากน่�บริษััทได้้ใช้้ติราสิู่นค์้าของบริษััทคื์อ “Hasta”  สู่ำาห้รับการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์เพั่�อวางจัำาห้น่ายผู้่าน มิสู่เติอร์ ด้่ ไอ วาย  
(Mr.DIY)  ด้้วย 
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ตั้วอย่างผู้ลิต้ภัณฑ์์เฟอร์นิเจอร์ ไมู้ยางพัาราและไมู้ปาร์ติ้เคิลบ่อร์ด
ที�จำาหุ้น่ายผู้่าน ECF OUTLET
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ต้ัวอย่างผู้ลิต้ภัณฑ์์เฟอร์นิเจอร์ ไมู้ยางพัาราและไมู้ปาร์ติ้เคิลบ่อร์ด
ที�จำาหุ้น่ายผู้่านช่่องทางออนไลน์ (www.elegathai.com)
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ตั้วอย่างกระดาษัปิดผู้ิวที�บ่ริษััทเป็นผูู้้ผู้ลิต้และจำาหุ้น่าย

4.  กระดาษปิดผิว
บริษััทเป็็นผู้้้ผู้ลิติและจัำาห้น่ายกระด้าษัป็ิด้ผิู้ว สู่ำาห้รับใช้้ในการป็ิด้ผิู้วไม้ป็าร์ติิเคิ์ลบอร์ด้เพั่�อเพัิ�มค์วาม
สู่วยงามและพัรอ้มสู่ำาห้รบัใช้้ในการผู้ลิติเฟอรน์ิเจัอรต์ิอ่ไป็ วัสู่ดุ้ป็ดิ้ผู้ิวป็ระเภทกระด้าษั มข่อ้ด้ท่่�ค์วามสู่วยงาม 
สู่ามารถึด้่ไซึ่น์ลวด้ลายได้้ติามติ้องการ เช้่น การด้่ไซึ่น์ ให้้ม่ลวด้ลายเห้มือนไม้จัริงซ่ึ่�งสู่ามารถึทำาได้้สู่วยงาม
และเสู่มือนจัริง และลวด้ลายการ์ติ้น ลายกราฟฟิก ติามแบบท่�สู่ามารถึกำาห้นด้ได้้ ซึ่่�งกระด้าษัป็ิด้ผิู้วลวด้ลาย
เห้มือนไม้จัริงเห้มาะกับการผู้ลิติไม้ในกลุ่มไฟเบอร์บอร์ด้ ซึ่่�งถ่ึงแม้จัะม่ข้อเสู่่ยในการทนทานติ่อค์วามช้ื�นได้้น้อย แติ่เนื�องด้้วยคุ์ณสู่มบัติิการใช้้
งานบางป็ระเภทท่�ไม่ติ้องการค์วามค์งทนเป็็นห้ลัก ทำาให้้กระด้าษัป็ิด้ผู้ิวได้้รับค์วามนิยม ด้้วยกระบวนการผู้ลิติท่�ง่าย ไม่ซึ่ับซึ่้อน และม่ติ้นทุนการ
ผู้ลิติท่�ติำ�า สู่่งผู้ลให้้เฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้สู่ามารถึกำาห้นด้ราค์าขายท่�ได้้เป็รียบกว่าเมื�อเท่ยบกับเฟอร์นิเจัอร์ ไม้จัริงทั�วไป็ไม้ป็าร์ติิเค์ิล 
บอร์ด้ท่�บริษััทสู่ั�งซึ่ื�อจัากผู้้้ผู้ลิติทั�งห้มด้ จัะติ้องนำามาผู้่านกระบวนการป็ิด้ผู้ิวภายในโรงงานของบริษััททั�งน่�เพั่�อช้่วยลด้ติ้นทุนในการผู้ลิติ 
เมื�อเท่ยบกับการสัู่�งซึ่ื�อกระด้าษัป็ิด้ผิู้วจัากภายนอก ซึ่่�งนอกจัากการใช้้งานภายในกระบวนการผู้ลิติของบริษััทแล้ว บริษััทยังม่การจัำาห้น่าย
ให้้กับบุค์ค์ลภายนอกเองโด้ยติรง และบางสู่่วนเป็็นการจัำาห้น่ายผู้่านทางบริษััทย่อย ได้้แก่ บริษััท วีวี – เด้ค์ค์อร์ จัำากัด้ ( VV – Décor) ท่�
บริษััทถืึอหุ้้นอย้่ในสัู่ด้สู่่วนร้อยละ 99.95 ของทุนจัด้ทะเบ่ยนในบริษััทด้ังกล่าว โด้ยลักษัณะการป็ระกอบธุุรกิจัของ VV – Décor คื์อ การเป็็น
ผู้้้จัำาห้น่ายกระด้าษัป็ิด้ผิู้ว (Trading) ให้้กับล้กค์้าบางรายของบริษััท โด้ยสัู่ด้สู่่วนการจัำาห้น่ายกระด้าษัป็ิด้ผิู้วให้้กับบุค์ค์ลภายนอก ป็ัจัจัุบัน
คิ์ด้เป็็นสัู่ด้สู่่วนป็ระมาณร้อยละ 40 ของป็ริมาณกระด้าษัป็ิด้ผู้ิวท่�ผู้ลิติได้้ทั�งห้มด้

ทั�งน่� ลักษัณะของผู้ลิติภัณฑ์์ติามท่�ได้้กล่าวมาทั�งห้มด้ จัะเป็็นการ
ด้ำาเนินการโด้ยบริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น) (“บริษััท” 
ห้รือ “ECF”) บริษััท อ่ซึ่่เอฟ โฮลดิ้�งสู่์ จัำากัด้ และบริษััท วีวี เด้ค์ค์อร์ 
จัำากัด้ ในฐานะบริษััทย่อยท่�บริษััทถึือหุ้้นในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 75.00 และ
ร้อยละ 99.95 ติามลำาด้ับ ซึ่่�งทั�งสู่ามบริษััทด้ังกล่าว ม่ลักษัณะการ
ด้ำาเนินธุุรกิจัในป็ัจัจัุบันท่�เก่�ยวข้องกับเฟอร์นิเจัอร์ทั�งห้มด้
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ธิุรกิจพัลังงานทดแทน

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (BIOMASS POWER PLANT)

บริษััท อ่ซ่ึ่เอฟ พัาวเวอร์ จัำากัด้ (“ECF-P”) ในฐานะบริษััทย่อย ได้้เข้าลงทุนใน บริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ (“SAFE”) ซึ่่�ง ECF-P 
ได้้เข้าลงทุนใน SAFE ค์ิด้เป็็นสัู่ด้สู่่วนการถืึอหุ้้นร้อยละ 33.37

ติ่อมา SAFE ได้้เข้าลงทุนในบริษััทติ่าง ๆ ท่�เก่�ยวข้องกับธุุรกิจัโรงไฟฟ้าพัลังงานช้่วมวล โด้ยม่รายละเอ่ยด้ ด้ังน่�

1. บริษัท ไพร์ซึ่ ออฟ ว้้ด กรีน เอนเนอร์จี จำากัด (“PWGE”) 
 SAFE ม่สู่ัด้สู่่วนการถึือหุ้้นใน PWGE ร้อยละ 99.99 โด้ย PWGE ด้ำาเนินธุุรกิจัโรงไฟฟ้าพัลังงานช้่วมวล ขนาด้ 7.5 เมกะวัติติ์ ติั�งอย้่ท่�  

ติำาบลกาย้ค์ละ อำาเภอแว้ง จัังห้วัด้นราธุิวาสู่ โด้ยใช้้ช้่วมวลจัากติ้นยางพัารา เป็็นเช้ื�อเพัลิงในการผู้ลิติ โด้ยจัะผู้ลิติและจัำาห้น่ายไฟฟ้า 
ให้้แก่ภาค์รัฐ ติามนโยบายการสู่นับสู่นุนการผู้ลิติและใช้้ ไฟฟ้าจัากพัลังงานทด้แทน ของสู่ำานักงานนโยบายและพัลังงาน กระทรวงพัลังงาน 
โด้ยได้้รับการสู่นับสู่นุนจัากภาค์รัฐในร้ป็แบบการรับซึ่ื�อไฟฟ้าในระบบ Feed in Tariff (FiT) รวมถ่ึงการได้้รับสู่ิทธุิป็ระโยช้น์ทางภาษั่จัาก 
ค์ณะกรรมการสู่่งเสู่ริมการลงทุน (BOI) โด้ยโรงไฟฟ้า PWGE ได้้เริ�มจัำาห้น่ายไฟฟ้าในเช้ิงพัาณิช้ย์ (Commercial Operation Date 
: COD) ตัิ�งแติ่วันท่� 27 มิถุึนายน 2560 เป็็นติ้นมา 

ภาพัโรงไฟฟ้าพัลังงานช่ีวมูวล PWGE
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2. บริษัท เซึ่ฟ ไบโอแม็ส จำากัด (“SAFE-B”) 
 SAFE ม่สู่ัด้สู่่วนการถืึอหุ้้นใน SAFE-B ร้อยละ 99.99 โด้ย SAFE-B ด้ำาเนินธุุรกิจัโรงสู่ับไม้เพั่�อให้้ ได้้ ไม้สู่ับ (Woodchips) สู่่งเข้าเป็็น

วัติถึุด้ิบในการผู้ลิติให้้กับโรงไฟฟ้า PWGE ซึ่่�ง SAFE-B ได้้เช้่าท่�ด้ิน ภายในโรงไฟฟ้า PWGE เพั่�อใช้้ในการด้ำาเนินธุุรกิจั ภายใติ้พั่�นท่�
ภายในอาค์ารโรงสัู่บไม้และเก็บเช้ื�อเพัลิง (Woodchips) รวมเค์รื�องสัู่บไม้ และสู่ายพัานลำาเล่ยง บนขนาด้เนื�อท่�รวม 6,480 ติารางเมติร 

ทั�งน่�โรงสู่ับไม้ของ SAFE-B ม่กำาลังการผู้ลิติติิด้ตัิ�งเพั่�อผู้ลิติไม้สู่ับเท่ากับ 60 ติันติ่อช้ั�วโมง โด้ยม่จัำานวนวันท่�ใช้้ในการผู้ลิติไม้สู่ับเท่ากับ 8 
ช้ั�วโมงติ่อวัน  ป็ัจัจัุบันใช้้เป็็นกำาลังการผู้ลิติสู่ำาห้รับรองรับการผู้ลิติเช้ื�อเพัลิงให้้กับโรงไฟฟ้า PWGE เท่ากับ 12.12 ติันติ่อช้ั�วโมง ทั�งน่�ในสู่่วน
ของกำาลังการผู้ลิติติิด้ตัิ�งสู่่วนท่�เห้ลือ จัะถ้ึกนำาไป็ใช้้เพั่�อการผู้ลิติไม้สู่ับสู่ำาห้รับรองรับโค์รงการโรงไฟฟ้าอื�น ๆ ท่�อาจัจัะม่เพัิ�มเติิมในอนาค์ติ 
รวมถึ่งการด้ำาเนินธุุรกิจัผู้ลิติสู่ับไม้ให้้กับบริษััทภายนอก ท่�ม่ค์วามติ้องการในบริเวณพั่�นท่�ใกล้เค่์ยงกับโรงสู่ับไม้ติ่อไป็ 

ป็ัจัจัุบัน SAFE-B เริ�มเป็ิด้ด้ำาเนินธุุรกิจัในเช้ิงพัาณิช้ย์ ตัิ�งแติ่วันท่� 27 มิถึุนายน 2560 เป็็นติ้นมา ซ่ึ่�งเป็็นวันเด้่ยวกับวันท่�เริ�มจัำาห้น่ายไฟฟ้า
เชิ้งพัาณิช้ย์ของโรงไฟฟ้าพัลังงานช้่วมวล PWGE 

ภาพัภายในโรงสั่บ่ไมู้ข้อง SAFE-B
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3. บริษัท เซึ่ฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จำากัด (“SAFE-P”) 
 บริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี (แพัร่) จัากัด้ (“SAFE P”) จัด้ทะเบ่ยนจััด้ตัิ�งบริษััทข้�นเมื�อวันท่� 11 ธุันวาค์ม 2555 โด้ยติ่อมา SAFE ได้้เข้าลงทุน

ใน SAFE-P เมื�อวันท่� 24 ธัุนวาค์ม 2561 ท่�ผู้่านมา ม้ลค์่ารวม 51.69 ล้านบาท เพั่�อให้้ ได้้มาซึ่่�งหุ้้นของ SAFE P ในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 49

ป็ัจัจัุบัน SAFE ม่สู่ัด้สู่่วนการถึือหุ้้นใน SAFE-P ร้อยละ 49.00 โด้ย SAFE-P ด้ำาเนินธุุรกิจัโรงไฟฟ้าจัากเช้ื�อเพัลิงช้่วมวลด้้วยเทค์โนโลย่
แก๊สู่ซิึ่ฟิเค์ช้ั�น (Gasification) ซึ่่�งป็ัจัจัุบัน SAFE-P ม่สู่ัญญาซึ่ื�อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าสู่่วนภ้มิภาค์รวม 2 ฉีบับ แบ่งออกเป็็น 2 โค์รงการ 
ค์ือ โค์รงการท่� อำาเภอลอง จัังห้วัด้แพัร่ ขนาด้ 1 เมกะวัติติ์ และอำาเภอสู่้งเม่น จัังห้วัด้แพัร่ ขนาด้ 1 เมกะวัติติ์

ป็ัจัจัุบันโค์รงการท่�อำาเภอลอง จัังห้วัด้แพัร่ ได้้เริ�มจัำาห้น่ายไฟฟ้าในเช้ิงพัาณิช้ย์ สู่ำาห้รับกำาลังการผู้ลิติท่� 1 เมกะวัติติ์ ติั�งแติ่วันท่� 1 สู่ิงห้าค์ม 
2561 ท่�ผู้่านมา และขณะน่� โค์รงการท่�อำาเภอสู่้งเม่น จัังห้วัด้แพัร่ อย้่ระห้ว่างการวางแผู้นก่อสู่ร้างโรงไฟฟ้า 

ภาพัโครงการโรงไฟฟ้า อำาเภอลอง จังหุ้วัดแพัร่

อย่างไรก็ติาม นับติั�งแติ่ช้่วงไติรมาสู่ท่� 1 ป็ี 2563 บริษััทได้้เข้าสู้่่การเจัรจัาเงื�อนไขและข้อติกลงเพั่�อพัิจัารณาห้าแนวทางการจัำาห้น่ายไป็ซึ่่�ง
หุ้้นสู่ามัญของบริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ (“SAFE”) ซึ่่�งบริษััท อ่ซึ่่เอฟ พัาวเวอร์ จัำากัด้ ในฐานะบริษััทย่อยของบริษััทฯ (“ECF-
Power”) ถึือหุ้้นในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 33.37 ค์ิด้เป็็นจัำานวนหุ้้นสู่ามัญทั�งห้มด้เท่ากับ 1,938,76 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 100 บาท ซึ่่�งติ่อมา
ท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััทฯ ค์รั�งท่� 12/2563 เมื�อวันท่� 22 ธุันวาค์ม 2563 ได้้ม่มติิท่�สู่ำาค์ัญค์ือ อนุมัติิการจัำาห้น่ายไป็ซ่ึ่�งหุ้้นสู่ามัญของ
บริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ (“SAFE”) ในม้ลค์่าราค์าขายท่� 233.88 ล้านบาท ให้้กับ บริษััท ไพัร์ซึ่ ออฟ ว้้ด้ โฮลด้ิ�ง จัำากัด้ ในฐานะ
ผู้้้จัะซืึ่�อ ซ่ึ่�งไม่เข้าข่ายเป็็นบุค์ค์ลท่�เก่�ยวโยงกับบริษััทแติ่อย่างใด้ โด้ยได้้ป็ิด้การซืึ่�อขายเป็็นท่�เรียบร้อยเมื�อวันท่� 24 ธุันวาค์ม 2563 ท่�ผู้่านมา 
ดั้งนั�นภายห้ลังจัากวันท่�ดั้งกล่าว จัะไม่ป็รากฎรายการเข้าลงทุนในบริษััทร่วม รวมถึ่งการสู่่งตัิวแทนเข้าเป็็นกรรมการ ซึ่่�งป็ระกอบด้้วย SAFE 
บริษััท ไพัร์ซึ่ ออฟ ว้้ด้ กรีน เอนเนอร์จัี จัำากัด้ บริษััท เซึ่ฟ ไบโอแม็สู่ จัำากัด้ และบริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี (แพัร่) จัำากัด้ อ่กติ่อไป็
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โรงไฟฟ้าพัลังงานแส่งอาทิต้ย์ (SOLAR POWER PLANT)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ประเทศเมียนมาร์

ในช้่วงป็ี 2560 บริษััทได้้เข้าลงทุนเพั่�อด้ำาเนินธุุรกิจัโรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ ขนาด้กำาลังการผู้ลิติไฟฟ้าติิด้ติั�งรวม 220 MW และม่
กำาลังการผู้ลิติไฟฟ้าติามสู่ัญญา 170 MW ของ บริษััท กรีน เอิร์ธุ พัาวเวอร์ (ไทยแลนด้์) จัำากัด้ (“โค์รงการโรงไฟฟ้ามินบ้” ห้รือ “GEP”) 
ซึ่่�งตัิ�งอย้่ท่�เมืองมินบ้ รัฐมาเกวย ป็ระเทศสู่าธุารณรัฐแห้่งสู่ห้ภาพัเม่ยนมาร์ (“ป็ระเทศเม่ยนมาร์”) โด้ยให้้ บริษััท อ่ซึ่่เอฟ พัาวเวอร์ จัำากัด้ 
(“ECF-P”) ในฐานะบริษััทย่อยท่�บริษััทถึือหุ้้นอย้่ร้อยละ 99.99 เป็็นผู้้้เข้าลงทุนซึ่ื�อหุ้้นของโค์รงการในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 20 ซึ่่�งบริษััทได้้เข้า
ทำาการซึ่ื�อหุ้้นสู่ามัญเดิ้มของ GEP จัำานวน 51,512 หุ้้น ค์ิด้เป็็นร้อยละ 20 ของหุ้้นท่�จัำาห้น่ายได้้แล้วทั�งห้มด้ของ GEP ในขณะนั�น ติามท่�ได้้รับ
อนุมัติิจัากท่�ป็ระชุ้มวิสู่ามัญผู้้้ถืึอหุ้้น ค์รั�งท่� 1/2560 เมื�อวันท่� 31 พัฤษัภาค์ม 2560 โด้ยม่ม้ลค์่าเท่ากับ 9 ล้านเห้รียญสู่ห้รัฐ ทั�งน่�โค์รงการ
โรงไฟฟ้ามินบ้ม่ม้ลค์่ารวมของโค์รงการอย้่ท่�ป็ระมาณ 250 ล้านเห้รียญสู่ห้รัฐ โด้ยค์าด้ว่า จัะม่อัติราห้น่�สู่ินติ่อทุนเท่ากับ 70 : 30 จั้งทำาให้้ 
ECF-P ม่ภาระท่�จัะติ้องเพัิ�มทุนติามสู่ัด้สู่่วนการถืึอหุ้้นท่�ร้อยละ 20 จัำานวนป็ระมาณ 14 ล้านเห้รียญสู่ห้รัฐ ติ่อไป็ โด้ยม่รายละเอ่ยด้ ด้ังน่� 

หน่วย : MilUSD เฟสท่ี 1 เฟสท่ี 2 เฟสท่ี 3 เฟสท่ี 4 รวมทั�งสิ�น

เงินก้้ยืม 48.00 39.07 37.95 52.70 177.72

สู่่วนของผู้้้ถืึอหุ้้น 29.04 13.02 12.65 17.57 72.28

ม้ลค์่าลงทุนในโค์รงการทั�งห้มด้ 77.04 52.10 50.59 70.27 250.00

ร้อยละ 20 ของสู่่วนของผู้้้ถืึอหุ้น้ : สู่ัด้สู่่วนของ ECF 5.81 2.60 2.53 3.51 14.46

สู่ถึานะการเพัิ�มทุนล่าสูุ่ด้ ค์รบถึ้วน ค์รบถึ้วน ค์รบถึ้วน
เพิั�มทนุแล้ว 0.37  
ค์งเห้ลือ 3.14

โด้ยค์าด้ว่า การเพัิ�มทุนสู่่วนท่�เห้ลือจัำานวน 3.14 ล้านเห้รียญสู่ห้รัฐ ห้รือค์ิด้เป็็นเงินบาทป็ระมาณ 102 ล้านบาท ข้�นอย้่กับอัติราแลกเป็ล่�ยน
บาทติ่อเห้รียญสู่ห้รัฐในขณะนั�น ๆ จัะเกิด้ข้�นภายในช้่วงไติรมาสู่ท่� 1 ป็ี 2564 ติ่อไป็ 

สู่ำาห้รับผู้ลการพัิจัารณาอนุมัติิวงเงินสิู่นเช้ื�อจัากสู่ถึาบันการเงินขณะน่�อย้่ระห้ว่างการนำาเสู่นอเรื�องติ่อท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการธุนาค์าร  
โด้ยค์าด้ว่า จัะด้ำาเนินการพัิจัารณาแล้วเสู่ร็จั และสู่ามารถึเบิกถึอนวงเงินก้้ยืมได้้ภายในไม่เกินไติรมาสู่ท่� 1 ป็ี 2564 น่�เช้่นกัน

ทั�งน่� โค์รงการโรงไฟฟ้าดั้งกล่าวสู่ามารถึจัำาห้น่ายไฟฟ้าในเชิ้งพัาณิช้ย์ (COD) เฟสู่ท่� 1 ขนาด้กำาลังการผู้ลิติจัำานวน 50 เมกะวัติติ์ เมื�อวันท่�  
27 กันยายน 2562 และป็ัจัจัุบันอย้่ระห้ว่างการก่อสู่ร้างเฟสู่ท่� 2 และจัะเริ�มทยอยจัำาห้น่ายไฟฟ้าในเช้ิงพัาณิช้ย์ (COD) สู่ำาห้รับเฟสู่ท่�เห้ลือ 
คื์อ เฟสู่ท่� 3 และเฟสู่ท่� 4 ซึ่่�งเป็็นเฟสู่สูุ่ด้ท้าย โด้ยค์าด้ว่าจัะด้ำาเนินการก่อสู่ร้างค์รบถึ้วนทั�งสู่่�เฟสู่ภายในไม่เกินป็ี 2565 น่� 

GEP ม่บริษััทย่อย 1 แห้่ง ค์ือ บริษััท จัีอ่พัี (เม่ยนมาร์) จัำากัด้ (“GEP-Myanmar”) ซึ่่�งเป็็นการลงทุนใน GEP-Myanmar เพัียงบริษััทเด้่ยว 
และไม่ได้้ถืึอหุ้้นในบริษััทอื�นใด้ GEP-Myanmar ม่วัติถุึป็ระสู่งค์์เพั่�อป็ระกอบธุุรกิจัในการพััฒนาและบริห้ารโค์รงการโรงไฟฟ้ามินบ้

GEP-Myanmar ได้้เข้าลงนามในสัู่ญญาซึ่ื�อขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กับ Electric Power Generation 
Enterprise (“EPGE”) (ช้ื�อก่อนห้น้าค์ือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่่�งเป็็นองค์์กรท่�อย้่ภายใติ้ Ministry of Electricity and 
Energy ของป็ระเทศเม่ยนมาร์ โด้ยสู่าระสู่ำาคั์ญคื์อ เพั่�อติกลงพััฒนา ก่อสู่ร้าง จััด้ห้าแห้ล่งเงินทุน บริห้ารจััด้การ บำารุงรักษัา และโอนกิจัการ 
และ EPGE จัะรับซึ่ื�อไฟฟ้าจัากโค์รงการโรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ ขนาด้กำาลังการผู้ลิติติิด้ตัิ�งป็ระมาณ 220 MW ห้รือคิ์ด้เป็็นอัติรา
การรับซึ่ื�อไฟฟ้าสู้่งสูุ่ด้ท่� 170 MW ซึ่่�งตัิ�งอย้่ท่�เมืองมินบ้ รัฐมาเกวย ป็ระเทศเม่ยนมาร์ เป็็นระยะเวลา 30 ป็ี นับตัิ�งแติ่วันท่�เริ�มด้ำาเนินการ
จัำาห้น่ายไฟฟ้าเช้ิงพัาณิช้ย์ (Commercial Operation Date ห้รือ “COD”) ของโค์รงการเฟสู่ 1 จัากทั�งห้มด้ 4 เฟสู่ ในอัติรารับซึ่ื�อไฟฟ้า
ค์งท่�ท่� 0.1275 เห้รียญด้อลลาร์สู่ห้รัฐติ่อห้น่วยไฟฟ้า ติลอด้อายุสู่ัญญาของ PPA รวมถ่ึงการติ่ออายุ PPA ท่�อาจัจัะเกิด้ข้�นด้้วย โด้ยการ
ผู้ลิติไฟฟ้าจัะแบ่งออกเป็็น 4 เฟสู่ ติามอัติราการผู้ลิติไฟฟ้าสู้่งสูุ่ด้ท่�จัะเกิด้ข้�นในแติ่ละเฟสู่ ด้ังน่�
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เฟสู่ 1 อัติราการรับซึ่ื�อสู่้งสูุ่ด้ 40 MW (กระแสู่สู่ลับ) จัากกำาลังการผู้ลิติติิด้ตัิ�ง 50 MW
เฟสู่ 2 อัติราการรับซึ่ื�อสู่้งสูุ่ด้ 80 MW (กระแสู่สู่ลับ) จัากกำาลังการผู้ลิติติิด้ตัิ�ง 100 MW
เฟสู่ 3 อัติราการรับซึ่ื�อสู่้งสูุ่ด้ 120 MW (กระแสู่สู่ลับ) จัากกำาลังการผู้ลิติติิด้ตัิ�ง 150 MW
เฟสู่ 4 อัติราการรับซึ่ื�อสู่้งสูุ่ด้ 170 MW (กระแสู่สู่ลับ) จัากกำาลังการผู้ลิติติิด้ตัิ�ง 220 MW

โค์รงการโรงไฟฟ้ามินบ้ ตัิ�งอย้่ทางทิศติะวันติกเฉ่ียงเห้นือห้่างจัากเมืองห้ลวงเนป็ิด้อว์ (Nay Pyi Taw) ป็ระมาณ 150 กิโลเมติร ห้รือ ใช้้เวลา
เดิ้นทางด้้วยรถึยนติ์ป็ระมาณ 199 กิโลเมติร ด้้วยเวลาป็ระมาณ 4 ช้ั�วโมง โด้ยพั่�นท่�โค์รงการจัะตัิ�งอย้่บนพั่�นท่�สู่ิทธุิการเช้่าเนื�อท่�ป็ระมาณ 
836 เอเค์อร์ (ห้รือเท่ยบเท่ากับ 2,114.48 ไร่) ซึ่่�งเพัียงพัอติ่อการก่อสู่ร้างโค์รงการโรงไฟฟ้ามินบ้ทั�ง 4 เฟสู่ โด้ยสู่ิทธุิการเช้่าของพั่�นท่�จัะม่
ระยะเวลาเท่ากับห้รือมากกว่าระยะเวลาของสู่ัญญาซืึ่�อขายไฟฟ้า โด้ยสู่ิทธิุการเช้่าพั่�นท่�เนื�อท่�เช้่า 700 เอเค์อร์ จัะอย้่ภายใติ้ บริษััท AVA 
Capital Trading Limited (“AVA Capital”) และพั่�นท่�ด้ังกล่าวอย้่ภายใติ้การด้้แลของ The Ministry of Agriculture, Livestock and 
Irrigation (MOALI) โด้ย GEP-Myanmar จัะด้ำาเนินการเช้่าติ่อจัาก AVA Capital สู่่วนสิู่ทธิุการเช้่าพั่�นท่�เช้่าเนื�อท่� 136 เอเค์อร์ จัะอย้่ภายใติ้ 
GEP-Myanmar โด้ยพั่�นท่�ด้ังกล่าวอย้่ภายใติ้การด้้แลของ The Ministry of Natural Resources and Environment and Conservative 
(MONREC)

เทคโนโลยีที�ใช่้ในการผู้ลิต้ไฟฟ้า

โค์รงการโรงไฟฟ้ามินบ้เป็็นโค์รงการโรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ท่�ใช้้เทค์โนโลย่กระบวนการผู้ลิติไฟฟ้าด้้วยเซึ่ลล์แสู่งอาทิติย์ ห้รือวิธุ่โฟโติ
โวลติาอิค์สู่์ (Photovoltaics) ซึ่่�งเป็็นการแป็ลงพัลังงานแสู่งอาทิติย์ ให้้เป็็นพัลังงานไฟฟ้าโด้ยติรง โด้ยใช้้เซึ่ลล์แสู่งอาทิติย์ (Solar Cell ห้รือ 
Photovoltaic cell (PV) โด้ยอาศัยอุป็กรณ์ท่�สู่ำาค์ัญในกระบวนการผู้ลิติ ค์ือ

1. แผู้งเซึ่ลล์แสู่งอาทิติย์ (Solar Panel)
2. เค์รื�องแป็ลงกระแสู่ไฟฟ้า (Inverter)
3. ห้ม้อแป็ลงไฟฟ้า (Transformer)
4. ระบบอุป็กรณ์สู่ำาห้รับสู่ถึาน่ย่อยของโค์รงการขนาด้ 230kV (230 kV Substation Equipment)

เมื�อแสู่งอาทิติย์ติกกระทบแผู้งเซึ่ลล์แสู่งอาทิติย์จัะสู่ร้างพัาห้ะนำาไฟฟ้า ทำาให้้เกิด้พัลังงานไฟฟ้ากระแสู่ติรง (DC Power) จัากนั�น พัลังงาน
แสู่งอาทิติย์ ในร้ป็ไฟฟ้ากระแสู่ติรงจัะถ้ึกสู่่งไป็ยังเค์รื�องแป็ลงไฟฟ้า (Inverter) ซึ่่�งจัะแป็ลงไฟฟ้ากระแสู่ติรงเป็็นกระแสู่สู่ลับ (AC Power) 
โด้ยไฟฟ้ากระแสู่สู่ลับดั้งกล่าวจัะถึ้กสู่่งผู้่านไป็ยังห้ม้อแป็ลงไฟฟ้า (Transformer) เพั่�อเพัิ�มแรงดั้นไฟฟ้าให้้อย้่ในระดั้บท่�เห้มาะสู่มสู่ำาห้รับ 
โรงไฟฟ้าท่�จัะจั่ายไฟเข้าระบบสู่ายสู่่งของ national grid line ซึ่่�งในโค์รงการโรงไฟฟ้ามินบ้น่� ไฟฟ้ากระแสู่สู่ลับจัากเค์รื�องแป็ลงกระแสู่ไฟฟ้า
จัะถ้ึกรวบรวมโด้ยห้ม้อแป็ลงไฟฟ้าขนาด้ 33 kV อุป็กรณ์ติัด้ติอนไฟฟ้า (switchgear) และอุป็กรณ์สู่่งไฟฟ้า (distribution systems) ทั�งน่� 
กระแสู่ไฟฟ้าดั้งกล่าวจัะถ้ึกเพัิ�มแรงด้ันให้้สู่้งข้�นเป็็น 230 kV โด้ยห้ม้อแป็ลงแรงเค์ลื�อนไฟฟ้า (step-up transformer) ขนาด้ 230 – 33 kV 
 จัำานวน 4 เค์รื�อง เพั่�อจัะจั่ายไฟเข้าระบบสู่ายสู่่งของ national grid line ทั�งน่� สู่ายสู่่งห้ลักระยะทางป็ระมาณ 1.3 ไมล์ (ห้รือป็ระมาณ  
2.1 กิโลเมติร) ได้้ด้ำาเนินการสู่ร้างเสู่ร็จัเป็็นท่�เรียบร้อยพัร้อมเช้ื�อมติ่อเข้ากับ national grid line
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ธิุรกิจผู้ลิต้และจำาหุ้น่ายแผู้่นไมู้ (WOOD-BASED PANEL) 
บริษััทได้้จัด้ทะเบ่ยนก่อติั�ง บริษััท แพัลนเนทบอร์ด้ จัำากัด้ (“แพัลนเนท”) ข้�นโด้ยม่วัติถึุป็ระสู่งค์์ ในการจััด้ตัิ�งเพั่�อป็ระกอบธุุรกิจัผู้ลิติและ
จัำาห้น่ายแผู้่นไม้ (Wood-Based Panel) ได้้แก่ แผู้่นเอ็มด้่เอฟ (MDF Board) และแผู้่นป็าร์ติิเคิ์ล (Particleboard) โด้ยค์าด้ว่าจัะม่กำาลังการ
ผู้ลิติท่� 600 – 800 ล้กบาศก์เมติรติ่อวัน ทั�งน่� บริษััท แพัลนเนทบอร์ด้ จัำากัด้ ได้้ด้ำาเนินการจัด้ทะเบ่ยนจััด้ตัิ�งบริษััทเสู่ร็จัสู่ิ�นไป็เมื�อวันท่� 19 
ธุันวาค์ม 2560 ท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการของบริษััท ค์รั�งท่� 7/2561 เมื�อวันท่� 27 มิถึุนายน 2561 ได้้ม่มติิอนุมัติิให้้ บริษััทเข้าลงทุนใน บริษััท 
แพัลนเนทบอร์ด้ จัำากัด้ โด้ยเข้าถืึอหุ้้นร้อยละ 57 ของทุนจัด้ทะเบ่ยนทั�งห้มด้ เพั่�อป็ระกอบธุุรกิจัผู้ลิติและจัำาห้น่ายแผู้่นไม้เอ็มด้่เอฟ โด้ยป็ัจัจัุบัน
ม่ทุนจัด้ทะเบ่ยนจัำานวน 450 ล้านบาท โด้ยแพัลนเนทจัะใช้้เงินลงทุนในโค์รงการเบื�องติ้นจัำานวนทั�งสู่ิ�น 1,456.31 ล้านบาท

ป็ัจัจัุบันแพัลนเนทอย้่ระห้ว่างการช้ะลอการเข้าลงทุนในโค์รงการ เนื�องจัากสู่ถึานการณ์ติ้นทุนไม้ม่การป็รับตัิวเพัิ�มสู้่งข้�น ค์วามติ้องการ
ป็ริมาณไม้เพั่�อใช้้ในการผู้ลิติสู่ำาห้รับกลุ่มโค์รงการโรงไฟฟ้าพัลังงานช้่วมวลในพั่�นท่�ท่�อย้่ระห้ว่างการพัิจัารณาจััด้ห้าสู่ำาห้รับการลงทุนใน
โค์รงการ จัากเห้ตุิการณ์เห้ล่าน่�สู่่งผู้ลกระทบอย่างม่นัยสู่ำาค์ัญติ่อติัวเลขอัติราผู้ลติอบแทนจัากการลงทุนท่�เค์ยได้้พัิจัารณาไว้ก่อนห้น้า
น่� รวมถ่ึงผู้ลกระทบจัากสู่ถึานการณ์ COVID-19 ในขณะน่� ดั้งนั�นทางผู้้้บริห้ารและท่มงาน แพัลนเนท ยังค์งอย้่ระห้ว่างการพัิจัารณาห้า
แนวทางท่�เห้มาะสู่มสู่ำาห้รับค์วามเป็็นไป็ได้้ในการด้ำาเนินธุุรกิจัของแพัลนเนทติ่อไป็ 

ภาพัโครงการโรงไฟฟ้าพัลังงานแส่งอาทิต้ย์ ณ เมูืองมูินบู่ ประเทศึเมูียนมูาร์
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บริษััทม่โค์รงสู่ร้างรายได้้แยกติามป็ระเภทของผู้ลิติภัณฑ์์ ด้ังน่�

1. โครงส่ร้างรายได้แยกต้ามูประเภทผู้ลิต้ภัณฑ์์

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. เฟอร์นิเจัอร์ 1,297.19 89.87 1,195.30 92.59 1,330.70 94.00

2. กระด้าษัป็ิด้ผู้ิว 54.53 3.78 47.87 3.71 50.48 3.57

3. ไม้ยางพัาราแป็รร้ป็อบแห้้ง 30.70 2.13 8.68 0.67 3.31 0.23

4. ร้านค์้าป็ล่ก 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

รายได้้อื�น 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

ห้มายเห้ตุิ : 
1/ รายได้้อื�นๆ  ได้้แก่ กำาไร (ขาด้ทุน) จัากการขายสิู่นทรัพัย์ถึาวร รายได้้ค์่าเช้่าและค์่าบริการ ด้อกเบ่�ยรับ กำาไร (ขาด้ทุน) จัากอัติราแลกเป็ล่�ยนรายได้้อื�น (ได้้แก่ 

ค์่าบริการตัิด้แผู้่นป็ิด้ขอบไม้ (พัีวีซึ่่) รายได้้ขายเศษัวัสู่ดุ้ / รายได้้จัากการช้ด้เช้ยการสู่่งออก / สู่่วนลด้รับ / อื�น ๆ 
2/ บริษััทได้้ป็ิด้สู่าขาการด้ำาเนินธุุรกิจัในสู่่วนของร้านค์้าป็ล่ก Can Do เสู่ร็จัสู่มบ้รณ์เมื�อวันท่� 31 ธุันวาค์ม 2561 เป็็นติ้นมา
3/ ในรอบป็ี 2562 บริษััทได้้จััด้ทำางบการเงินติามมาติรฐานการรายงานทางการเงินฉีบับท่� 15 รายได้้จัากสู่ัญญาท่�ทำากับล้กค์้า ด้ังนั�นข้อม้ลในงบการเงินป็ี 

2561 จั้งม่การป็รับป็รุงเพั่�อป็ระโยช้น์ ในการเป็รียบเท่ยบ

2. โครงส่ร้างรายได้แยกต้ามูการจำาหุ้น่ายภายในประเทศึและต้่างประเทศึ

ช่องทางการจัดจำาหน่าย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. จัำาห้น่ายภายในป็ระเทศ 641.01 52.57 548.28 43.72 515.19 37.21

2. จัำาห้น่ายติ่างป็ระเทศ 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

โครงส่ร้างรำยได้ 
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1. ภาวะการส่่งออกและอุต้ส่าหุ้กรรมูเฟอร์นิเจอร์

ภาวะการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ปี 2563 ที่ผ่านมา
จัากข้อม้ลของกรมสู่่งเสู่ริมการค์้าระห้ว่างป็ระเทศ กระทรวงพัาณิช้ย์ พับว่า ในรอบป็ี 2563 ท่�ผู้่านมา ภาพัรวมของติัวเลขการ 
สู่่งออกผู้ลิติภัณฑ์์เฟอร์นิเจัอร์และช้ิ�นสู่่วน ซึ่่�งป็ระกอบด้้วยผู้ลิติภัณฑ์์เฟอร์นิเจัอร์ ไม้ เฟอร์นิเจัอร์โลห้ะ ท่�นอนห้มอนฟูก เฟอร์นิเจัอร์อื�น ๆ  
และช้ิ�นสู่่วนเฟอร์นิเจัอร์ ม่ม้ลค์่าเท่ากับ 1,438.80 ล้านเห้รียญด้อลลาร์สู่ห้รัฐ ค์ิด้เป็็นอัติราการเติิบโติท่�เพัิ�มข้�นเมื�อเท่ยบกับช้่วงป็ี 2562 
เท่ากับร้อยละ 12.74 โด้ยแบ่งแยกติามป็ระเภทของผู้ลิติภัณฑ์์ท่�สู่่งออกได้้ด้ังน่�

ห้น่วย : ล้านเห้รียญด้อลลาร์สู่ห้รัฐ

ตัวเลขการส่งออก ปี 2561 ปี 2562 อัตราการเติบโต ปี 2563 อัตราการเติบโต

เฟอร์นิเจัอร์และช้ิ�นสู่่วน 1,185.20 1,275.90 7.68% 1,438.80 12.74%

โด้ยแบ่งออกเป็็น

เฟอร์นิเจอร์ ไม้ 313.10 328.60 4.95% 434.30 32.17%

เฟอร์นิเจัอร์โลห้ะ 84.30 138.60 64.41% 228.00 64.50%

ท่�นอนห้มอนฟูก 131.70 200.70 52.39% 198.50 (1.10%)

เฟอร์นิเจัอร์อื�น ๆ 202.10 201.60 (1.71%) 258.70 28.32%

ชิ้�นสู่่วนเฟอร์นิเจัอร์ 451.00 406.80 (9.82%) 319.30 (21.49%)

ข้อมูลสัดส่วนเมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ�นส่วนทั�งหมด
ตัิวเลขการสู่่งออกเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ม่ม้ลค์่าการสู่่งออกเป็็นอันด้ับ 1 เมื�อเท่ยบกับม้ลค์่าการสู่่งออกผู้ลิติภัณฑ์์อื�น ๆ ทั�งห้มด้ ซึ่่�งสู่ำาห้รับ 
การสู่่งออกผู้ลิติภัณฑ์์ของบริษััทจัะเป็็นการสู่่งออกเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ติามค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อจัากล้กค์้าติ่างป็ระเทศ

แผู้นภาพัสัู่ด้สู่่วนการสู่่งออกผู้ลิติภัณฑ์์เฟอร์นิเจัอร์และช้ิ�นสู่่วน ป็ี 2563
ห้น่วย : ร้อยละ

ท่�มา: กรมสู่่งเสู่ริมการค์้าระห้ว่างป็ระเทศ กระทรวงพัาณิช้ย์

โด้ยม้ลค์่าการสู่่งออกเฟอร์นิเจัอร์และช้ิ�นสู่่วนท่�ป็ระเทศไทยม่การสู่่งออกมากท่�สูุ่ด้อันด้ับ 1 คื์อ ป็ระเทศสู่ห้รัฐอเมริกา ซ่ึ่�งในรอบป็ี 2563  
ท่�ผู้่านมาม่อัติราการสู่่งออกเพัิ�มข้�นร้อยละ 98.10 โด้ยม่สัู่ด้สู่่วนการสู่่งออกร้อยละ 45.08 รองลงมาอันด้ับ 2 ค์ือ ป็ระเทศญ่�ป็ุ่น ม่อัติรา
การสู่่งออกลด้ลงท่�ร้อยละ 14.47 ทั�งน่�ห้ากพัิจัารณาการสู่่งออกสู่ินค์้าไป็ยังติ่างป็ระเทศของบริษััท ในรอบป็ี 2563 พับว่า บริษััทม่อัติรา
การสู่่งออกสิู่นค์้าท่�เพัิ�มข้�นทั�งในสู่่วนของร้ป็สู่กุลเงินด้อลล่าร์สู่ห้รัฐและเงินบาท โด้ยม่อัติราการเติิบโติเท่ากับร้อยละ 22.31 ร้อยละ 23.03 
ติามลำาด้ับ ทั�งน่�ค์่าเงินบาทในช้่วงป็ี 2563 ม่การป็รับตัิวอ่อนค์่าลด้ลงเล็กน้อยเมื�อเท่ยบกับช้่วงป็ี 2562 

ข้้อมููลภาวะอุตสำหกรรม

ชิ�นส่วนเฟอร์นิเจอร์

เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

ท่ีนอนหมอนฟูก

เฟอร์นิเจอร์โลหะ

เฟอร์นิเจอร์ ไม้

22.19%

17.98%

13.80%

15.85%

30.18%
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นอกจัากน่�ห้ากพัิจัารณาติัวเลขม้ลค์่าการสู่่งออกของกรมสู่่งเสู่ริมการค์้าระห้ว่างป็ระเทศ กระทรวงพัาณิช้ย์ ยังพับว่า ใน 10 ป็ระเทศ 
ท่�ป็ระเทศไทยม่การสู่่งออกสิู่นค์้าไป็จัำาห้น่ายมากท่�สูุ่ด้ จัะม่กลุ่มป็ระเทศค์้่ค์้าในเขติเศรษัฐกิจัป็ระช้าค์มอาเซึ่่ยน (AEC) อย้่ 4 ป็ระเทศ  
ได้้แก่ เวียด้นาม มาเลเซึ่่ย กัมพัูช้า และลาว ป็ระเทศไทยม่ม้ลค์่าการสู่่งออกให้้กับป็ระเทศเห้ล่าน่� ค์ิด้เป็็นม้ลค์่าทั�งห้มด้เท่ากับ 113.40  
ล้านเห้รียญด้อลลาร์สู่ห้รัฐห้รือลด้ลงป็ระมาณร้อยละ 3.57 เมื�อเท่ยบกับช้่วงป็ี 2562 ท่�ผู้่านมา และค์ิด้เป็็นสู่ัด้สู่่วนเมื�อเท่ยบกับม้ลค์่า 
การสู่่งออกผู้ลิติภัณฑ์์เฟอร์นิเจัอร์และช้ิ�นสู่่วนเท่ากับร้อยละ 7.88

ทั�งน่�บริษััทได้้วางแผู้นนโยบายท่�จัะสู่ร้างค์วามเช้ื�อมั�นให้้กับกลุ่มล้กค์้าท่�ม่อย้่ในมือสู่ำาห้รับล้กค์้า โด้ยเฉีพัาะอย่างยิ�งล้กค์้าในป็ระเทศญ่�ป็ุ่น  
ซึ่่�งโด้ยสู่่วนให้ญ่ม่ระยะเวลาการค์้าขายร่วมกันนานห้ลายป็ี โด้ยจัะมุ่งมั�นด้้านการพััฒนาร้ป็แบบสู่ินค์้า รวมถึ่งคุ์ณภาพัของสู่ินค์้า ระยะเวลา
การสู่่งมอบท่�ติรงติ่อเวลา เห้ล่าน่�ค์ือ ห้ัวใจัท่�สู่ำาคั์ญของการด้ำาเนินธุุรกิจัร่วมกัน ซึ่่�งกลุ่มล้กค์้าโด้ยสู่่วนให้ญ่ในป็ระเทศญ่�ป็ุ่นคื์อ ผู้้้ป็ระกอบการ 
ร้านค์้าป็ล่กขนาด้ให้ญ่ (Hypermarket) ทั�งท่�จัำาห้น่ายสิู่นค์้าเฉีพัาะด้้านเฟอร์นิเจัอร์และของติกแติ่งภายในบ้าน รวมถ่ึงร้านค์้าป็ล่กขนาด้ให้ญ ่
ท่�จัำาห้น่ายสู่ินค์้าห้ลากห้ลาย ซึ่่�งล้กค์้าท่�ค์้าขายกับบริษััทล้วนจััด้เป็็นผู้้้ป็ระกอบการรายให้ญ่เป็็นอันด้ับติ้น ๆ ของป็ระเทศญ่�ป็ุ่น
 
อย่างไรก็ติาม บริษััทติระห้นักถ่ึงค์วามเสู่่�ยงของการพั่�งพัิงล้กค์้าห้ลักเพัียงรายใด้รายห้น่�ง โด้ยเฉีพัาะอย่างยิ�งการพั่�งพัิงล้กค์้าในป็ระเทศญ่�ป็ุ่น  
ซึ่่�งเป็็นล้กค์้าห้ลักของบริษััท ค์ิด้เป็็นสัู่ด้สู่่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้จ้ัากการขายทั�งห้มด้ ท่�ผู้่านมาบริษััทได้้วางแผู้นท่�จัะขยายกลุ่มล้กค์้าให้ม ่
อย่างติ่อเนื�อง โด้ยเริ�มเห้็นผู้ลในช้่วงไติรมาสู่ท่� 4 ป็ี 2562 โด้ยสู่ามารถึขยายฐานล้กค์้าไป็ยังกลุ่มป็ระเทศอินเด้่ย จัีน และติะวันออกกลาง 
ได้้เพัิ�มข้�นจัากเดิ้ม ถึ่งแม้จัะเป็็นเพัียงช้่วงเริ�มติ้นแติ่ก็นับเป็็นสัู่ญญาณท่�ด้่ซึ่่�งเห็้นได้้จัากติัวเลขค์ำาสัู่�งซึ่ื�อรับล่วงห้น้าท่�ได้้รับจันถึ่งช้่วงป็ี 2564 

ภาวะการแข้่งข้ันในอุต้ส่าหุ้กรรมูเฟอร์นิเจอร์
ม้ลค์่าติลาด้ของอุติสู่าห้กรรมเฟอร์นิเจัอร์ จัากข้อม้ล ณ เดื้อนกรกฎาค์ม 2563 เมื�อพัิจัารณารายได้้กลุ่มผู้้้ป็ระกอบอุติสู่าห้กรรมเฟอร์นิเจัอร์
ท่�จัด้ทะเบ่ยนในติลาด้ห้ลักทรัพัย์ 5 อันด้ับแรก ในช้่วงค์ร้�งป็ีห้ลังของป็ี 2563 พับว่าผู้้้ป็ระกอบการสู่่วนให้ญ่ม่รายได้้ลด้ลงจัากช้่วงเด้่ยวกัน
ของป็ีก่อน เนื�องจัากได้้รับผู้ลกระทบจัากการแพัร่ระบาด้ของเช้ื�อไวรัสู่ COVID-19 ในช้่วงไติรมาสู่ท่� 1 ติ่อเนื�องถ่ึงช้่วงกลางไติรมาสู่ท่� 2  
สู่่งผู้ลให้้ผู้้้ป็ระกอบการม่รายได้้จัากการสู่่งออกลด้ลง จัากการท่�ล้กค์้าในบางป็ระเทศรัฐบาลม่ค์ำาสู่ั�ง Lockdown ไม่สู่ามารถึสู่่งออกสิู่นค์้า
ได้้ นอกจัากน่�รายได้้จัากการจัำาห้น่ายสิู่นค์้าภายในป็ระเทศยังลด้ลง จัากร้านค์้าเฟอร์นิเจัอร์ท่�ให้้บริการในร้ป็แบบโมเดิ้ร์นเทรด้ติ้องห้ยุด้ให้้
บริการชั้�วค์ราว

ผู้ประกอบการ
ในตลาดหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

รายได้ (ล้านบาท)
YoY%

2561 2562 H1/2562 H1/2563

บริษััท อินเด้็กซึ่์ ลิฟวิ�งมอลล์ จัำากัด้ (มห้าช้น) 9,174 9,236 5,271.90 4,194.24 -20.74

บริษััท โมเดิ้ร์นฟอร์มกรุ๊ป็ จัำากัด้ (มห้าช้น) 3,067 2,888 1,274.18 1,436.06 12.71

บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น) 1,393 1,254 659.12 581.34 -11.80

บริษััท สู่ยามสู่ต่ิลอินเติอร์เนช้ั�นแนล จัำากัด้ (มห้าช้น) 897 1,245 583.94 559.49 -4.19

บริษััท ร้อกเวิธุ จัำากัด้ (มห้าช้น) 624 709 315.05 301.08 -4.43

จัากข้อม้ลกรมพััฒนาธุุรกิจัการค์้า กระทรวงพัาณิช้ย์ พับว่า ป็ัจัจัุบันม่จัำานวนนิติิบุค์ค์ลท่�สู่่งงบการเงิน และเป็็นผู้้้ป็ระกอบการในธุุรกิจัการ
ผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ทุกป็ระเภท รวมถ่ึงการเป็็นผู้้้จััด้จัำาห้น่ายผู้ลิติภัณฑ์์เฟอร์นิเจัอร์ (ติามข้อม้ลท่�ป็รากฏิล่าสุู่ด้บนเว็บไซึ่ติ์ของกรมพััฒนา
ธุุรกิจัการค์้า กระทรวงพัาณิช้ย์) อย้่ท่�ป็ระมาณ 4,000 ราย โด้ยม่ม้ลค์่ารายได้้รวมป็ระมาณ 115,442 ล้านบาท 

โด้ยในกลุ่มผู้้้ผู้ลิติรวมไป็ถึ่งผู้้้จััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ม่ผู้้้ป็ระกอบการรายให้ญ่ ซึ่่�งเป็็นผู้้้เล่นท่�สู่ำาค์ัญในอุติสู่าห้กรรมอย้่ 5 ราย ซึ่่�ง 
ห้ากเป็รียบเท่ยบกลุ่มล้กค์้าเป็้าห้มายของผู้้้เล่นรายสู่ำาคั์ญดั้งกล่าวเท่ยบกับบริษััท จัะพับว่าไม่ใช้่กลุ่มล้กค์้าเด้่ยวกันกับบริษััท กล่าวค์ือ 
ผู้้้ป็ระกอบการ 3 ราย ด้ำาเนินธุุรกิจัการเป็็นผู้้้ผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์และจััด้สู่่งสิู่นค์้าเพั่�อจัำาห้น่ายในร้ป็แบบร้านค์้าป็ล่กเฟอร์นิเจัอร์ขนาด้ให้ญ่
ท่�จัำาห้น่ายสู่ินค์้าภายใติ้ติราสู่ินค์้าของตินเองซึ่่�งเป็็นการจัำาห้น่ายสู่ินค์้าไป็ยังผู้้้ ใช้้เฟอร์นิเจัอร์โด้ยติรง (End-user) ซ่ึ่�งไม่ได้้เป็็นค์้่แข่งขัน
โด้ยติรงของบริษััท เนื�องจัากม่กลุ่มล้กค์้าเป็้าห้มายท่�ไม่เห้มือนกัน



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 256384

ในขณะท่�อ่กรายจัะเน้นการผู้ลิติสู่ินค์้าเฟอร์นิเจัอร์แบบค์รบวงจัรท่�ค์รอบค์ลุมเกือบทุกป็ระเภทเฟอร์นิเจัอร์ โด้ยม่การจัำาห้น่ายสู่ินค์้าผู้่าน
โช้ว์ร้ม และล้กค์้าโค์รงการอสู่ังห้าริมทรัพัย์ติ่าง ๆ และรายสูุ่ด้ท้ายจัะเป็็นการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์เพั่�อรองรับค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อจัากผู้้้ค์้าป็ล่กรายให้ญ่
รายเด้่ยวเป็็นห้ลักจั้งกล่าวได้้ว่า ผู้้้ป็ระกอบการทั�ง 5 ราย ไม่ได้้เป็็นค้์่แข่งโด้ยติรงของบริษััท เนื�องจัากม่กลุ่มล้กค์้าเป็้าห้มายท่�ไม่เห้มือนกัน

และห้ากพัิจัารณาถ่ึงผู้้้ผู้ลิติและจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ท่�ม่กลุ่มล้กค์้าเป็็นร้านค์้าป็ล่กขนาด้ให้ญ่ (Hypermarket) เช้่นเด้่ยวกันกับบริษััท 
ป็ัจัจัุบันม่เพัียง 4 ราย ท่�ม่สู่ินค์้าวางจัำาห้น่ายใน Hypermarket แติ่เนื�องจัากผู้้้ผู้ลิติทั�ง 4 ราย เป็็นโรงงานผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ขนาด้กลางถึ่งเล็ก
ท่�ม่ค์วามสู่ามารถึในการรับค์ำาสัู่�งซึ่ื�อจัำากัด้ และไม่ม่ผู้้้ป็ระกอบการรายใด้ท่�ม่ยอด้ขายใกล้เค่์ยงกับบริษััท นอกจัากน่�รายได้้จัากการจัำาห้น่าย
ของบริษััทโด้ยสู่่วนให้ญ่ห้รือมากกว่าร้อยละ 50 เป็็นการผู้ลิติเพั่�อจัำาห้น่ายให้้กับล้กค์้าในติ่างป็ระเทศ ด้ังนั�นบริษััทจั้งพัิจัารณาค์้่แข่งขัน 
จัากติ่างป็ระเทศเป็็นสู่ำาค์ัญ ซึ่่�งป็ัจัจัุบันบริษััทได้้ค์าด้การณ์ว่า น่าจัะม่เพัียงรายเด้่ยวท่�ม่ลักษัณะการด้ำาเนินธุุรกิจัใกล้เค่์ยงกับบริษััทและติั�งอย้่
ในภ้มิภาค์อาเซึ่่ยน รวมถ่ึงม่กลุ่มล้กค์้าเป็้าห้มายในติ่างป็ระเทศเป็็นกลุ่มเด้่ยวกัน คื์อ HEVEA PAC Malaysia SDN BHD ป็ระเทศมาเลเซ่ึ่ย 

สู่ำาห้รับสู่ถึานการณ์และศักยภาพัในการแข่งขันของบริษััทในขณะน่� ยังถึือว่า อย้่ในระด้ับท่�ไม่เสู่่ยเป็รียบเมื�อเท่ยบกับค้์่แข่งขัน นอกจัากน่� 
บริษััทยังสู่ามารถึรักษัาระด้ับรายได้้โด้ยไม่เกิด้การสู้่ญเสู่่ยสู่่วนแบ่งทางการติลาด้แติ่อย่างใด้ เมื�อพัิจัารณาจัากสู่่วนแบ่งการติลาด้ 
ทั�งการสู่่งออกและการจัำาห้น่ายสิู่นค์้าภายในป็ระเทศ โด้ยในรอบป็ี 2563 บริษััทไม่เกิด้การสู่้ญเสู่่ยสู่่วนแบ่งทางการติลาด้อย่างม่นัยสู่ำาคั์ญ 
แติ่อย่างใด้ นอกจัากน่�ในสู่่วนของการสู่่งออกบริษััทได้้รับโอกาสู่ทางการค์้าจัากล้กค์้าในป็ระเทศอินเด่้ย จัีน ติะวันออกกลาง ท่�เริ�มทยอย 
สู่ั�งซึ่ื�อสิู่นค์้าจัากโรงงานของบริษััท และยังม่แนวโน้มป็ริมาณค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อท่�เพัิ�มข้�นอย่างติ่อเนื�องติามแผู้นค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อท่�ค์าด้การณ์ ไว้ นอกจัากน่�
ภายใติ้สู่ถึานการณ์การแพัร่ระบาด้ของ COVID-19 ทำาให้้บริษััทได้้รับโอกาสู่จัากล้กค์้าในป็ระเทศญ่�ป็ุ่นซึ่่�งเป็็นล้กค์้าห้ลักเดิ้มของบริษััท 
ท่�ม่ค์ำาสัู่�งซึ่ื�อเข้ามาเพัิ�มข้�นอย่างติ่อเนื�องเช้่นกัน เนื�องจัากภายใติ้สู่ถึานการณ์ของ COVID-19 ทำาให้้ผู้้้ค์นอาศัยอย้่ในบ้านมากข้�น สู่่งผู้ล 
ติ่อยอด้ขายเฟอร์นิเจัอร์ท่�เพัิ�มสู้่งข้�นมากในป็ระเทศญ่�ป็ุ่น

ภาวะอุต้ส่าหุ้กรรมูเฟอร์นิเจอร์
ในป็ี 2562 ท่�ผู้่านมาดั้ช้น่ผู้ลผู้ลิติอุติสู่าห้กรรมเฟอร์นิเจัอร์อย้่ท่�ระด้ับ 94.14 ห้ด้ตัิวลงร้อยละ -5.57 (%yoy) ซึ่่�งห้ด้ตัิวติ่อเนื�องมาถ่ึง  
5 เดื้อนแรกของป็ี 2563 โด้ยดั้ช้น่ผู้ลผู้ลิติอุติสู่าห้กรรมเฟอร์นิเจัอร์เฉีล่�ย 5 เด้ือนแรก (ม.ค์.-พั.ค์.) ของป็ี 2563 อย้่ท่�ระด้ับ 84.99 ห้ด้ติัว 
ร้อยละ -7.32 (%yoy) โด้ยม่ป็ัจัจััยกด้ดั้นมาจัาก 1) การห้ด้ติัวของเศรษัฐกิจั 2) การห้ด้ติัวของติลาด้อสู่ังห้าริมทรัพัย์ และ 3) การป็ระกาศ
ใช้้มาติรการ Lockdown ของรัฐม่ผู้ลให้้ห้้างสู่รรพัสิู่นค์้าติ่าง ๆ รวมถ่ึงร้านเฟอร์นิเจัอร์ท่�ให้้บริการในร้ป็แบบโมเดิ้ร์นเทรด้ติ้องห้ยุด้ 
ให้้บริการช้ั�วค์ราว เพั่�อค์วบค์ุมการแพัร่ระบาด้ของเชื้�อไวรัสู่ COVID-19 ทำาให้้ยอด้ขายเฟอร์นิเจัอร์ลด้ลงจัากช้่องทางการจััด้จัำาห้น่ายท่� 

ท่�มา : กรมศุลกากร ข้อม้ล ณ เด้ือน พั.ค์. 63 ป็ระมวลผู้ลโด้ยศ้นย์วิจััยธุนาค์ารออมสิู่น

การส่่งออกเฟอร์นิเจอร์และส่่วนประกอบ่เฟอร์นิเจอร์

2559

448.69

2560

412.42

2561

304.99

2562

440.48

2562 2562

-2.50%

+23.91%

+16.58%

167.25
207.24
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เข้าถ่ึงได้้ยากข้�น ป็ระกอบกับการขาด้ค์วามเช้ื�อมั�นทางเศรษัฐกิจัของป็ระช้าช้น ทำาให้้ป็ระช้าช้นช้ะลอการใช้้จั่ายออกไป็ และเลือกท่�จัะใช้้สู่อย
กับสิู่นค์้าท่�จัำาเป็็นติ่อการด้ำารงช้่วิติมากข้�นในช้่วงการระบาด้ของไวรัสู่ เช้่น สู่ินค์้าอุป็โภค์บริโภค์ สู่ินค์้าอาห้าร สิู่นค์้าเพั่�อสุู่ขอนามัย  
และสิู่นค์้าเพั่�อป็้องกันและฆ่่าเช้ื�อ เป็็นติ้น 

ม.ค.-พ.ค. 2562 ม.ค.-พ.ค. 2563 %yoy %share

สู่ห้รัฐอเมริกา 56.97 117.76 106.71 56.82

ญ่�ป็ุ่น 32.46 29.52 -9.06 14.24

จัีน 11.68 7.49 -35.87 3.62

ออสู่เติเล่ย 6.84 6.24 -8.77 3.01

กัมพัูช้า 4.20 4.08 -2.86 1.97

อื�นๆ 55.1 42.15 -23.50 20.34

โลก 167.25 207.24 23.91 100.00

ในขณะท่�การสู่่งออกเฟอร์นิเจัอร์ ในช้่วง 5 เดื้อนแรก (ม.ค์. - พั.ค์.)  
ของป็ี 2563 ม่มล้ค์่า 207.24 ล้านเห้รียญสู่ห้รัฐ ขยายติัวร้อยละ 23.91 
(%yoy) เป็็นผู้ลมาจัากอุป็สู่งค์์ท่�เพัิ�มข้�นของป็ระเทศสู่ห้รัฐอเมริกา 
เป็็นห้ลัก ซ่ึ่�งม่การขยายติัวสู่้งอย่างม่นัยสู่ำาคั์ญถึ่งร้อยละ 106.71  
และม่สู่ัด้สู่่วนการสู่่งออกไป็ยังสู่ห้รัฐอเมริกาสู่้งถึ่งร้อยละ 56.82  
เมื�อเท่ยบกับม้ลค์่าการสู่่งออกเฟอร์นิเจัอร์ทั�งห้มด้ของไทย สู่่วนห้น่�ง 
เป็็นผู้ลสืู่บเนื�องมาจัากการขยายตัิวของติลาด้อสัู่งห้าริมทรัพัย ์
โด้ยเฉีพัาะบ้านค์รอบค์รัวเด้่�ยว (Single Family) ในสู่ห้รัฐอเมริกา 
ม่แนวโน้มขยายตัิวติ่อเนื�อง แม้ว่าป็ัจัจััยด้้านภาวะเศรษัฐกิจั โด้ยทั�วไป็
จัะได้้รับผู้ลกระทบจัากสู่ถึานการณ์ด้้านการแพัร่ระบาด้ของเช้ื�อไวรัสู่ 
COVID-19 แติป่็จััจัยัสู่ำาคั์ญท่�เป็น็ตัิวขบัเค์ลื�อนให้ต้ิลาด้อสู่งัห้ารมิทรัพัย์
ขยายติัว ค์ือ มาติรการการกระตุิ้นเศรษัฐกิจัของรัฐบาลสู่ห้รัฐฯ  
โด้ยเฉีพัาะนโยบายด้้านอัติราด้อกเบ่�ยเงินก้้ ในติลาด้ท่�อย้่ระด้ับติำ�ามาก
เกือบร้อยละ 0 ป็ระกอบกับป็ัจัจััยด้้านการแพัร่ระบาด้ของเช้ื�อไวรัสู่ทำาให้้
ป็ระช้าช้นติ้องอย้่อาศัย ทำางาน ห้รือเรียนอย้่ท่�บ้านมากข้�น รวมถึ่ง 
แนวโน้มค์วามติ้องการของผู้้้บริโภค์ท่�เริ�มย้ายออกไป็อย้่อาศัย 
ติามเขติช้านเมืองห้รือช้นบทท่�ม่ป็ระช้ากรอย่้อาศัยไม่ห้นาแน่นมากนัก  
เพั่�อช้่วยลด้โอกาสู่ของการติิด้เชื้�อไวรัสู่ ซึ่่�งป็ัจัจััยทั�งห้มด้ล้วนสู่่งผู้ล 
ให้้ยอด้จัำาห้น่ายบ้านในสู่ห้รัฐฯในช้่วงท่�ผู้่านมาขยายติัวสู่้งข้�น  
ทั�งน่� แนวโน้มการขยายติัวของติลาด้ อสู่ังห้าริมทรัพัย์ด้ังกล่าว  
จั้งสู่่งผู้ลสู่ืบเนื�องให้้สู่ห้รัฐฯ ม่ค์วามติ้องการเฟอร์นิเจัอร์ และอุป็กรณ์
สู่ำานักงาน โด้ยเฉีพัาะ โติ๊ะ เก้าอ่� ติ้้ และช้ั�นวางของ มากข้�นติามไป็ด้้วย

ปัจจัยเส่ี�ยงต้่ออุต้ส่าหุ้กรรมูเฟอร์นิเจอร์ 
1. การแพัร่ระบาด้ของเช้ื�อไวรัสู่ COVID-19 สู่่งผู้ลให้้เศรษัฐกิจัไทย 

เศรษัฐกิจัโลก รวมถ่ึงเศรษัฐกิจัของป็ระเทศค้์่ค์้าท่�สู่ำาค์ัญของ
ไทยในป็ี 2020 จัะอย้่ในภาวะช้ะลอติัวจันถึ่งห้ด้ตัิว ป็ระกอบกับ 
การขาด้ค์วามเชื้�อมั�น ทางเศรษัฐกิจัของป็ระช้าช้น ทำาให้้

ป็ระช้าช้นช้ะลอการใช้้จั่ายออกไป็และเลือกท่�จัะใช้้สู่อยกับสู่ินค์้า
ท่�จัำาเป็็นเท่านั�น ในช้่วงการระบาด้ของเช้ื�อไวรัสู่ COVID-19 
เช้่น อาห้าร ห้น้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ ซึ่่�งป็ัจัจััยเห้ล่าน่� 
จัะกระทบภาค์การผู้ลิติและจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ให้้ป็รับตัิวลด้ลง

2. การห้ด้ตัิวในภาค์อสัู่งห้าริมทรัพัย์ โด้ยเฉีพัาะยอด้ขายท่�พััก
อาศัยทั�งบ้านเด้่�ยวและค์อนโด้ในป็ี 2563 ท่�ม่แนวโน้มท่�จัะลด้
ลงติ่อเนื�อง จัะสู่่งผู้ลให้้ค์วามติ้องการใช้้เฟอร์นิเจัอร์ ในการ
ติกแติ่งบ้านลด้ลงติามไป็ด้้วย

 
3. ผู้้้นำาเข้าและจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์รายให้ม่ ๆ  เพัิ�มข้�นอย่างติ่อเนื�อง  

ทำาให้้เกิด้การแข่งขันกับผู้้้ป็ระกอบการรายเดิ้มในติลาด้ จั้งสู่่ง
ผู้ลผู้้้ป็ระกอบการรายเดิ้มในติลาด้ติ้องเน้นการพััฒนาสิู่นค์้า
นวัติกรรมให้ม่ ท่�ม่ค์วามโด้ด้เด้่นติรงติามค์วามติ้องการและ 
ไลฟ์สู่ไติล์ การใช้้ช้่วิติของกลุ่มล้กค์้า ทำาให้้เกิด้การลงทุน
ป็ระสิู่ทธุิภาพัสู่ินค์้าให้ม่ให้้ทันสู่มัย และรวด้เร็วมากข้�น 

 
4. การแขง่ขนัท่�รนุแรงจัากเฟอรนิ์เจัอรร์าค์าถ้ึกของจันี และเวยีด้นาม 

ซึ่่�งม่ข้อได้้เป็รียบในการแข่งขันด้้านราค์า เนื�องจัากม่ค์่าจั้าง
แรงงานติำ�ากว่า และวัติถึุด้ิบอื�น ๆ ท่�ป็รับติัวเพัิ�มข้�น ทำาให้้ ไทย
สู่้ญเสู่่ยสู่่วนแบ่งติลาด้ระดั้บล่างอย่างติ่อเนื�อง เพัราะราค์า
ยังเป็็นป็ัจัจััยห้ลักท่�ผู้้้บริโภค์ใช้้ตัิด้สู่ินใจัเลือกซึ่ื�อเฟอร์นิเจัอร ์
แม้เฟอร์นิเจัอร์ ไทยม่ค์ุณภาพั และได้้รับการยอมรับมากกว่า
เฟอร์นิเจัอร์จัากจัีน และเวียด้นามก็ติาม แติ่ด้้วยราค์าท่� 
ถ้ึกกว่า อาจัทำาให้้ค้์่ค์้าเลือกซึ่ื�อเฟอร์นิเจัอร์จัากป็ระเทศค้์่แข่ง

 



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 256386

5. ผู้้้ผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ท่�เป็็นแบบ OEM ของไทย อาจัได้้รับ 
ผู้ลกระทบเชิ้งลบจัากการท่�ล้กค์้าห้ันไป็สู่ั�งผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร ์
ท่�ไม่เน้นเอกลักษัณ์เฉีพัาะติัวจัากจัีน และเวียด้นามมากข้�น 
เนื�องจัากป็ระเทศด้ังกล่าวม่ติ้นทุนการผู้ลิติท่�ติำ�ากว่าไทย 

อย่างไรก็ติามติามการวิเค์ราะห้์ป็ัจัจััยเสู่่�ยงข้างติ้นแล้ว ห้ากพัิจัารณา
ข้อเท็จัจัริงท่�เกิด้ข้�นกับบริษััทพับว่า ในรอบป็ี 2563 ท่�ผู้่านมา บริษััท
ได้้รับผู้ลกระทบจัากสู่ถึานการณ์การแพัร่ระบาด้ของ COVID-19 
ตัิ�งแติ่ช้่วงไติรมาสู่ท่� 1 ถ่ึงกลางไติรมาสู่ท่� 2 แติ่ห้ลังจัากนั�นบริษััท 
เริ�มได้ร้ับค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อจัากล้กค์้าติ่างป็ระเทศ โด้ยเฉีพัาะอย่างยิ�งกลุม่ล้กค์้า
จัากป็ระเทศจัีน อินเด้่ย ท่�เข้ามาแบบก้าวกระโด้ด้ทำาให้้สู่ถึานการณ์
รายได้้ของบริษััทห้ากพัิจัารณาท่�งวด้ 9 เด้ือนเป็รียบเท่ยบระห้ว่าง 
ป็ี 2562 และป็ี 2563 จัะพับว่า กลับมาใกล้เค่์ยงกันแล้ว นอกจัากน่�
บริษััทยังได้้รับโอกาสู่จัากสู่ถึานการณ์การแพัร่ระบาด้ของ COVID-19 
โด้ยล้กค์้าในป็ระเทศญ่�ป็ุ่นบางสู่่วนได้้ย้ายฐานการผู้ลิติจัากมาเลเซึ่่ย
มาป็ระเทศไทย นอกจัากน่�ป็ัจัจัุบันบริษััทยังไม่ได้้รับผู้ลกระทบ 
จัากการเข้ามาแข่งขันด้้านราค์าของผู้ลิติภัณฑ์์เฟอร์นิเจัอร์จัากจัีน
และเวียด้นามแติ่อย่างใด้

ท่�มา: ศ้นย์วิจััยเศรษัฐกิจัฯ ธุนาค์ารออมสู่ิน อุติสู่าห้กรรมเฟอร์นิเจัอร์ป็รับติัว
รับ New Normal ฉีบับ กันยายน 2563

ภาวะอตุ้ส่าหุ้กรรมูด้านพัลังงาน ปี 2563 
 ป็ี 2563 ป็ริมาณการใช้้ ไฟฟ้าในช้่วง 5 เด้ือนแรก ห้ด้ติัว 3.2%YoY 
ผู้ลจัากค์วามติ้องการใช้้ ไฟฟ้าในภาค์ธุุรกิจัและภาค์อุติสู่าห้กรรม
ห้ด้ติัว 10.4% และ 5.4%YoY ติามลาดั้บ เนื�องจัากสู่ถึานการณ์
การระบาด้ของเช้ื�อไวรัสู่โค์วิด้-19 สู่่งผู้ลกระทบเป็็นวงกว้าง 
ติ่อระบบเศรษัฐกิจัในทุกภาค์สู่่วน นอกจัากน่� ภาค์รัฐป็ระกาศ 
ป็ิด้สู่ถึานป็ระกอบการทั�วป็ระเทศเพั่�อค์วบค์ุมการแพัร่ระบาด้ อาท ิ 
ห้้างสู่รรพัสิู่นค์้า โรงแรม ร้านอาห้าร สู่ถึานบันเทิง เป็็นติ้น อย่างไร
ก็ติามผู้ลจัากมาติรการป็ิด้เมือง (Lockdown) สู่่งผู้ลให้้ป็ระช้าช้น
ติ้องทำางานภายในท่�พัักอาศัย (Work From Home) ผู้นวกกับ
อุณห้ภ้มิเฉีล่�ยเพัิ�มข้�น สู่่งผู้ลให้้การใช้้ ไฟฟ้าในภาค์ค์รัวเรือน 
เพัิ�มข้�น 7.0% YoY

ป็ริมาณการผู้ลิติไฟฟ้าในช้่วง 5 เดื้อนแรกของป็ี 2563 ห้ด้ติัว  
1.7%YoY ป็ริมาณไฟฟ้าท่�ผู้ลิติโด้ย EGAT (สู่ัด้สู่่วน 34.1% ของ 
ป็ริมาณการผู้ลิติไฟฟ้าทั�งห้มด้) เพัิ�มข้�น 5.5% YoY สู่ำาห้รับป็ริมาณ
ไฟฟ้าจัากผู้้้ผู้ลิติเอกช้น แบ่งเป็็น IPP (สัู่ด้สู่่วน 22.3%) ห้ด้ตัิว 19.3% 
YoY ขณะท่� SPP และ VSPP (สัู่ด้สู่่วนรวมกัน 31.5%) ขยายตัิวช้ะลอ
ลงอย้่ท่� 3.1% และ 2.2%YoY ติามลำาด้ับ ทั�งน่� จัากการท่�ภาค์รัฐ 
ทยอยผู้่อนค์ลายการด้ำาเนินกิจักรรมทางเศรษัฐกิจัตัิ�งแติ่เด้ือน
พัฤษัภาค์มเป็็นติ้นไป็ ค์าด้ว่าจัะสู่่งผู้ลให้้ธุุรกิจัและการผู้ลิติภาค์
อุติสู่าห้กรรมทยอยฟ้�นตัิว ซึ่่�งจัะห้นุนค์วามติ้องการใช้้ ไฟฟ้าใน
ช้่วงท่�เห้ลือของป็ี 

ท่�มา: บทวิเค์ราะห้์ธุนาค์ารกรุงศรีอยุธุยา แนวโน้มธุุรกิจั/อุติสู่าห้กรรม ป็ี 2563-
2565; ธุุรกิจัไฟฟ้า ฉีบับ กรกฎาค์ม 2563

แนวโน้มูการใช่้พัลังงานไฟฟ้า ปี 2564
ค์วามติ้องการใช้้ ไฟฟ้าป็ี 2563 ค์าด้ว่าจัะห้ด้ตัิว 2.0 - 3.0%  
(จัากท่�ขยายตัิว 2.7% ในป็ี 2562) ผู้ลจัากมาติรการ Lockdown 
เพั่�อค์วบคุ์มการแพัร่ระบาด้ของเช้ื�อไวรัสู่ โค์วิด้-19 สู่่งผู้ลให้้กิจักรรม
ทางเศรษัฐกิจัห้ด้ตัิวทั�งภาค์การผู้ลิติและบริการ อย่างไรก็ติาม  
ในป็ี 2564 - 2565 ค์าด้ว่า ธุุรกิจัผู้ลิติไฟฟ้าเอกช้นจัะเติิบโติด้่ข้�น
โด้ยลำาด้ับ ป็ัจัจััยห้นุนทั�งด้้านอุป็สู่งค์์ท่�ม่ติลาด้รองรับแน่นอน และ
ด้้านอุป็ทานจัากนโยบายสู่นับสู่นุนการลงทุนของภาค์รัฐติามแผู้น
พััฒนากำาลังการผู้ลิติไฟฟ้าและแผู้นพััฒนาพัลังงานทด้แทนและ
พัลังงานทางเลือก ทั�งน่� กลุ่มโรงไฟฟ้าท่�การลงทุนม่แนวโน้มเร่งตัิวข้�น 
ตัิ�งแติ่ป็ี 2564 เป็็นติ้นไป็ ป็ระกอบด้้วย โค์รงการพัลังงานแสู่งอาทิติย์ 
ติิด้ตัิ�งบนห้ลังค์าภาค์ป็ระช้าช้น โรงไฟฟ้าเช้ื�อเพัลิงช้่วมวล ก๊าซึ่ช้่วภาพั 
และขยะ ติามลำาด้ับ เนื�องจัากเป็็นกลุ่มเป็้าห้มายท่�ภาค์รัฐจัะทยอย
รับซึ่ื�อไฟฟ้า อ่กทั�งเป็็น กลุ่มท่�ม่ศักยภาพัการแข่งขันด้้านติ้นทุน
และแห้ล่งวัติถึุด้ิบ สู่ำาห้รับโค์รงการพัลังงานลม ภาค์รัฐจัะเริ�มรับซึ่ื�อ
ไฟฟ้าในป็ี 2565 - 2567 ซึ่่�งเป็็นช้่วงเวลาท่�การลงทุนขยาย สู่ายสู่่ง
ไฟฟ้าในพั่�นท่�เป็้าห้มายค์าด้ว่าจัะเสู่ร็จัสู่มบ้รณ์ 

แนวโน้มูธุิรกิจและบ่ทส่รุปธุิรกิจผู้ลิต้และส่่งไฟฟ้า
ป็ัจัจัุบันด้้วยวิวัฒนาการทางเทค์โนโลย่และการด้ำารงช้่วิติท่�เป็ล่�ยนไป็
เป็็นสัู่งค์มเมืองมากข้�นทำาให้้วิถ่ึช้่วิติของค์น ในป็ัจัจัุบันม่ค์วามติ้องการ
ใช้้พัลังงานไฟฟ้าเพัิ�มมากข้�นติามลำาด้ับ ทั�งในภาค์อุติสู่าห้กรรม 
ภาค์ค์รัวเรือน และภาค์ธุุรกิจัทั�งกิจัการ ขนาด้เล็กขนาด้ให้ญ่ใน
ทุกป็ระเภทกิจัการ เช้่น ในโรงพัยาบาลท่�การใช้้พัลังงานไฟฟ้าเป็็น
สู่ิ�งจัำาเป็็นอย่างยิ�งสู่ำาห้รับเค์รื�องมือ และอุป็กรณ์ทางการแพัทย์ ใน
การรักษัาช้่วิติของผู้้้ป็่วย ห้รือในโรงงานอุติสู่าห้กรรมท่�ติ้องม่การ
ใช้้เค์รื�องจัักรในการผู้ลิติติลอด้เวลา เพั่�อการแข่งขันในโลกธุุรกิจั 
จั้งอาจักล่าวได้้ว่าพัลังงานไฟฟ้าเป็็นสู่ิ�งจัำาเป็็นอย่างยิ�งอ่กสู่ิ�งห้น่�ง
ในช้่วิติป็ระจัำาวัน เนื�องด้้วยเทค์โนโลย่การผู้ลิติไฟฟ้าในป็ัจัจัุบันท่� 
ไม่จัำากัด้อย้่แติ่เพัียงแค์่การใช้้แห้ล่งพัลังงานเช้ื�อเพัลิงจัากธุรรมช้าติิ 
ท่�นับวันจัะห้มด้ไป็ อย่าง ถึ่านห้ิน ห้รือก๊าซึ่ธุรรมช้าติิ แติ่กลับม่แห้ล่ง
พัลังงานทางเลือกและพัลังงานทด้แทนท่�สู่ามารถึนำามาผู้ลิติไฟฟ้าได้้ 
เช้่น พัลังงานไฟฟ้าจัากก๊าซึ่ช้่วภาพัโด้ยใช้้เช้ื�อเพัลิงจัากขยะชุ้มช้น 
ของเสู่่ยทางการเกษัติร ของเสู่่ยจัากอุติสู่าห้กรรม ห้รือ พัลังงาน
ไฟฟ้าช้่วมวลท่�ใช้้เช้ื�อเพัลิงจัากเศษัวัสู่ดุ้ช้่วมวล เช้่น กากอ้อย แกลบ 
ห้รือพัลังงานไฟฟ้าจัากพัลังงานแสู่งอาทิติย์ เป็็นติ้น และด้้วยเห้ตุิน่�
ทำาให้้ผู้้้ป็ระกอบการรายเล็ก ๆ สู่ามารถึเข้ามาทำาธุุรกิจัผู้ลิติไฟฟ้า
จัากเช้ื�อเพัลิงท่�เป็็นพัลังงานทางเลือก ซึ่่�งแติ่เด้ิมการป็ระกอบธุุรกิจั
ป็ระเภทน่�จัำากัด้อย้่แค์่กลุ่มทุนขนาด้ให้ญ่ท่�ม่การผู้ลิติไฟฟ้าจัาก
ถึ่านห้ินและก๊าซึ่ธุรรมช้าติิเท่านั�น ในป็ี 2563 (ม.ค์.-มิ.ย.) ม่การ
จััด้ตัิ�งธุุรกิจัผู้ลิติไฟฟ้าและพัลังงานไฟฟ้าเพัิ�มมากข้�นเป็็น 3 เท่า 
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เมื�อเท่ยบกับช้่วงเด้่ยวกันของป็ีก่อน รวมถึ่งม่การเพัิ�มทุนของธุุรกิจั
ป็ระเภทน่�กว่า 60% และห้ากพัิจัารณาถ่ึงผู้ลป็ระกอบการย้อนห้ลัง 
ในช้่วงป็ี 2559 - 2561 จัะพับว่า ธุุรกิจัป็ระเภทน่�ม่การเติิบโติ 
ของรายได้้และกำาไรอย่างติ่อเนื�องในภาพัรวม อย่างไรก็ติามป็ัจัจััย
อย่างห้น่�งท่�ทำาให้้ม่การจััด้ตัิ�ง ธุุรกิจัเพัิ�มมากข้�นกว่าป็ีก่อน เนื�องจัาก
ภาค์รัฐม่นโยบายในการจััด้ตัิ�งโรงไฟฟ้าชุ้มช้นเพั่�อเศรษัฐกิจัฐานราก
ซ่ึ่�งเป็็นห้น่�งในนโยบาย พัลังงานเพั่�อเศรษัฐกิจัฐานรากท่�เป็็นค์วาม
ร่วมมือกันระห้ว่างภาค์รัฐ เอกช้น และชุ้มช้น โด้ยโรงไฟฟ้าชุ้มช้น 
จัะเป็็นแห้ล่งผู้ลิติไฟฟ้าจัากก๊าซึ่ช้่วภาพั ห้รือก๊าซึ่ช้่วมวล ช้่วยให้ ้
ชุ้มช้นม่รายได้้จัากการเป็็นเจั้าของโรงไฟฟ้า รวมถ่ึงรายได้้จัากการ
จัำาห้น่ายวัสู่ดุ้ทางการเกษัติรท่�ใช้้เป็็นเช้ื�อเพัลิงในการผู้ลิติไฟฟ้า  
ในอนาค์ติภาค์รัฐค์วรม่การสู่่งเสู่ริมให้้ป็ระช้าช้นติระห้นักและรับร้ ้
ถึ่งการใช้้พัลังงานท่�สู่ิ�นเป็ลืองจัากแห้ล่งวัติถุึดิ้บ ธุรรมช้าติิท่�ม่แนวโน้ม
จัะห้มด้ไป็ในอนาค์ติ อย่าง ถึ่านห้ิน ก๊าซึ่ธุรรมช้าติิ ห้รือนำ�ามัน และ
ค์วรรณรงค์์ ให้้เกิด้การใช้้พัลังงานทางเลือก ท่�เป็็นพัลังงานทด้แทน
ท่�เป็็นมิติรติ่อสู่ิ�งแวด้ล้อมรวมถ่ึงให้้เกิด้การห้มุนเวียนเพั่�อใช้้ ให้ม ่ 
ซึ่่�งธุุรกิจัผู้ลิติและสู่่งไฟฟ้า โด้ยเฉีพัาะอย่างยิ�ง จัากแห้ล่งพัลังงาน
ทางเลือก นับเป็็นธุุรกิจัท่�ม่โอกาสู่ได้้รับการสู่่งเสู่ริมจัากภาค์รัฐ 
เพั่�อให้้เกิด้การใช้้พัลังงานอย่างยั�งยืน

ท่�มา: บทวิเค์ราะห้์ธุุรกิจั ป็ระจัำาเดื้อน มิถุึนายน 2563 จััด้ทำาโด้ยสู่่วนป็ระมวลผู้ล
และวิเค์ราะห้์ข้อม้ลธุุรกิจั กองข้อม้ลธุุรกิจั กรมพััฒนาธุุรกิจัการค์้า

ปริมูาณความูต้้องการใช่้ ไฟฟ้าข้องส่าธิารณรัฐ
แหุ้่งส่หุ้ภาพัเมูียนมูาร์
ป็ัจัจัุบันทางสู่าธุารณรัฐแห้่งสู่ห้ภาพัเม่ยนมาร์ (“ป็ระเทศเม่ยนมาร์”) 
สู่ามารถึเข้าถ่ึงแห้ล่งพัลังงานไฟฟ้าได้้เพัียงร้อยละ 50 ของป็ริมาณ
ค์วามติ้องการใช้้ ไฟฟ้าของทั�งป็ระเทศ นอกจัากน่�ยังค์าด้การณ์
ว่า ป็ริมาณค์วามติ้องการใช้้ ไฟฟ้าจัะเพัิ�มสู่้งข้�นร้อยละ 15- 20 ติ่อ
ป็ี ห้รือค์ิด้เป็็น 700 – 1,000 เมกะวัติติ์ติ่อป็ี ติามการค์าด้การณ์
ของติัวเลข GDP ของป็ระเทศเม่ยนมาร์ท่�จัะเพัิ�มสู่้งข้�นท่�อัติราร้อย
ละ 7.1 ติ่อป็ี นับติั�งแติ่ป็ี 2013 – 2030 โด้ยในช้่วงป็ี 2020 ม่ค์วาม
ติ้องการพัลังงานไฟฟ้าอย้่ท่� 5,642 เมกะวัติติ์ และป็รับเพัิ�มสู่้งข้�นอ่ก
กว่า 8,900 เมกะวัติติ์ จันกระทั�งม่ป็ริมาณค์วามติ้องการใช้้ ไฟฟ้า
อย้่ท่� 14,542 เมกะวัติติ์ ในป็ี 2030 

ด้ังนั�นสู่ามารถึพัิจัารณาได้้ว่า ป็ริมาณค์วามติ้องการใช้้ ไฟฟ้าใน
ป็ระเทศเม่ยนมาร์ยังม่แนวโน้มเพัิ�มสู้่งข้�นอย่างติ่อเนื�องเมื�อเท่ยบกับ
ป็ริมาณไฟฟ้าท่�สู่ามารถึใช้้งานได้้ในป็ัจัจัุบันท่�ค์วามติ้องการใช้้ ไฟฟ้า
ยังม่น้อยกว่าป็ริมาณไฟฟ้าท่�สู่ามารถึผู้ลิติได้้ ซึ่่�งโค์รงการพัลังงาน
ทางเลือก โด้ยเฉีพัาะโรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ท่�ใช้้ระยะเวลาการ
ก่อสู่ร้างเพัียงไม่เกิน 1 ป็ี นับเป็็นทางเลือกสู่ำาค์ัญท่�จัะช้่วยขับเค์ลื�อน 
ป็ริมาณไฟฟ้าท่�ผู้ลิติให้้เพัิ�มสู่้งข้�นได้้ในป็ระเทศเม่ยนมาร์ติ่อไป็ 

2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ทางบริษััทได้้ติั�งเป็้าห้มายการเจัาะกลุ่มล้กค์้ารายให้ม่ เพั่�อเป็็นการ
ขยายช้่องทางการจัำาห้น่ายสู่ินค์้า ทั�งล้กค์้าภายในป็ระเทศและ 
ติ่างป็ระเทศ โด้ยเฉีพัาะกลุ่มล้กค์้าติ่างป็ระเทศ บริษััทได้้รับโอกาสู่
ในค์ำาสัู่�งซึ่ื�อจัากผู้้้ป็ระกอบการร้านค์้าออนไลน์ขนาด้ให้ญ่ในป็ระเทศ
อินเด้่ย และจัีน ซึ่่�งจัะเป็็นโอกาสู่ท่�สู่ำาคั์ญในการติ่อยอด้ค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อให้้
เพัิ�มข้�นในอนาค์ติ

สู่ำาห้รับกลุ่มล้กค์้าเดิ้มของบริษััท ทางบริษััทจัะเน้นการพััฒนา
ผู้ลิติภัณฑ์์ ในร้ป็แบบให้ม่ ๆ เพั่�อขยายช้่องทางและโอกาสู่ในการ
รับค์ำาสู่ั�งซืึ่�อได้้เพัิ�มข้�นจัากเดิ้ม โด้ยท่�ผู้่านมาบริษััทได้้ป็รับกลยุทธุ์
ผู้ลิติภัณฑ์์สู้่่การขยายฐานการผู้ลิติสู่ำาห้รับผู้ลิติภัณฑ์์เต่ิยงนอน
มากข้�น ซึ่่�งจัากผู้ลการสู่ำารวจัข้อม้ลพับว่า ยังม่โอกาสู่สู่ร้างการ
เติิบโติของรายได้้จัากการขายผู้่านกลุ่มผู้ลิติภัณฑ์์น่�ได้้ ทางบริษััทจั้ง
ได้้วางแผู้นการขยายสู่ายการผู้ลิติเฉีพัาะเจัาะจังสู่ำาห้รับผู้ลิติภัณฑ์์น่�
ให้้เพัิ�มข้�น โด้ยช้่วงป็ีท่�ผู้่านมาสู่ามารถึสู่่งออกผู้ลิติภัณฑ์์เต่ิยงนอน
ในร้ป็แบบการจัำาห้น่ายเป็็นเซึ่ทให้้กับกลุ่มล้กค์้าอินเด้่ยแล้ว จัากเด้ิม
จัะเป็็นการผู้ลิติเพั่�อจัำาห้น่ายภายในป็ระเทศเท่านั�น

และในสู่่วนของการขายสู่ินค์้าภายในป็ระเทศ บริษััทยังค์งกลยุทธุ์
ท่�จัะเติิบโติค์วบค้์่ไป็กับจัำานวนสู่าขาของล้กค์้าในกลุ่มร้านค์้าป็ล่ก
ขนาด้ให้ญ่ (Hypermarket) ท่�เพัิ�มข้�นอย่างติ่อเนื�อง เนื�องจัากจัะช้่วย
ลด้ติ้นทุนค์งท่�จัากค์่าเช้่า และค์่าใช้้จั่ายค์งท่�อื�น ๆ  ท่�ใช้้ในการด้ำาเนิน
ธุุรกิจัเมื�อเป็รียบเท่ยบกับการลงทุนขยายสู่าขาของโช้ว์ร้มด้้วยตัิวเอง 

สู่ำาห้รับเป็้าห้มายในป็ีติ่อไป็ บริษััทจัะยังค์งกลยุทธุ์ทางด้้านการ
ติลาด้เพั่�อเจัาะกลุ่มล้กค์้าป็ระเภทร้านค์้าป็ล่กรายย่อยและร้านค์้าสู่่ง 
เฟอร์นิเจัอร์ (Dealer) ในพั่�นท่�ติ่างจัังห้วัด้ทั�วป็ระเทศ ภายใติ้ติรา 
สู่ินค์้า ท่�ทางบริษััทม่แผู้นจัะป็รับเป็ล่�ยนภาพัลักษัณ์ของติราสู่ินค์้า 
ให้้ม่ค์วามทันสู่มัยมากข้�น และเพั่�อให้้สู่ามารถึสู่ร้างรายได้้จัาก 
การขายให้้เพัิ�มข้�นจัากเด้ิม เนื�องจัากบริษััทพัิจัารณาว่า โอกาสู่
ทางการขายผู่้านฐานล้กค้์าในกลุ่มน่�ยังม่ศักยภาพัท่�จัะสู่ร้างยอด้ขาย 
ให้้เพัิ�มข้�นได้้อย่างติ่อเนื�อง 
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3. การจัดหาผลิตภัณฑ์
ในสู่่วนของการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ของบริษััท ขณะน่�บริษััทม่โรงงานท่�ใช้้เป็็นฐานในการผู้ลิติรวม 2 แห้่ง ซึ่่�งแบ่งออกเป็็น สู่่วนของสู่ำานักงาน
ให้ญ่ และสู่าขาท่� 1 ด้ังน่�

1. สู่ำานักงานให้ญ่ ติั�งอย้่เลขท่� 37/9 ห้ม้่ท่� 10 ถึนนบ้างบ่ง – แกลง ติำาบลทางเกวียน อำาเภอแกลง จัังห้วัด้ระยอง โด้ยในสู่่วนของโรงงานแห้่งน่�  
จัะป็ระกอบด้้วยอาค์ารท่�ใช้้เป็็นสู่่วนป็ระกอบในการผู้ลิติทั�งห้มด้ 10 อาค์าร โด้ยแบ่งออกเป็็น 

1. อาค์ารผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ 5 อาค์าร
2. อาค์ารค์ลังสู่ินค์้า 2 อาค์าร
3. อาค์ารโช้ว์ร้ม (ช้ั�วค์ราว) อาค์ารขนาด้เล็ก 1 อาค์าร
4. อาค์ารค์ลังวัติถึุด้ิบ (ขนาด้เล็ก) 1 อาค์าร 
 

ในสู่่วนสู่ำานักงานให้ญ่น่� จัะเด้ินสู่ายการผู้ลิติเฉีพัาะสู่่วนท่�เก่�ยวข้องกับเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้เท่านั�น 

2. สู่าขาท่� 1 ตัิ�งอย้่เลขท่� 29/1 - 2 ห้ม้่ท่� 3 ซึ่อยช้งโค์ - ชุ้มนุมในติำาบลวังจัันทร์ อำาเภอวังจัันทร์ จัังห้วัด้ระยอง โด้ยในสู่่วนของโรงงานแห้่งน่�  
จัะป็ระกอบด้้วยอาค์ารท่�ใช้้เป็็นสู่่วนป็ระกอบในการผู้ลิติทั�งห้มด้ 7 อาค์าร โด้ยแบ่งออกเป็็น 

1. อาค์ารผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ 4 อาค์าร
2. โรงเลื�อย โรงอบไม้ยางพัาราแป็รร้ป็ 1 อาค์าร
3. โกด้ังเก็บสู่ติ็อกสู่ินค์้าสู่ำาเร็จัร้ป็เพั่�อเติรียมสู่่งมอบ 1 อาค์าร
4. อาค์ารผู้ลิติกระด้าษัป็ิด้ผู้ิว 1 อาค์าร

ในสู่่วนของโรงงานแห้่งน่�จัะเด้ินสู่ายการผู้ลิติเฉีพัาะสู่่วนท่�เก่�ยวข้องกับโรงเลื�อย โรงอบไม้ยางพัาราแป็รร้ป็ โรงผู้ลิติและป็ระกอบเฟอร์นิเจัอร์
ไม้ยางพัารา และโรงผู้ลิติกระด้าษัป็ิด้ผู้ิวเท่านั�น

บริษััทม่ร้ป็แบบการเป็ิด้เดิ้นสู่ายการผู้ลิติเค์รื�องจัักรในแติ่ละวัน แบ่งออกได้้ ด้ังน่�
• เวลาทำางานป็กติิ (กะ 1) เริ�มตัิ�งแติ่เวลา 08.00 - 17.00 น. ค์ือ 1 กะ โด้ยม่ช้ั�วโมงการทำางานล่วงเวลา (OT) เริ�มเวลา 18.00 น. 

เป็็นติ้นไป็
• เวลาทำางานป็กติิ (กะ 2) เริ�มตัิ�งแติ่เวลา 18.00 - 02.00 น. ค์ือ 1 กะ โด้ยม่ช้ั�วโมงการทำางานล่วงเวลา (OT) เริ�มเวลา 02.00 น. 

เป็็นติ้นไป็
ทั�งน่� ป็ัจัจัุบันบริษััทยังไม่ม่การเป็ิด้ด้ำาเนินการผู้ลิติติลอด้ 24 ช้ั�วโมง

กำาลังการผู้ลิต้เต็้มูที�และกำาลังการผู้ลิต้จริงในปัจจุบ่ัน 

กำาลังการผลิต

กำาลังการผลิตไม้
ยางพารา 

แปรรูปอบแห้ง
(ลูกบาศก์เมตรต่อปี)

กำาลังการผลิต
เฟอร์นิเจอร ์

ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
(ลูกบาศก์เมตรต่อปี)

กำาลังการผลิต
เฟอร์นิเจอร ์
ไม้ยางพารา

(ลูกบาศก์เมตรต่อปี)

กำาลังการผลิต 
กระดาษปิดผิว

(เมตรต่อปี)

กำาลังการผู้ลิติเต็ิมท่� 8,700 95,000 7,900 24,000,000

กำาลังการผู้ลิติจัริงในป็ัจัจัุบัน
(โด้ยป็ระมาณ)

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

อัติราการใช้้กำาลังการผู้ลิติ 
ในป็ัจัจัุบัน (โด้ยป็ระมาณ)

ร้อยละ 74.71 ร้อยละ 63.04 ร้อยละ 72.03 ร้อยละ 67.02

ห้มายเห้ตุิ: ในสู่่วนของกำาลังการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ และเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัารา ขณะน่�เค์รื�องจัักรได้้เด้ินกำาลังเติ็มป็ระสู่ิทธุิภาพัและกำาลัง
แรงงานท่�ม่อย้่ในขณะน่�แล้ว
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รายละเอ่ยด้เค์รื�องจัักร อุป็กรณ์ ท่�ใช้้ในการผู้ลิติ โด้ยแบ่งแยกติามกระบวนการผู้ลิติ
1. การผลิตไม้ยางพาราแปรรูป ป็ระกอบด้้วย

เครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต กำาลังการผลิต

โติ๊ะเลื�อยไม้ซุึ่ง
โด้ยเฉีล่�ย 900 – 1,000 ค์ิวบิกฟุติ/วัน สู่ำาห้รับระยะเวลาการผู้ลิติ
ตัิ�งแติ่เวลา 08.00 – 17.00 น.

ถึังอัด้นำ�ายาค์วามดั้นสู่้ง เพั่�อป็้องกันมอด้ และป็ลวก
โด้ยเฉีล่�ย 70 – 80 คิ์วบิกฟุติ สู่ำาห้รับการอบ 45 นาท่ ติ่อรอบ  
โด้ยจัะอบป็ระมาณ 8 – 9 รอบติ่อวัน

เติาอบ จัำานวน 8 เติา โด้ยสู่ามารถึบรรจุัได้้ 850 – 1,000 ค์ิวบิกฟุติติ่อวัน

บอยเลอร์ โด้ยใช้้ฟ้น และเศษัไม้ท่�เห้ลือทิ�งจัากกระบวนการผู้ลิติ
เป็็นเชื้�อเพัลิง

2. การผลิตเฟอร์นิเจอร์ ไม้ยางพารา ป็ระกอบด้้วย

เครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต

1. โติ๊ะติัด้ไม้ติามขนาด้ท่�กำาห้นด้เพั่�อเติรียมวัติถุึด้ิบ

2. เค์รื�องจัักร CNC เพั่�อติัด้ เจัาะไม้ ติามร้ป็แบบ และขนาด้ท่�กำาห้นด้เพั่�อเติรียมข้�นร้ป็ โด้ยใช้้เทค์โนโลย่จัากป็ระเทศญ่�ป็ุ่น และไติ้ห้วัน

3. เค์รื�องไสู่ไม้ เค์รื�องขัด้

4. อุป็กรณ์การพั่นสู่่

ป็ริมาณการผู้ลิติของเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัารา ในช้่วงท่�ผู้่านมา
(ห้น่วย : ตัิว)

ประเภทสินค้า
ปริมาณการผลิต

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

โติ๊ะรับป็ระทานอาห้าร (Dining Table) 9,912 10,434 10,514

เก้าอ่�รับป็ระทานอาห้าร (Dining Chair) 154,414 137,109 83,583

ม้านั�งยาว (Bench) 7,362 4,969 170

เต่ิยง (Bed) 18 24 -

โติ๊ะ (Center) 4,929 - 19,800

ต้ิ้เอนกป็ระสู่งค์์ (Buffet + Hutch) - 330 9,083

รถึเข็น (Wagon) - 380 7,938

ช้ั�นวางของ (Shelf) 1,860 6,580 10,009

สู่่วนป็ระกอบอื�น ๆ 1,473 19,618 40,095

รวมปริมาณการผลิต 179,968179,968 179,444179,444 181,548181,548
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3. การผลิตเฟอร์นิเจอร์ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ป็ระกอบด้้วย

เครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต

1. โติ๊ะติัด้ไม้ติามขนาด้ท่�กำาห้นด้เพั่�อเติรียมวัติถุึด้ิบ 

2. เค์รื�องจัักรสู่ำาห้รับใช้้ในการป็ิด้กระด้าษัป็ิด้ผู้ิวไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้

3. เค์รื�องจัักร CNC เพั่�อติัด้ เจัาะไม้ ติามร้ป็แบบ และขนาด้ท่�กำาห้นด้เพั่�อเติรียมข้�นร้ป็ร่าง โด้ยใช้้เทค์โนโลย่จัากป็ระเทศเยอรมัน

ป็ริมาณการผู้ลิติของเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ ในช้่วงท่�ผู้่านมา
(ห้น่วย : ตัิว)

ประเภทสินค้า
ปริมาณการผลิต

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ช้ั�นวางของเอนกป็ระสู่งค์์ 2,124,716 2,248,703 2,485,242

ติ้้เอนกป็ระสู่งค์์/ติ้้โช้ว ์ 412,939 91,163 351,939

ต้ิ้สู่ำาห้รับใสู่่รองเท้า 49,723 46,986 43,313

ต้ิ้เสู่ื�อผู้้า 66,814 46,576 58,392

ช้ั�นวางท่วี (ติัว) 94,821 374,207 101,501

โติ๊ะค์อมพัิวเติอร์/โติ๊ะทำางาน 12,080 39,219 103,677

โติ๊ะเค์รื�องแป็้ง/เต่ิยง 34,661 28,453 30,573

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

ในงวด้บัญช้่ป็ี 2563 และป็ี 2562 บริษััทม่สู่ัด้สู่่วนการสู่ั�งซืึ่�อไม้ป็าร์ติิเคิ์ลบอร์ด้และไม้เอ็มด้่เอฟ ติ่อยอด้สู่ั�งซืึ่�อวัติถึุดิ้บรวม ค์ิด้เป็็นร้อยละ 
37.90 และร้อยละ 27.75 ติามลำาด้ับ

4. การผลิตกระดาษปิดผิว ป็ระกอบด้้วย

เครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต กำาลังการผลิต

เค์รื�องจัักรสู่ำาห้รับพิัมพั์ลายกระด้าษัฟอยล์ โด้ยใช้้เทค์โนโลย่จัาก
ป็ระเทศญ่�ปุ็่น และป็ระเทศจัีน รวม 2 สู่ายการผู้ลิติ 

เค์รื�องจัักรสู่ามารถึเด้ินเค์รื�องเพั่�อพัิมพั์ลายได้้ 24,000,000 เมติร 
ติ่อป็ี

เค์รื�องติรวจัสู่อบค์ุณภาพัของกระด้าษัป็ิด้ผู้ิว

ป็ริมาณการผู้ลิติกระด้าษัป็ิด้ผู้ิว ในช้่วงท่�ผู้่านมา
(ห้น่วย : ตัิว)

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

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



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563 91

บริษััทม่การนำาเข้าวัติถึุด้ิบเพ่ั�อผู้ลิติกระด้าษัป็ิด้ผู้ิวจัากติ่างป็ระเทศ โด้ยในงวด้บัญช้่ป็ี 2563 และ ป็ี 2562 บริษััทม่สัู่ด้สู่่วนการสู่ั�งซึ่ื�อวัติถึุด้ิบ
ด้ังกล่าวค์ิด้เป็็นร้อยละ 2.84 และร้อยละ 3.89 ของม้ลค์่าการสู่ั�งซึ่ื�อวัติถึุด้ิบรวม

วัต้ถืุดิบ่ที�ใช่้ในการผู้ลิต้ 
วัติถึุด้ิบห้ลักท่�ใช้้ในการผู้ลิติสู่ินค์้าของบริษััทม่ทั�งห้มด้ด้ังติ่อไป็น่�

วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต
สัดส่วนการสั่งซึ่ื�อเมื่อเทียบกับ

มูลค่าการสั่งซึ่ื�อวัตถุดิบทั�งหมด
(ร้อยละ)

แหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ

1.  ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ ไม้เอ็มด้่เอฟ 37.90 สู่ั�งซึ่ื�อจัากภายในป็ระเทศ

2.  สู่่ 10.52 สู่ั�งซึ่ื�อจัากภายในป็ระเทศ

3.  วัสู่ดุ้อุป็กรณ์ติ่าง ๆ (ฟิติติิ�ง) (อาทิ มือจัับ บานพัับ 
 รางลิ�นช้ัก กุญแจัล็อค์ กระจัก) 

15.45 สู่ั�งซึ่ื�อจัากภายในป็ระเทศ

4.  กล่อง 11.62 สู่ั�งซึ่ื�อจัากภายในป็ระเทศ

5.  ไม้ยางพัาราท่อน 3.52 สู่ั�งซึ่ื�อจัากภายในป็ระเทศ

6.  อุป็กรณ์อื�น ๆ  (ได้้แก่ โฟม โฟมช้่ท กระด้าษัทราย และวัสู่ดุ้
สู่ิ�นเป็ลือง)

7.26 สู่ั�งซึ่ื�อจัากภายในป็ระเทศ

7.  กระด้าษั 3.63 สู่ั�งซึ่ื�อจัากติ่างป็ระเทศเป็็นสู่่วนให้ญ่

8.  วัสู่ดุ้ PVC ป็ิด้ขอบ 4.40 สู่ั�งซึ่ื�อจัากภายในป็ระเทศ

9.  กาว 3.66 สู่ั�งซึ่ื�อจัากภายในป็ระเทศ

10.  ไม้แผู้่น/ไม้ห้น้าโติ๊ะ/ไม้วีเน่ยร์/ไม้อัด้ป็ระสู่าน 0.89 สู่ั�งซึ่ื�อจัากภายในป็ระเทศ

11. ฟองนำ�า 0.49 สู่ั�งซึ่ื�อจัากภายในป็ระเทศ

12. ห้นังเท่ยม (พัีวีซึ่่) 0.19 สู่ั�งซึ่ื�อจัากภายในป็ระเทศ

13. เบาะ 0.46 สู่ั�งซึ่ื�อจัากภายในป็ระเทศ

รวม 100.00

ท่�มา : ข้อม้ลจัากบริษััท โด้ยสู่ัด้สู่่วนค์ำานวณจัากท่�เกิด้ข้�นจัริงในช้่วงป็ี 2563

ช้่วงป็ี 2563 บริษััทม่สู่ัด้สู่่วนการสัู่�งซึ่ื�อวัติถุึด้ิบทั�งห้มด้แบ่งออกเป็็นการสัู่�งซึ่ื�อภายในป็ระเทศ และติ่างป็ระเทศ เท่ากับร้อยละ 97.16 :  
ร้อยละ 2.84 ติามลำาด้ับ ในการสู่ั�งซึ่ื�อวัติถึุด้ิบจัากผู้้้ผู้ลิติห้รือผู้้้จััด้จัำาห้น่ายในแติ่ละราย บริษััทไม่ได้้ม่การจััด้ทำาสู่ัญญาซึ่ื�อขายแติ่อย่างใด้  
ในการสู่ั�งซึ่ื�อวัติถึุดิ้บจัากผู้้้ผู้ลิติห้รือผู้้้จััด้จัำาห้น่ายในแติ่ละราย ฝ่่ายจััด้ซึ่ื�อจัะจััด้ทำาข้อม้ลเป็รียบเท่ยบเงื�อนไขของผู้้้ผู้ลิติและผู้้้จััด้จัำาห้น่าย 
ป็ีละ 2 ค์รั�ง จัะจััด้ทำาและทบทวนข้อม้ลโด้ยเป็รียบเท่ยบในช้่วงเด้ือนธุันวาค์ม เพั่�อใช้้เป็็นฐานข้อม้ลสู่ำาห้รับการสัู่�งซึ่ื�อในช้่วงเด้ือนมกราค์ม 
ถึ่งเด้ือนมิถึุนายน และในช้่วงเด้ือนมิถุึนายน เพั่�อใช้้เป็็นฐานข้อม้ลสู่ำาห้รับการสู่ั�งซึ่ื�อในช้่วงเด้ือนกรกฎาค์มถึ่งเด้ือนธุันวาค์ม ทั�งน่� บริษััทม ่
นโยบายการกระจัายการสู่ั�งซืึ่�อ และจัะลด้สู่ัด้สู่่วนการสัู่�งซืึ่�อห้ากพับว่า เริ�มม่การสัู่�งซืึ่�อวัติถึุด้ิบกับผู้้้จััด้จัำาห้น่ายรายใด้รายห้น่�งมากเกินไป็ 
ในป็ัจัจัุบันบริษััทไม่ม่การพั่�งพัิงผู้้้ผู้ลิติห้รือผู้้้จััด้จัำาห้น่ายรายใด้ และบริษััทไม่ม่การสัู่�งซึ่ื�อวัติถึุด้ิบกับบุค์ค์ลท่�อาจัม่ค์วามขัด้แย้งแติ่อย่างใด้
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ปัจจัยควำมเสี่ยง

1. ความูเส่ี�ยงในการประกอบ่ธิุรกิจ

1.1 ความเส่ียงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
ในธุุรกิจัการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ทุกป็ระเภท รวมถ่ึงการเป็็นผู้้้จััด้
จัำาห้น่ายผู้ลิติภัณฑ์์เฟอร์นิเจัอร์ของไทยป็ัจัจัุบันม่ม้ลค์่าป็ระมาณ 
115,442 ล้านบาท และม่ผู้้้ป็ระกอบการป็ระมาณ 4,000 ราย 
สู่ำาห้รับป็ี 2563 ป็ระเทศไทยม่ผู้้้ป็ระกอบการทั�งการเป็็นผู้้้ผู้ลิติและ
ผู้้้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์รายให้ญ่รวมไม่ติำ�ากว่า 5 ราย (รวมบริษััท) 
ซึ่่�งผู้้้ป็ระกอบการรายให้ญ่ดั้งกล่าวห้ากพัิจัารณาเป็รียบเท่ยบกลุ่ม
ล้กค์้าเป็้าห้มาย จัะพับว่าไม่ใช้่กลุ่มล้กค์้าเด้่ยวกันกับบริษััท กล่าวค์ือ  
ผู้้้ป็ระกอบการ 2 ราย ในกลุ่มดั้งกล่าว ด้ำาเนินธุุรกิจัในร้ป็แบบ 
ร้านค์้าป็ล่กเฟอร์นิเจัอร์ขนาด้ให้ญ่ท่�จัำาห้น่ายสู่ินค์้าภายใติ้ติรา 
สิู่นค์้าของตินเอง และจัำาห้น่ายสู่ินค์้าไป็ยังผู้้้ ใช้้เฟอร์นิเจัอร์โด้ยติรง  
(End-user) ในขณะท่�อ่กรายจัะเน้นการผู้ลิติสิู่นค์้าเฟอร์นิเจัอร์
แบบค์รบวงจัรท่�ค์รอบค์ลุมเกือบทุกป็ระเภทเฟอร์นิเจัอร์ โด้ยม่การ
จัำาห้น่ายสู่ินค์้าผู้่านโช้ว์ร้ม และล้กค์้าโค์รงการอสู่ังห้าริมทรัพัย์
ติ่าง ๆ และรายสุู่ด้ท้ายจัะเป็็นการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์เพั่�อรองรับ
ค์ำาสัู่�งซืึ่�อจัากผู้้้ค์้าป็ล่กรายให้ญ่รายเด้่ยวเป็็นห้ลักจั้งกล่าวได้้ว่า  
ผู้้้ป็ระกอบการทั�ง 4 ราย ไม่ได้้เป็็นค้์่แข่งโด้ยติรงของบริษััท เนื�องจัาก
ม่กลุ่มล้กค์้าเป็้าห้มายท่�ไม่เห้มือนกัน และห้ากพัิจัารณาถึ่งผู้้้ผู้ลิติ
และจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ท่�ม่กลุ่มล้กค์้าเป็็นร้านค์้าป็ล่กขนาด้
ให้ญ่ (Hypermarket) เห้มือนกับบริษััท ป็ัจัจัุบันม่เพัียง 4 รายท่�ม่
สิู่นค์้าวางจัำาห้น่ายใน Hypermarket แติ่เนื�องจัากผู้้้ผู้ลิติทั�ง 4 ราย  
เป็็นโรงงานผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ขนาด้กลางถ่ึงเล็กท่�ม่ค์วามสู่ามารถึ
ในการรับค์ำาสู่ั�งซืึ่�อจัำากัด้ และไม่ม่ผู้้้ป็ระกอบการรายใด้ท่�ม่ยอด้ขาย 

ใกล้เค่์ยงกับบริษััท สู่ำาห้รับค้์่แข่งขันจัากติ่างป็ระเทศ จัะม่เพัียง 
รายเด้่ยวท่�ม่ลักษัณะการด้ำาเนินธุุรกิจัใกล้เค่์ยงกับบริษััท รวมถึ่ง 
ม่กลุ่มล้กค์้าเป็้าห้มายในติ่างป็ระเทศเป็็นกลุ่มเด้่ยวกัน ค์ือ HEVEA 
PAC Malaysia SDN BHD ป็ระเทศมาเลเซึ่่ย แติ่ด้้วยการสู่ร้างค์วาม
สัู่มพัันธุ์อันด้่กับผู้้้ซึ่ื�อ รวมถ่ึงการให้้ค์วามสู่ำาค์ัญกับคุ์ณภาพัของ
สิู่นค์้า ค์วบค้์่ไป็กับการผู้ลิติท่�สู่ามารถึติอบสู่นองค์วามติ้องการ
ของล้กค์้าติามป็ริมาณท่�ติ้องการได้้ จั้งทำาให้้ล้กค์้าติ่างป็ระเทศ
สู่่วนให้ญ่ยังค์งสู่ั�งซึ่ื�อสู่ินค์้ากับบริษััทมายาวนานติ่อเนื�องกว่า 10 ป็ี 
อย่างไรก็ติามบริษััทติระห้นักด้่ถึ่งจัุด้แข็งของค้์่แข่งขันในติ่างป็ระเทศ 
ซึ่่�งค้์่แข่งขันท่�สู่ำาค์ัญค์ือ กลุ่มโรงงานผู้้้ผู้ลิติในป็ระเทศมาเลเซึ่่ย และ
เวียด้นาม โด้ยมาเลเซึ่่ยจัะม่ค์วามได้้เป็รียบเรื�องเน้นการผู้ลิติติาม
ค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อ ผู้ลิติและขายในป็ริมาณมาก โด้ยใช้้เทค์โนโลย่ท่�ทันสู่มัยเข้า
มาช้่วยในกระบวนการผู้ลิติ ติ้นทุนแรงงานและค์่าขนสู่่งไม่สู่้ง ขณะท่�
เวียด้นามจัะเน้นการผู้ลิติติามค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อเช้่นเด้่ยวกัน ติ้นทุนแรงงานติำ�า  
แติ่จัุด้อ่อนคื์อ ติ้องพั่�งพัาวัติถึุด้ิบนำาเข้าจัากติ่างป็ระเทศ ซึ่่�งการจัะ
สู่ร้างข้อได้้เป็รียบของบริษััท บริษััทติระห้นักด้่ถ่ึงการสู่ร้างจัุด้ยืนให้้
กับสู่ินค์้าของบริษััท โด้ยการเกาะติิด้แนวโน้มพัฤติิกรรมผู้้้บริโภค์
ท่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ รวมถึ่งการป็รับติัวไป็สู่้่ร้ป็แบบการผู้ลิติสู่ินค์้าท่�
รองรับกับค์วามติ้องการด้ังกล่าว การห้าแนวทางลด้ติ้นทุนและ 
ค์่าใช้้จั่ายให้้ลด้ลงอย่างติ่อเนื�อง รวมถ่ึงห้าช้่องทางสู่ร้างม้ลค์่าเพัิ�ม 
ให้้กับสู่ินค์้า (Value Added) เพั่�อให้้สู่ามารถึแข่งขันกับค์วาม 
ได้้เป็รียบในด้้านติ่าง ๆ เมื�อเท่ยบกับค์้่แข่งได้้
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นอกจัากน่�ในรอบป็ี 2563 จัากสู่ถึานการณ์การแพัร่ระบาด้ของ 
COVID-19 ทำาให้้บริษััทได้้รับโอกาสู่จัากล้กค์้าในป็ระเทศญ่�ป็ุ่น
ซึ่่�งเป็็นล้กค์้าห้ลักเดิ้มของบริษััทท่�ม่ค์ำาสัู่�งซืึ่�อเข้ามาเพัิ�มข้�นอย่าง 
ติ่อเนื�องเช้่นกัน เนื�องจัากภายใติ้สู่ถึานการณ์ของ COVID-19 
ทำาให้้ผู้้้ค์นอาศัยอย้่ในบ้านมากข้�น สู่่งผู้ลติ่อยอด้ขายเฟอร์นิเจัอร์ท่� 
เพัิ�มสู่้งข้�นมากในป็ระเทศญ่�ป็ุ่น สู่่งผู้ลให้้บริษััทม่โอกาสู่ได้้รับค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อ 
ท่�เพัิ�มข้�นอย่างติ่อเนื�องถ่ึงป็ี 2564

1.2 ความเส่ียงจากการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่
บริษััทจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ให้้กับล้กค์้าทั�งในป็ระเทศและติ่างป็ระเทศ 
โด้ยม่สัู่ด้สู่่วนการจัำาห้น่ายในป็ระเทศและสู่่งออกติ่างป็ระเทศในงวด้
บัญช้่ป็ี 2562 ค์ิด้เป็็นร้อยละ 43.66 และร้อยละ 56.34  ของรายได้้
จัากการขาย ติามลำาดั้บและสู่ำาห้รับงวด้บัญช้่ป็ี 2563 ค์ิด้เป็็นร้อยละ  
37.21 และร้อยละ 62.79 ของรายได้้จัากการขาย 

จัากข้อม้ลด้ังกล่าวจัะเห้็นได้้ว่า บริษััทเริ�มม่สู่ัด้สู่่วนของรายได้้จัาก
การจัำาห้น่ายสู่ินค์้าสู่่งออกติ่างป็ระเทศเพัิ�มข้�นอ่กค์รั�งในรอบป็ี 
2563 สู่าเห้ตุิสู่ำาคั์ญเกิด้จัากบริษััทม่ค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อจัากล้กค์้าในกลุ่มให้ม่ 
เพัิ�มข้�น ได้้แก่ กลุ่มล้กค์้าจัากป็ระเทศสู่ห้รัฐอเมริกา อินเด้่ย และจัีน  
ซ่ึ่�งกลุ่มล้กค์้าให้ม่ท่�ม่ค์ำาสัู่�งซืึ่�อเพัิ�มข้�นเห้ล่าน่� เริ�มเข้ามาตัิ�งแติ่ช้่วง
ป็ลายไติรมาสู่ท่� 2 ป็ี 2563 ท่�ผู้่านมา ในขณะท่�ม่รายได้้จัากการ
จัำาห้น่ายภายในป็ระเทศลด้ลง ซึ่่�งสู่าเห้ติุสู่ำาค์ัญเกิด้จัากสู่ถึานการณ์
การแพัร่ระบาด้ของเช้ื�อไวรัสู่โค์โรน่าสู่ายพัันธุ์ ให้ม่ (COVID-19)  
จัากค์ำาสัู่�งป็ิด้ร้านค์้าร้ป็แบบ Hypermarket ซึ่่�งเป็็นกลุ่มล้กค์้า 
ในป็ระเทศท่�สู่ำาค์ัญของบริษััทห้ลายรายในช้่วงไติรมาสู่ท่� 1 ป็ี 2563 
ท่�ผู้่านมา สู่าเห้ตุิรองลงมาเกิด้จัากการป็รับกลยุทธุ์ลด้ช้่องทางการ
จัำาห้น่ายสิู่นค์้าในบางช้่องทางลง เมื�อเท่ยบกับค์วามไม่คุ์้มค์่าของ
การสู่ร้างรายได้้จัากการขาย เพ่ั�อลด้ติ้นทุนและป็ระห้ยัด้ค์่าใช้้จั่าย
ให้้น้อยลงกว่าเด้ิม ได้้แก่ การด้ำาเนินการป็ิด้โช้ว์ร้ม ELEGA ซึ่่�ง 
ได้้ด้ำาเนินการค์รบทุกสู่าขาตัิ�งแติ่ช้่วงป็ลายป็ี 2562 ท่�ผู้่านมา  
รวมถ่ึงการป็รับกลยุทธ์ุการขายผู่้านร้านค้์าสู่่งและร้านค้์าป็ล่กรายย่อย 
ทั�วป็ระเทศให้ม่ ทำาให้้รายได้้ในช้่วงป็ี 2563 จัากฐานล้กค์้ากลุ่มน่� 
ยังไม่เห้็นภาพัการเติิบโติเมื�อเท่ยบกับช้่วงป็ี 2562 

ห้ากพัิจัารณาด้้านการแข่งขันพับว่าผู้ลิติภัณฑ์์เฟอร์นิเจัอร์จัาก
ผู้้้ผู้ลิติในป็ระเทศมาเลเซึ่่ย และเวียด้นามถืึอเป็็นค้์่แข่งท่�สู่ำาค์ัญ 
ของไทย แติ่ห้ากพัิจัารณาแล้วในสู่่วนการแข่งขันในติลาด้อาเซึ่่ยนนั�น
ป็ัจัจัุบันยังไม่รุนแรงมากนัก เพัราะแติ่ละป็ระเทศจัะเน้นสู่ินค์้าท่�เป็็น 
จัุด้เด้่นของติัวเอง อาทิ ป็ระเทศอินโด้น่เซ่ึ่ยจัะเด้่นเรื�องเฟอร์นิเจัอร์ 
ท่�ใช้้งานภายนอก (Outdoor furniture) มาเลเซ่ึ่ยม่ค์วามเช่้�ยวช้าญ
เรื�องเฟอร์นิเจัอร์ท่�ผู้ลิติในป็ริมาณมาก ม่ราค์าถ้ึก ฟิลิป็ป็ินสู่ ์
จัะเด้่นในเรื�องออกแบบด้่ไซึ่น์แติ่ม่การผู้ลิติน้อย เวียด้นามม่การผู้ลิติ
ใกล้เค่์ยงกับไทยมากท่�สูุ่ด้ แติ่ก็ม่จัุด้อ่อนในเรื�องวัติถึุด้ิบท่�ติ้องนำาเข้า 
เกือบทั�งห้มด้ ด้ังนั�นจัากท่�กล่าวมา บริษััทได้้เติรียมค์วามพัร้อมเพั่�อ

รองรับค์วามเสู่่�ยงท่�อาจัจัะเกิด้ข้�นห้ากเกิด้ปั็ญห้าการแข่งขันด้้านราค์า 
โด้ยม่นโยบายการป็รับป็รุงป็ระสู่ิทธุิภาพัในกระบวนการผู้ลิติ การใช้้
นโยบายการบริห้ารจััด้การติ้นทุนและค์่าใช้้จั่ายในการผู้ลิติให้้เป็็นไป็
อย่างม่ป็ระสู่ิทธิุภาพั ค์วบค้์่ไป็กับการขยายฐานล้กค์้าไป็ยังล้กค์้า
รายให้ม่ทั�งในป็ระเทศและติ่างป็ระเทศให้้เพัิ�มข้�น ซ่ึ่�งได้้เริ�มเห็้นผู้ล
แล้วในรอบป็ี 2563 ท่�ผู้่านมา รวมถึ่งการออกแบบผู้ลิติภัณฑ์์ ให้ม่ ๆ   
เพั่�อนำาเสู่นอล้กค์้ากลุ่มให้ม่ท่�ม่ศักยภาพั รวมถึ่งม่แผู้นท่�จัะพััฒนา
เพั่�อเพัิ�มขีด้ค์วามสู่ามารถึในการผู้ลิติให้้สู่อด้ค์ล้องกับค์วามติ้องการ
ของติลาด้ท่�ม่แนวโน้มเพัิ�มข้�น โด้ยเน้นการแข่งขันด้้านคุ์ณภาพัสิู่นค์้า
และการกำาห้นด้ราค์าท่�สู่ามารถึแข่งขันได้้เป็็นสู่ำาคั์ญ นอกจัากน่� ด้้วย
ค์วามได้้เป็รียบจัากการบริห้ารติ้นทุนท่�ม่ป็ระสู่ิทธุิภาพั ทำาให้้บริษััท
สู่ามารถึกำาห้นด้ราค์าท่�แข่งขันได้้ และด้้วยค์ุณภาพัสู่ินค์้าท่�เป็็น 
ท่�ยอมรับจัากล้กค์้าทั�งในป็ระเทศและติ่างป็ระเทศมายาวนานกว่า  
จั้งทำาให้้บริษััทมั�นใจัว่าจัะได้้รับผู้ลกระทบจัากค์วามเสู่่�ยงด้้านการ
แข่งขันค์่อนข้างน้อย ทั�งน่�ห้ากพัิจัารณาสู่ัด้สู่่วนด้้านติ้นทุนขาย
ติ่อรายได้้จัากการขาย เป็รียบเท่ยบระห้ว่างป็ี 2562 และ ป็ี 2563  
จัะพับว่า ม่สัู่ด้สู่่วนอย้่ท่�ร้อยละ 67.90 และร้อยละ 77.81 ติามลำาด้ับ 

อย่างไรก็ติามสู่ัด้สู่่วนติ้นทุนขายได้้ป็รับติัวเพัิ�มสู่้งข้�นในช้่วง 
ป็ี 2563 สู่าเห้ตุิท่�สู่ำาคั์ญเกิด้จัากติ้นทุนค์่าแรงงานเพัิ�มสู้่งข้�นจัากการ 
repack สิู่นค์้าเพั่�อระบายสู่ติ็อก เสู่ริมสู่ภาพัค์ล่อง และม่ติ้นทุนค์่าไม ้
ป็าติิเค์ิลบอร์ด้ ไม้เอ็มด้่เอฟ เพัิ�มข้�นตัิ�งแติ่ช้่วงไติรมาสู่ท่� 4 ท่�ผู้่านมา
จัากกลุ่มผู้้้ผู้ลิติไม้ป็าติิเคิ์ลบอร์ด้ และไม้เอ็มด้่เอฟม่การป็รับราค์า
สู่ินค์้า ทั�งน่�บริษััทได้้วางแผู้นเพั่�อลด้ผู้ลกระทบดั้งกล่าวผู้่านการ
เจัรจัากับผู้้้ผู้ลิติ รวมถ่ึงการทยอยป็รับราค์าสู่ินค์้าเพัิ�มข้�นสู่ำาห้รับ
ค์ำาสัู่�งซืึ่�อท่�ลอติถัึด้ไป็เพ่ั�อช้ด้เช้ยสู่่วนของต้ินทุนการผู้ลิติท่�เพิั�มสู้่งข้�น  

1.3 ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน
บริษััทม่การจัำาห้น่ายสิู่นค์้าไป็ยังล้กค์้าติ่างป็ระเทศ โด้ยกำาห้นด้
เงื�อนไขการช้ำาระค์่าสิู่นค์้าเป็็นสู่กุลด้อลล่าร์สู่ห้รัฐ ซึ่่�งในงวด้บัญช่้ 
ป็ี 2562 และงวด้บัญช้่ป็ี 2563 บริษััทม่สัู่ด้สู่่วนการจัำาห้น่ายสู่ินค์้า
ไป็ยังติ่างป็ระเทศค์ิด้เป็็นร้อยละ 56.34 และร้อยละ 62.79 ของรายได้้
จัากการขาย ติามลำาด้ับ นอกจัากน่� บริษััทม่การนำาเข้าวัติถุึด้ิบเพั่�อ
ผู้ลิติกระด้าษัป็ิด้ผู้ิวจัากติ่างป็ระเทศและการสู่ั�งซึ่ื�อเฟอร์นิเจัอร์เพั่�อ
จัำาห้น่ายภายในโช้ว์ร้ม โด้ยในงวด้บัญช้่ป็ี 2562 และงวด้บัญช้่ป็ี 2563 
บริษััทม่สัู่ด้สู่่วนการสู่ั�งซึ่ื�อวัติถุึด้ิบดั้งกล่าวค์ิด้เป็็นร้อยละ 2.84 และ
ร้อยละ 3.89 ของม้ลค์่าการสู่ั�งซึ่ื�อวัติถุึด้ิบรวม ด้ังนั�น บริษััทจั้งอาจั 
ได้้รับค์วามเสู่่�ยงจัากค์วามผัู้นผู้วนของอัติราแลกเป็ล่�ยน ซ่ึ่�งอาจั 
สู่่งผู้ลกระทบติ่อกำาไรสุู่ทธิุของบริษััทได้้ อย่างไรก็ติาม บริษััท 
ได้้เติรียมเค์รื�องมือทางการเงินสู่ำาห้รับป้็องกันค์วามเสู่่�ยงท่�อาจัจัะเกิด้ข้�น 
ด้ังกล่าว โด้ย ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2563 บริษััทม่วงเงินซืึ่�อขาย 
เงินติราติ่างป็ระเทศล่วงห้น้า (Forward Contract) กับสู่ถึาบันการเงิน 
แห้่งห้น่�งในป็ระเทศ เป็็นจัำานวนเงินรวมป็ระมาณ 0.05 ล้านเห้รียญ
สู่ห้รัฐ ห้รือค์ิด้เป็็นเงินบาทจัำานวนรวมป็ระมาณ 1.55 ล้านบาท   



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 256394

เพั่�อลด้ผู้ลกระทบจัากค์วามผู้ันผู้วนของอัติราแลกเป็ล่�ยนท่�อาจัจัะเกิด้
ข้�นในอนาค์ติได้้ในระดั้บห้น่�ง ทั�งน่�บริษััทม่นโยบายในการใช้้วงเงินซึ่ื�อ
ขายเงินติราติ่างป็ระเทศล่วงห้น้าให้้เพัียงพัอกับระด้ับม้ลค์่าท่�คิ์ด้ว่า 
เพัียงพัอในการป็้องกันค์วามเสู่่�ยงโด้ยจัะไม่ม่การเป็ิด้วงเงินซึ่ื�อขาย 
เพ่ั�อใช้้ป็ระโยช้น์ในร้ป็แบบการเก็งกำาไรจัากอัติราแลกเป็ล่�ยนแต่ิอย่างใด้

1.4 ความเส่ียงจากการไม่มีสัญญารับซึ่ื�อสินค้าในระยะยาว
ป็ัจัจัุบันบริษััทผู้ลิติและจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ผู้่านร้ป็แบบการจัำาห้น่าย
ห้ลัก 4 ร้ป็แบบค์ือ 

 แบบท่ี 1 การผู้ลิติและจัำาห้น่ายติามค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อ (Made to Order) 
โด้ยในงวด้บัญช้่ป็ี 2562 และงวด้บัญช้่ป็ี 2563 บริษััทจัำาห้น่าย
สู่ินค์้าในลักษัณะผู้ลิติติามค์ำาสู่ั�งซืึ่�อเท่ากับ 705.90 ล้านบาท 
และ 869.29 ล้านบาท ห้รือค์ิด้เป็็นร้อยละ 59.06 และร้อยละ 
65.33  ของรายได้้จัากการจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ติามลำาด้ับ 
โด้ยปั็จัจุับันบริษััทม่สัู่ด้สู่่วนการผู้ลิติและจัำาห้น่ายติามค์ำาสัู่�งซืึ่�อ 
คิ์ด้เป็็นสู่ัด้สู่่วนสู่้งท่�สูุ่ด้ซึ่่�งการผู้ลิติติามค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อค์รอบค์ลุม
ตัิ�งแติ่การผู้ลิติเพั่�อการสู่่งออกและการผู้ลิติเพั่�อจัำาห้น่าย 
ให้้กับ กลุ่มร้านค์้าป็ล่กขนาด้ให้ญ่ ได้้แก่ โฮมโป็ร (Home Pro) 
เทสู่โก้ โลตัิสู่ (Tesco Lotus) บิ�กซึ่่ (Big C) เมกา โฮม (Mega 
Home) ด้้โฮม (Do Home) โกลบอลเอ้าสู่์ (Global House) 
วินเนอร์ (Winner) โด้ยคิ์ด้เป็็นสัู่ด้สู่่วนร้อยละ 28.99 ของรายได้ ้
จัากการขายทั�งห้มด้ ห้รือคิ์ด้เป็็นม้ลค์่าเท่ากับ 385.73 ล้านบาท  
สู่ำาห้รับรอบป็ี 2563 ท่�ผู้่านมา

 แบบท่ี 2 การผู้ลิติและจัำาห้น่ายโด้ยใช้้ติราสิู่นค์้าของบริษััท  
ในสู่่วนน่�จัะม่สัู่ด้สู่่วนเพัียงเล็กน้อยของรายได้้จัากการขาย
ทั�งห้มด้ สู่ำาห้รับรอบป็ี 2563 ท่�ผู้่านมา จัะเป็็นการผู้ลิติภายใติ้
ติราสิู่นค์้า ฮาสู่ติ้า (HASTA) ให้้กับ มิสู่เติอร์ ด่้ ไอ วาย (Mr.DIY)  
โด้ยในป็ีท่�ผู้่านมาล้กค์้าห้ลายรายได้้หั้นไป็ใช้้การสู่ั�งผู้ลิติ 
ติามค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อโด้ยใช้้ติราสิู่นค์้าของล้กค์้าเองในการผู้ลิติ ทำาให้้
ในช้่วงป็ีท่�ผู้่านมา บริษััทไม่ได้้ม่การใช้้ติราสู่ินค์้าของบริษััท 
เพั่�อผู้ลิติให้้กับล้กค์้าห้ลายราย ค์งเห้ลือเพัียงการผู้ลิติให้้กับ
ร้านมิสู่เติอร์ ด้่ ไอ วาย เท่านั�น 

 แบบที่ 3 การจัำาห้น่ายผู้่านโช้ว์ร้ม ผู้ลจัากช้่วงป็ลายป็ี 2562  
ท่�บริษััทได้้ป็รับเป็ล่�ยนกลยุทธุ์เพั่�อไม่ให้้เกิด้ติ้นทุนและค์่าใช้้จั่าย
ค์งท่�จัากโช้ว์ร้ม ELEGA ในสู่าขาท่�ม่ผู้ลการด้ำาเนินงานไม่เป็็นไป็
ติามเป็า้ห้มายท่�วางไว ้เพั่�อเป็น็การบรหิ้ารติน้ทนุ และเพัิ�มป็ระสิู่ทธิุ 
ให้้กับช้่องการจัำาห้น่าย โด้ยได้้ห้าแนวทางการพััฒนาและ
ป็รับป็รุงโช้ว์ร้มในร้ป็แบบให้ม่ให้้เกิด้ข้�นโด้ยการพััฒนาโช้ว์ร้ม
รวมท่�ม่พั่�นท่�ขนาด้ให้ญ่ข้�นภายใติ้ช้ื�อ “ECF OUTLET” เพั่�อเป็็น 
โช้ว์ร้มจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ทุกแบรนด้์ ทุกร้ป็แบบ ภายใติ ้
การผู้ลิติและจัำาห้น่าย รวมทั�งสู่ินค์้านำาเข้าของบริษััท โด้ย 

ในงวด้บัญช้่ป็ี 2562 และงวด้บัญช้่ป็ี 2563 บริษััทม่ยอด้ขาย 
ท่�จัำาห้น่ายผู้่านโช้ว์ร้มเท่ากับ 27.20  ล้านบาท และ 48.13  
ล้านบาท ห้รือค์ิด้เป็็นร้อยละ 2.28 และร้อยละ 3.62 ของรายได้้ 
จัากการจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ติามลำาด้ับ

 แบบท่ี 4 การจัำาห้น่ายผู้่านร้านค์้าสู่่ง และร้านค์้าป็ล่กย่อย 
ทั�วป็ระเทศ (Dealer) ท่�ผู้่านมาบริษััทม่ช้่วงเป็ล่�ยนผู้่านเพั่�อ
ป็รับป็รุงระบบการขายและการติลาด้ ระบบการรับช้ำาระเงิน
เพ่ั�อเพิั�มป็ระสิู่ทธิุภาพัในการจัำาห้น่ายผู่้านช่้องทางน่�ให้้ด่้ยิ�งข้�น  
ด้ังนั�นม้ลค์่ายอด้ขายในการจัำาห้น่ายผู้่านช้่องทางน่�จั้งยัง 
ไม่เห้็นผู้ลการเติิบโติอย่างชั้ด้เจันมากนักสู่ำาห้รับรอบป็ี 2563 
ท่�ผู้่านมา โด้ยในงวด้บัญช้่ป็ี 2562 และงวด้บัญช้่ป็ี 2563 บริษััท
ผู้ลิติและจัำาห้น่ายผู้่านช้่องทางน่�ม่ม้ลค์่าเท่ากับ 90.33 ล้านบาท  
และ 27.55 ล้านบาท ห้รือค์ิด้เป็็นร้อยละ 7.22 และร้อยละ 2.07 
ของรายได้้จัากการจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ติามลำาด้ับ

 แบบท่ี 5 การจัำาห้นา่ยผู้า่นช้อ่งทางออนไลน ์ได้แ้ก ่ทางเว็บไซึ่ติข์อง
บริษััทท่� www.eastcoast.co.th ห้รือ ผู้่านออนไลน์แพัลทฟอร์ม 
ติ่าง ๆ อาทิ ลาซึ่าด้้า (Lazada) ช้อป็ป็ี� (Shopee) เป็็นติ้น  
ซึ่่�งป็ัจัจัุบันม้ลค์่าการจัำาห้น่ายยังอย้่ระห้ว่างการสู่ร้างแนวทาง
และจััด้ห้ากลยุทธุ์เพั่�อการเติิบโติท่�มากข้�นในอนาค์ติ

อย่างไรก็ติาม เนื�องจัากร้ป็แบบห้ลักของการผู้ลิติสู่ินค์้าของ
บริษััทค์ือ การผู้ลิติติามค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อ ซึ่่�งบริษััทจัะได้้รับแผู้นการสู่ั�งซึ่ื�อ
ล่วงห้น้าจัากล้กค์้าทั�งในป็ระเทศและติ่างป็ระเทศทุกป็ี โด้ยล้กค์้า 
ทั�งในป็ระเทศและต่ิางป็ระเทศจัะไม่ม่การทำาสัู่ญญาซืึ่�อสิู่นค้์าในระยะยาว  
ด้ังนั�น บริษััทจั้งอาจัได้้รับค์วามเสู่่�ยงจัากค์วามไม่แน่นอนของป็ริมาณ
ค์ำาสัู่�งซืึ่�อของล้กค้์าเนื�องจัากไม่ม่การทำาสัู่ญญาซืึ่�อสิู่นค้์าในระยะยาว 
กลา่วคื์อลก้ค์า้อาจัลด้ป็รมิาณค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อ ห้รอืไมสู่่ั�งซึ่ื�อสิู่นค์า้ในอนาค์ติได้้  
ซ่ึ่�งเห้ตุิการณ์ดั้งกล่าว อาจัสู่่งผู้ลกระทบติ่อการด้ำาเนินธุุรกิจัของ
บริษััทและผู้ลกำาไรของกิจัการ แติ่อย่างไรก็ติามเนื�องจัากสิู่นค์้าของ
บริษััทม่คุ์ณภาพัในการผู้ลิติ รวมถ่ึงการกำาห้นด้ราค์าท่�เห้มาะสู่ม
เมื�อเท่ยบกับค์้่แข่งขัน ซึ่่�งทางบริษััทจัะได้้เป็รียบจัากการรับค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อ
ในป็ริมาณท่�มากเพั่�อให้้เกิด้การป็ระห้ยัด้จัากขนาด้ (Economies of 
scale) และการสู่่งมอบสู่ินค์้าท่�ติรงติามกำาห้นด้เวลา จั้งทำาให้้ล้กค์้า
ติ่างป็ระเทศ และกลุ่มร้านค์้าป็ล่กสู่มัยให้ม่ (Hypermarket) ของบริษััท
ทั�งห้มด้ ยังค์งม่ยอด้สู่ั�งซึ่ื�อสิู่นค์้ากับบริษััทอย่างติ่อเนื�อง นอกจัากน่� 
บริษััทยังม่แนวทางการกระจัายค์วามเสู่่�ยงโด้ยพััฒนาช้่องทาง 
การจััด้จัำาห้น่ายสิู่นค์้าให้้เพัิ�มข้�นในทุก ๆ  ช้่องทาง เพั่�อลด้การพั่�งพัิง
การจัำาห้น่ายสู่ินค์้าเพัียงช้่องทางจัำาห้น่ายใด้จัำาห้น่ายห้น่�งเท่านั�น
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2. ความูเส่ี�ยงด้านการผู้ลิต้

2.1 ความเส่ียงเก่ียวกับวัตถุดิบ
• ความเส่ียงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ 
 ในงวด้บัญช้่ป็ี 2562 และงวด้บัญช้่ป็ี 2563 บริษััทม่สู่ัด้สู่่วน

การสู่ั�งซึ่ื�อไม้ป็าร์ติิเคิ์ลบอร์ด้ ค์ิด้เป็็นร้อยละ 27.75 และร้อยละ  
37.90 ของยอด้สัู่�งซืึ่�อวัติถุึด้ิบรวม ซึ่่�งในรอบป็ี 2563 ม่สู่ัด้สู่่วน 
ท่�เพัิ�มข้�นเมื�อเท่ยบกับช้่วงป็ี 2562 เนื�องจัากนับติั�งแติ่ช้่วงไติรมาสู่
ท่� 3 ทางกลุ่มผู้้้ผู้ลิติได้้เริ�มป็รับราค์าไม้ป็าร์ติิเคิ์ลบอร์ด้ให้้เพัิ�ม
สู่้งข้�นติั�งแติ่ร้อยละ 7 ถ่ึงร้อยละ 10 ข้�นอย้่กับป็ระเภทของไม ้
ท่�สู่ั�งซืึ่�อ นับติั�งแติ่ช้่วงไติรมาสู่ท่� 4 ป็ี 2563 ท่�ผู้่านมา สู่่งผู้ล 
ให้้บริษััทม่ม้ลค์่าการสู่ั�งซึ่ื�อไม้ป็าร์ติิเคิ์ลบอร์ด้เพัิ�มข้�น  

 บริษััทไม่ม่การทำาสู่ัญญาซึ่ื�อขายกับผู้้้จัำาห้น่ายวัติถุึด้ิบรายใด้
รายห้น่�งโด้ยเฉีพัาะ ดั้งนั�นบริษััทจั้งอาจัได้้รับค์วามเสู่่�ยงจัากการ
จััด้ห้าวัติถึุด้ิบห้ากผู้้้จััด้จัำาห้น่ายไม่สู่ามารถึจัำาห้น่ายวัติถึุด้ิบให้้
กับบริษััทได้้อย่างเพัียงพัอ ห้รืองด้การจัำาห้น่ายวัติถุึดิ้บให้้กับ
บริษััท แติ่อย่างไรก็ติาม บริษััทติระห้นักถึ่งป็ระเด้็นค์วามเสู่่�ยง
ดั้งกล่าว และได้้ม่การป็้องกันค์วามเสู่่�ยงจัากการจััด้ห้าวัติถึุดิ้บ 
โด้ยได้้สู่ั�งซึ่ื�อวัติถุึดิ้บจัากผู้้้จัำาห้น่ายรายให้ญ่ท่�ม่ศักยภาพั 
ด้้านการผู้ลิติรวม 7 ราย ค์วบค้์่ไป็กับการรักษัาค์วามสู่ัมพัันธุ์
อันด้่กับผู้้้จัำาห้น่ายวัติถุึดิ้บมายาวนานติ่อเนื�อง ซึ่่�งจัำานวน 
ผู้้้จัำาห้น่ายวัติถึุด้ิบกว่าร้อยละ 80 ของจัำานวนผู้้้จัำาห้น่าย
วัติถึุดิ้บห้ลัก ม่การขายวัติถุึด้ิบให้้กับบริษััทมาเป็็นเวลานาน
มากกว่า 10 ป็ีข้�นไป็

• ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
 วัติถุึด้ิบห้ลักในการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ของบริษััทได้้แก่ ไม้ป็าร์ติิเค์ิล 

บอร์ด้ และไม้ยางพัารา โด้ยในช้่วงป็ี 2563 ท่�ผู้่านมา ราค์า
วัติถึุด้ิบห้ลักของไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ได้้ป็รับตัิวเพัิ�มสู้่งข้�น 
นับติั�งแติ่ช้่วงไติรมาสู่ท่� 3 ของป็ี 2563 สู่าเห้ตุิจัากเกษัติรกร
โค์่นไม้ยางพัาราลด้ลงเนื�องจัากราค์านำ�ายางป็รับติัวเพัิ�มสู้่งข้�น  
ซึ่่�งเมื�อราค์าวัติถุึด้ิบป็รับเพัิ�มสู่้งข้�น บริษััทจัะใช้้วิธุ่ป็รับเพัิ�ม
ราค์าขายสู่ำาห้รับค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อจัากล้กค์้าท่�เข้ามาให้ม่เพั่�อช้ด้เช้ย
กับติ้นทุนวัติถุึด้ิบท่�เพัิ�มสู่้งข้�น อย่างไรก็ติามบริษััทยังค์งใช้้
นโยบายการค์วบคุ์มติ้นทุนการผู้ลิติ และบริห้ารจััด้การของ
เสู่่ยภายในโรงงานอย่างติ่อเนื�อง เพั่�อค์วบคุ์มสัู่ด้สู่่วนติ้นทุน
การผู้ลิติและติ้นทุนขายให้้อย้่ในระด้ับท่�เห้มาะสู่มเพั่�อไม่ให้้
กระทบติ่อผู้ลการด้ำาเนินงานโด้ยภาพัรวมของบริษััท

 ในสู่่วนของไม้ยางพัารานั�น ป็ัจัจัุบันในป็ระเทศไทยม่พั่�นท่�ป็ล้กไม้
ยางพัาราทั�งป็ระเทศอย้่ท่�ป็ริมาณ 22.53 ล้านไร่ ติามติัวเลขค์าด้
การณ์ป็ี 2562 จัากสู่ำานักงานเศรษัฐกิจัการเกษัติรท่�จััด้ทำาข้�น 
ในรอบป็ี 2563 ในขณะท่�ม่ป็ริมาณการตัิด้โค์่นไม้ยางพัาราจัะ
อย้่ท่�ป็ีละป็ระมาณ 500,000 ไร่ ซึ่่�งการป็ล้กไม้ยางพัาราของ
เกษัติรกรผู้้้ป็ล้ก ม่วัติถุึป็ระสู่งค์์เพั่�อกรีด้นำ�ายางไป็ทำายางแผู้่น
เพั่�อจัำาห้น่าย ซ่ึ่�งติ้นยางถืึอเป็็นผู้ลพัลอยได้้จัากการป็ล้กยาง 
เนื�องจัากเมื�อติ้นยางม่อายุมากข้�น นำ�ายางจัะลด้ลง จั้งติัด้โค์่น 
ไม้ยางมาจัำาห้น่าย โด้ยเฉีพัาะในธุุรกิจัผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์เพั่�อ 
จัำาห้นา่ย ดั้งนั�น ห้ากมป่็รมิาณค์วามติอ้งการไมย้างพัารามากข้�น  
ย่อมสู่่งผู้ลกระทบติ่อติ้นทุนไม้ยางอันจัะนำามาซ่ึ่�งผู้ลกระทบ
ติ่อค์วามสู่ามารถึในการทำากำาไรของกิจัการได้้ ป็ัจัจัุบันบริษััท
ไม่ได้้รับผู้ลกระทบด้้านค์วามผู้ันผู้วนของราค์าไม้ยางพัารา 
ท่�เพัิ�มข้�นแติ่อย่างใด้

 ทั�งน่�โด้ยภาพัรวมแล้วในสู่่วนของการบริห้ารจััด้การติ้นทุน
วัติถุึดิ้บห้ลักทั�งสู่องป็ระเภทด้ังกล่าว บริษััทจัะม่การติิด้ติาม
ค์วามเค์ลื�อนไห้ว การเป็ล่�ยนแป็ลงข้�นลงของราค์าอย่างใกล้ช้ิด้
เพั่�อให้้ทันติ่อสู่ถึานการณ์ บริษััทจัะพัิจัารณาราค์าซึ่ื�อไม้โด้ย
อาศัยข้อม้ลท่�ได้้จัากการสู่ำารวจัสู่ภาวะติลาด้ของวัติถึุด้ิบไม้ 
และพัิจัารณาถึ่งป็ริมาณไม้ท่�ติ้องการใช้้ เพั่�อให้้บริษััทสู่ามารถึ
ค์วบคุ์มติ้นทุนวัติถุึด้ิบไม้ให้้ม่ค์วามเห้มาะสู่มและเป็็นไป็ติาม
ภาวะติลาด้ ติลอด้จันสู่ามารถึป็รับกลยุทธุ์การขายเพั่�อให้้
สู่อด้ค์ล้องกับภาวะติ้นทุนท่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ได้้

2.2 ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงาน 
บริษััทด้ำาเนินธุุรกิจัผู้ลิติและจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์กระด้าษัป็ิด้ผู้ิว 
และไม้ยางพัาราแป็รร้ป็ อบแห้้ง ซ่ึ่�งแรงงานด้้านการผู้ลิติถืึอเป็็น
สู่่วนสู่ำาค์ัญ โด้ย ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2563 บริษััทม่พันักงาน 
รวมทั�งสู่ิ�น 1,259 ค์น แบ่งเป็็นพันักงานป็ระจัำาจัำานวน 207 ค์น และ
ล้กจั้างรายวันจัำานวน 1,052 ค์น ซึ่่�งป็ระมาณร้อยละ 83.56 ของ
จัำานวนล้กจั้างรายวันทั�งห้มด้อย้่ในฝ่่ายโรงงาน/ผู้ลิติ ซึ่่�งการม่
แรงงานเป็็นจัำานวนมาก ย่อมสู่่งผู้ลกระทบติ่อติ้นทุนการผู้ลิติและ
ค์วามสู่ามารถึในการแข่งขันของกิจัการ โด้ยในระห้ว่างป็ี ค์นงาน 
ม่การเป็ล่�ยนงานรวมทั�งบริษััทม่การขยายกระบวนการผู้ลิติอย้่ติลอด้
เวลา จั้งอาจัเกิด้การห้มุนเวียนของแรงงานเพัิ�มข้�น/ลด้ลง จันอาจั
สู่่งผู้ลกระทบติ่อค์วามสู่ามารถึในการผู้ลิติได้้ในบางช้่วง ซึ่่�งบริษััท
ติระห้นักถ่ึงป็ระเด้็นค์วามเสู่่�ยงด้ังกล่าว และกำาห้นด้แนวทางป็้องกัน
ค์วามเสู่่�ยงจัากการขาด้แค์ลนแรงงาน ซึ่่�งท่�ผู้่านมาบริษััทยังไม่เค์ย
ป็ระสู่บกับป็ัญห้าด้ังกล่าว นอกจัากน่� บริษััทยังม่แผู้นท่�จัะป็รับป็รุง
สู่ายการผู้ลิติ ด้้วยการนำาเข้าเค์รื�องจัักรท่�ม่เทค์โนโลย่ทันสู่มัย  
เพั่�อให้้กระบวนการผู้ลิติเป็็นระบบอัติโนมัติิ (Automatic System) 
มากข้�นอย่างติ่อเนื�อง ซ่ึ่�งจัะช้่วยลด้ผู้ลกระทบจัากการขาด้แค์ลน
แรงงานท่�อาจัเกิด้ข้�นได้้ในระด้ับห้น่�ง
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3. ความูเส่ี�ยงด้านการบ่ริหุ้ารจัดการ

ความเส่ียงจากการพ่่งพิงผู้บริหารหลัก
บริษััทเริ�มด้ำาเนินธุุรกิจัจัากการก่อตัิ�งโด้ยนายวัลลภ สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� และ
ขยายธุุรกิจัอย่างติ่อเนื�องผู้่านการบริห้ารอย่างมืออาช้่พัของกลุ่ม
ผู้้้บริห้ารในค์รอบค์รัวสูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� ซ่ึ่�งติลอด้ระยะเวลาการด้ำาเนิน
ธุุรกิจัมายาวนานกว่า 20 ป็ี ผู้้้บริห้ารห้ลักของบริษััทได้้สู่ร้างค์วาม 
น่าเช้ื�อถืึอให้้กับกิจัการ และสู่ร้างค์วามสู่ัมพัันธุ์ท่�ด้่กับล้กค์้าทั�งใน
และติ่างป็ระเทศมาอย่างติ่อเนื�อง ด้ังนั�นบริษััทจั้งอาจัได้้รับค์วาม
เสู่่�ยงจัากการพั่�งพัิงผู้้้บริห้ารห้ลักของบริษััทในด้้านการบริห้ารงาน 
ซ่ึ่�งห้ากม่การเป็ล่�ยนแป็ลงผู้้้บริห้ารห้ลักอาจัจัะสู่่งผู้ลกระทบติ่อการ
ด้ำาเนินงานของบริษััทได้้ ทั�งน่� บริษััทติระห้นักถึ่งค์วามเสู่่�ยงด้ังกล่าว 
จั้งได้้ม่การจััด้ทำาแผู้นสืู่บทอด้ติำาแห้น่ง (Succession plan) และ 
ได้้สู่นับสู่นุนให้้พันักงานของบริษััทม่บทบาทในการแสู่ด้งค์วามคิ์ด้เห็้น 
และป็ฏิิบัติิงานภายใติอ้ำานาจัห้นา้ท่�ท่�กำาห้นด้อยา่งเติ็มท่� รวมถึ่งผู้ลักด้ัน 
ให้้เกิด้การทำางานเป็็นท่มเพั่�อสู่ร้างศักยภาพัและป็ระสู่ิทธุิภาพั 
ในการทำางานให้้เพัิ�มข้�น ภายใติ้การพัิจัารณาผู้ลติอบแทนอย่าง
เห้มาะสู่มและเพัียงพัอ ค์วบค้์่ไป็กับการให้้ค์วามสู่ำาคั์ญกับการ 
ฝ่ึกอบรมพันักงานทุกระดั้บให้้ม่ค์วามร้้ค์วามเข้าใจัในการทำางาน 
โด้ยเท่าเท่ยมและสู่มำ�าเสู่มอ รวมทั�งได้สู้่่งเสู่ริมและมอบห้มายให้พ้ันักงาน
ม่ติำาแห้น่งห้น้าท่�การงานท่�สู่้งข้�นเพั่�อรองรับด้้านการบริห้ารจััด้การ
ของบริษััท ด้ังนั�น บริษััทจั้งมั�นใจัว่าจัะสู่ามารถึลด้การพั่�งพัิงการ
บริห้ารงานโด้ยผู้้้บริห้ารห้ลักได้้ในอนาค์ติ

4. ความูเสี่�ยงจากการเข้้าลงทุนในธิุรกิจพัลังงาน
ทดแทน 
นับตัิ�งแติ่ช้่วงป็ี 2559 บริษััทได้้ขยายการด้ำาเนินธุุรกิจัไป็สู่้่ธุุรกิจัด้้าน
พัลังงานทด้แทน จันกระทั�ง ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2563 บริษััทม่การ
ลงทุนในโค์รงการโรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ (ภายห้ลังจัากวันท่� 
24 ธุันวาค์ม 2563 บริษััทได้้จัำาห้น่ายไป็ซ่ึ่�งหุ้้นสู่ามัญทั�งห้มด้ท่�ถึือ
ลงทุนผู้่านบริษััทร่วม คื์อ บริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ ซึ่่�ง
เป็็นผู้้้เข้าลงทุนในธุุรกิจัโรงไฟฟ้าพัลังงานช้่วมวลโด้ยสู่ามารถึป็ิด้
การซึ่ื�อขายได้้ในวันด้ังกล่าว และได้้รับเงินค์่าจัำาห้น่ายหุ้้นจัำานวนรวม 
233.88 ล้านบาท) ซึ่่�งบริษััท อ่ซ่ึ่เอฟ พัาวเวอร์ จัำากัด้ ในฐานะบริษััท
ย่อยท่�บริษััทถืึอหุ้้นอย้่ร้อยละ 99.99 เป็็นผู้้้เข้าลงทุนในโค์รงการ 
ดั้งกล่าว ดั้งนั�น การเข้าลงทุนในธุุรกิจัโรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์
อาจัเกิด้ค์วามเสู่่�ยงในด้้านติ่าง ๆ ได้้แก่ 

• ค์วามเสู่่�ยงจัากค์วามสู่ำาเร็จัของโค์รงการ/ค์วามเสู่่�ยงจัากการ
เป็ิด้ด้ำาเนินโค์รงการท่�ล่าช้้ากว่าแผู้นท่�วางไว้ ซึ่่�งในสู่่วนของ
โค์รงการโรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ท่�เมืองมินบ้ ป็ระเทศ 
เม่ยนมาร์ ผู้่านการเข้าถึือหุ้้นร้อยละ 20 ในบริษััท กรีน เอิร์ธุ 
พัาวเวอร์ (ไทยแลนด้์) จัำากัด้ ป็ัจัจัุบันยังอย้่ระห้ว่างการก่อสู่ร้าง

โค์รงการสู่ำาห้รับเฟสู่ท่� 2 3 และ 4 จัำานวนรวม 170 เมกะวัติติ์
แรกจัากทั�งห้มด้ 220 เมกะวัติติ์ ซึ่่�งอาจัม่ค์วามเสู่่�ยงห้ากเกิด้
อุป็สู่รรค์ในระห้ว่างการก่อสู่ร้างโค์รงการ ทำาให้้วันเป็ิด้ด้ำาเนิน
การเช้ิงพัาณิช้ย์ติ้องล่าช้้าออกไป็ ห้รือทำาให้้ม่ติ้นทุนห้รือ 
ค์่าใช้้จั่ายติ่าง ๆ  เพัิ�มข้�น ซึ่่�งจัะสู่่งผู้ลให้้บริษััทได้้รับผู้ลติอบแทน
จัากการลงทุนน้อยกว่าท่�ค์าด้การณ์ ไว้ ทั�งน่�ภายใติ้สู่ถึานการณ์
การแพัร่ระบาด้ของเช้ื�อไวรัสู่โค์โรน่าสู่ายพัันธุุ์ ให้ม่ (COVID-19) 
ท่�ทำาให้้การเดิ้นทางเข้าพั่�นท่�ก่อสู่ร้างโค์รงการม่ค์วามจัำาเป็็น
ติ้องล่าช้้าออกไป็ อย่างไรก็ติามติามเงื�อนไขของสู่ัญญาซึ่ื�อขาย 
ไฟฟา้ของโค์รงการสู่ามารถึอา้งสู่าเห้ตุิสู่ดุ้วสัิู่ย (Force Majeure) ได้้  
แติ่อย่างไรก็ติามในขณะน่�ทางโค์รงการยังไม่ได้้รับแจั้งเพั่�อเติือน
ถ่ึงค์วามล่าช้้าของการก่อสู่ร้างโค์รงการจัากห้น่วยงานรัฐบาล
ท่�เก่�ยวข้องของป็ระเทศเม่ยนมาร์แติ่อย่างใด้

 ในป็ระเด้็นค์วามเสู่่�ยงด้ังกล่าว บริษััทได้้สู่่งตัิวแทนกรรมการของ
บริษััทเข้าร่วมป็ระชุ้มและด้ำารงติำาแห้น่งเป็็นกรรมการบริษััทใน  
บริษััท กรีน เอิร์ธุ พัาวเวอร์ (ไทยแลนด้์) จัำากัด้ ซึ่่�งติัวแทน
กรรมการของบริษััท ได้้เข้าร่วมป็ระชุ้มและรับฟังค์วามค์ืบห้น้า 
รวมทั�งป็ัญห้าและแนวทางการแก้ ไขเพั่�อให้้การด้ำาเนินการของ
โค์รงการลุล่วงติามแผู้นงานท่�วางไว้อย่างใกล้ช้ิด้ ทั�งน่�ตัิวแทน
กรรมการจัะนำาเสู่นอรายละเอ่ยด้ต่ิาง ๆ ติ่อท่�ป็ระชุ้มค์ณะ
กรรมการบริษััทเพั่�อรับทราบค์วามคื์บห้น้าการด้ำาเนินการ 
ก่อสู่ร้างโค์รงการอย่างติ่อเนื�องในทุกค์ราวท่�ม่การจััด้ป็ระชุ้ม
ค์ณะกรรมการบริษััท 

 ป็ัจัจัุบันโค์รงการโรงไฟฟ้าด้ังกล่าวสู่ามารถึจัำาห้น่ายไฟฟ้าเช้ิง
พัาณิช้ย์และรับร้้รายได้้ ขนาด้กำาลังการผู้ลิติ 50 MW เฟสู่ท่� 1  
ได้้ตัิ�งแติ่วันท่� 27 กันยายน 2562 เป็็นท่�เรียบร้อยแล้ว โด้ย
สู่ำาห้รับเฟสู่ท่�เห้ลืออ่กสู่ามเฟสู่ด้ังกล่าวค์าด้ว่า จัะสู่ามารถึเริ�ม
ด้ำาเนินการจัำาห้น่ายไฟฟ้าในเชิ้งพัาณิช้ย์ ได้้ภายในป็ี 2565 น่� 

• ค์วามเสู่่�ยงจัากค์วามผัู้นผู้วนของอัติราด้อกเบ่�ย เนื�องจัาก
แห้ล่งเงินสู่นับสู่นุนในการก่อสู่ร้างโค์รงการโรงไฟฟ้า เป็็น
วงเงินท่�โค์รงการได้้รับการสู่นับสู่นุนจัากสู่ถึาบันการเงิน  
ซึ่่�งถ้ึกกำาห้นด้เป็็นอัติราด้อกเบ่�ยลอยตัิว ด้ังนั�น ห้ากเกิด้
การเป็ล่�ยนแป็ลงของอัติราด้อกเบ่�ยจัะสู่่งผู้ลกระทบโด้ยติรง 
ติ่อติ้นทุนทางการเงินของโค์รงการ ซึ่่�งจัะกระทบติ่อสู่่วนแบ่ง
กำาไรท่�บริษััทจัะได้้รับในท้ายท่�สุู่ด้ อย่างไรก็ติามสู่ำาห้รับโค์รงการ
โรงไฟฟ้ามินบ้ ได้้กำาห้นด้ให้้ม่การป็้องกันค์วามเสู่่�ยงจัากอัติรา
ด้อกเบ่�ยติามสู่ัด้สู่่วนท่�กำาห้นด้ เพั่�อลด้ค์วามเสู่่�ยงจัากค์วาม
ผัู้นผู้วนของอัติราด้อกเบ่�ย ซึ่่�งเป็็นไป็ติามเงื�อนไขท่�ระบุในสู่ัญญา
ให้้ค์วามช้่วยเห้ลือทางการเงิน (Credit Facility Agreement)
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2. ส่ินทรัพัย์ประเภทหุุ้้นส่ามูัญ่ข้องบ่รษิััทย่อย

ประเภท
ทรัพย์สิน

ลักษณะ
ทรัพย์สิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ�

ภาระผูกพัน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563

(ล้านบาท)

หุ้้นสู่ามัญของ
บริษััท อ่ซ่ึ่เอฟ 
พัาวเวอร ์จัำากัด้ 
(ECF-Power)

หุ้้นสู่ามัญ
จัำานวนทั�งสู่ิ�น 
68,765,250 
หุ้้น โด้ยม่
ม้ลค์่าท่�ติรา
ไว้หุ้้นละ 10 
บาท

บริษััทถืึอหุ้้นใน 
ECF-Power 
ค์ิด้เป็็นสัู่ด้สู่่วน
ร้อยละ 99.99

ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2563 บริษััทได้้นำา 
หุ้้นสู่ามัญของ ECF-Power จัำานวน 
38,947,722 หุ้้น จัากจัำานวนหุ้้นสู่ามัญ
ทั�งห้มด้ 68,765,250 หุ้้น ใช้้เป็็นห้ลักทรัพัย์
ค์ำ�าป็ระกันการออกและเสู่นอขายหุ้้นก้ ้
ในม้ลค์่ายอด้ค์งค์้างจัำานวน 581.10 ล้าน
บาท ท่�ออกและเสู่นอขายเมื�อช้่วงเด้ือน
สู่ิงห้าค์ม 2563 ท่�ผู้่านมา

1,538.97 ล้านบาท
โด้ยม่ม้ลค์่าท่�ป็ระเมิน
โด้ยท่�ป็รก้ษัาทางการเงนิ
อิสู่ระ หุ้้นละ 22.38 บาท

ใช้้เป็็นห้ลักทรัพัย์
ค์ำ�าป็ระกนัการออก
และเสู่นอขายหุ้้นก้้
ให้้กับบริษััท

ห้มายเห้ตุิ : ติ่อมาเมื�อช้่วงเดื้อนมกราค์ม ป็ี 2564 บริษััท อ่ซึ่่เอฟ พัาเวอร์ จัำากัด้ (ECF-Power) ได้้จัด้ทะเบ่ยนเพัิ�มทุน ค์ิด้เป็็นจัำานวนหุ้้นสู่ามัญรวมทั�งสู่ิ�น 90,928,250 
หุ้้น โด้ยม่ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 10 บาท และม่ม้ลค์่าหุ้้นสู่ามัญรวมท่� 1,150.35 ล้านบาท ติามม้ลค์่าท่�ป็ระเมินโด้ยท่�ป็ร้กษัาทางการเงินอิสู่ระ ในราค์าหุ้้นละ 12.65 
บาทติ่อหุ้้น ลงวันท่�ในรายงานป็ระเมินค์ือ วันท่� 21 ธุันวาค์ม 2563 โด้ยป็ัจัจัุบันหุ้้นสู่ามัญทั�งห้มด้ของ ECF-Power ได้้ถ้ึกใช้้เป็็นห้ลักทรัพัย์ค์ำ�าป็ระกันในการออก 
และเสู่นอขายหุ้้นก้้ของบริษััททั�งห้มด้ท่�จัำานวน 90,928,250 หุ้้น

ทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2563  บริษััทม่รายการสู่ินทรัพัย์ ไม่ม่ติัวตินสูุ่ทธุิเท่ากับ 1.25  ล้านบาท โด้ยรายการด้ังกล่าวค์ือ โป็รแกรมค์อมพัิวเติอร์

การเปลี�ยนแปลงนโยบ่ายการบั่ญ่ช่ี
เริ�มตัิ�งแติ่วันท่� 1 มกราค์ม 2563 บริษััทได้้เป็ล่�ยนแป็ลงนโยบายการบัญช้่เก่�ยวกับการแสู่ด้งม้ลค์่าท่�ด้ิน อาค์ารและเค์รื�องจัักรจัากวิธุ่การ 
ต่ิราค์าให้ม่เป็็นวิธุ่ราค์าทุน (ได้้รับอนุมัติิโด้ยท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท เมื�อวันท่� 30 ม่นาค์ม 2563) ซึ่่�งสู่ามารถึกระทำาได้้ภายใติ้
ป็ระกาศสู่ภาวิช้าช้่พับัญช้่ ฉีบับท่� 18/2554 ลงวันท่� 12 เมษัายน 2554 เรื�อง “การบันท่กบัญช้่เมื�อม่การต่ิราค์าให้ม่” ทั�งน่� เห้ติุผู้ลห้ลักของ
การเป็ล่�ยนแป็ลงนโยบายการบัญช่้ดั้งกล่าวเก่�ยวเนื�องกับ 1. เพั่�อให้้เกิด้ค์วามเป็็นไป็ได้้ในทางป็ฏิิบัติิและขจััด้ค์วามยุ่งยากรวมถ่ึงติ้นทุนท่� 
เกินจัำาเป็็นอย่างมากสู่ำาห้รับการป็ิด้บัญช่้ด้้วยนโยบายการบัญช้่เด้่ยวกันของกิจัการภายในกลุ่ม และ 2. ฝ่่ายบริห้ารของบริษััทเห็้นว่า  
การบันท่กบัญช้่ด้้วยวิธุ่ราค์าทุนสู่อด้ค์ล้องกับวิธุ่ป็ฏิิบัติิของอุติสู่าห้กรรมเด้่ยวกันและยังสู่ะท้อนให้้เห้็นถึ่งค์วามสู่ามารถึในการบริห้าร
จััด้การและผู้ลการด้ำาเนินงานของบริษััทท่�ม่ค์วามชั้ด้เจันและเห้มาะสู่มกว่าวิธุ่ต่ิราค์าให้ม่ โด้ยบริษััทได้้ป็รับป็รุงย้อนห้ลังงบการเงินงวด้ก่อน ๆ   
ท่�นำามาแสู่ด้งเป็รียบเท่ยบเสู่มือนว่า บริษััทได้้บันท่กและแสู่ด้งม้ลค์่าท่�ดิ้น อาค์าร และเค์รื�องจัักรโด้ยวิธุ่ราค์าทุนมาโด้ยติลอด้ตัิ�งแติ่ติ้น 

การด้อยค่าข้องส่ินทรัพัย์
ยอด้สิู่นทรัพัย์ค์งเห้ลือติามบัญช้่ของกลุ่มบริษััทได้้รับการทบทวน ณ ทุกวันท่�รายงานว่าม่ข้อบ่งช้่�ของการด้้อยค์่าห้รือไม่ ในกรณ่ท่�ม่ 
ข้อบ่งช้่�จัะทำาการป็ระมาณม้ลค์่าสู่ินทรัพัย์ท่�ค์าด้ว่าจัะได้้รับค์ืน (ม้ลค์่ายุติิธุรรมห้ักติ้นทุนท่�จัำาเป็็นในการขายสู่ินทรัพัย์ห้รือม้ลค์่าจัากการใช้้
ของสู่ินทรัพัย์นั�นแล้วแติ่จัำานวนใด้จัะสู่้งกว่า) โด้ยท่�การทบทวนจัะพัิจัารณาจัากสู่ินทรัพัย์แติ่ละรายการห้รือพัิจัารณาจัากห้น่วยสู่ินทรัพัย์ 
ท่�ก่อให้้เกิด้เงินสู่ด้แล้วแติ่กรณ่

ในกรณ่ท่�ราค์าติามบัญช้่ของสู่ินทรัพัย์สู่้งกว่าม้ลค์่าท่�ค์าด้ว่าจัะได้้รับค์ืน กลุ่มบริษััทจัะรับร้้ขาด้ทุนจัากการด้้อยค์่าโด้ยการลด้ม้ลค์่าติาม
บัญช้่ให้้เท่ากับม้ลค์่าท่�ค์าด้ว่าจัะได้้รับคื์นและรับร้้ในงบกำาไรขาด้ทุนเบ็ด้เสู่ร็จัและจัะบันท่กกลับรายการผู้ลขาด้ทุนจัากการด้้อยค์่าโด้ยถืึอเป็็น
รายได้้อื�น เมื�อม่ข้อบ่งช้่�ว่า การด้้อยค์่าด้ังกล่าวไม่ม่อย้่อ่กติ่อไป็ห้รือยังค์งม่อย้่แติ่เป็็นไป็ในทางท่�ลด้ลง ทั�งน่� การกลับรายการผู้ลขาด้ทุน
จัากการด้้อยค์่าจัะไม่สู่้งกว่าม้ลค์่าติามบัญช้่ของสิู่นทรัพัย์นั�นสุู่ทธิุจัากค์่าเสืู่�อมราค์าห้รือค์่าตัิด้จัำาห้น่ายป็ระห้น่�งว่า ไม่ม่การรับร้้ผู้ลขาด้ทุน
จัากการด้้อยค์่าของสิู่นทรัพัย์นั�นในป็ีก่อน ๆ 
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การวัดมููลค่ายุต้ิธิรรมู
ม้ลค์่ายุติิธุรรมเป็็นราค์าท่�กลุ่มบริษััทจัะได้้รับจัากการขายสู่ินทรัพัย์
ห้รือจัะจั่ายเพั่�อโอนห้น่�สิู่นในรายการท่�เกิด้ข้�นในสู่ภาพัป็กติิระห้ว่าง
ผู้้้ร่วมติลาด้ ณ วันท่�วัด้ม้ลค์่า ติลาด้ท่�ม่สู่ภาพัค์ล่องเป็็นติลาด้ท่�
รายการสู่ำาห้รับสู่ินทรัพัย์และห้น่�สู่ินนั�น ๆ เกิด้ข้�นซึ่่�งม่ค์วามถ่ึ�และ
ป็ริมาณอย่างเพัียงพัอเพั่�อให้้ข้อม้ลราค์าอย่างติ่อเนื�อง ผู้้้ร่วมติลาด้
ได้้แก่ ผู้้้ซึ่ื�อและผู้้้ขายในติลาด้ห้ลักห้รือติลาด้ท่�ให้้ป็ระโยช้น์สู่้งสูุ่ด้
สู่ำาห้รับสิู่นทรัพัย์ห้รือห้น่�สิู่นนั�น ๆ โด้ยผู้้้ร่วมติลาด้ติ้องม่ค์วาม
เป็็นอิสู่ระจัากกัน ม่ค์วามรอบร้้และค์วามเข้าใจัอย่างสู่มเห้ติุสู่มผู้ล 
สู่ามารถึท่�จัะเข้าทำารายการสู่ำาห้รับสู่ินทรัพัย์ห้รือห้น่�สิู่นนั�น ๆ และ
เต็ิมใจัท่�จัะเข้าทำารายการสู่ำาห้รับสิู่นทรัพัย์ห้รือห้น่�สิู่นนั�น ๆ

เพ่ั�อให้้การวัด้ม้ลค่์ายุติิธุรรมและเปิ็ด้เผู้ยข้อม้ลท่�เก่�ยวข้องในงบการเงิน 
ม่ค์วามสู่มำ�าเสู่มอและสู่ามารถึเป็รียบเท่ยบได้้ จั้งม่การกำาห้นด้ลำาด้ับ
ช้ั�นของม้ลค์่ายุติิธุรรมออกเป็็น 3 ระด้ับติามป็ระเภทของข้อม้ลท่� 
นำามาใช้้ ในเทค์นิค์การป็ระเมินม้ลค์่าเพั่�อวัด้ม้ลค์่ายุติิธุรรม ทั�งน่� 
ลำาด้ับช้ั�นของม้ลค์่ายุติิธุรรมให้้ลำาด้ับค์วามสู่ำาคั์ญสู่้งสูุ่ด้กับราค์า
เสู่นอซืึ่�อขายท่�ไม่ติ้องป็รับป็รุงในติลาด้ท่�ม่สู่ภาพัค์ล่องสู่ำาห้รับ
สิู่นทรัพัย์ห้รือห้น่�สู่ินอย่างเด้่ยวกัน (“ข้อม้ลระดั้บ 1”) รองลงมาค์ือ
ข้อม้ลอื�นท่�สู่ามารถึสู่ังเกติได้้ (“ข้อม้ลระดั้บ 2”) และติำ�าสูุ่ด้ค์ือข้อม้ล
ท่�ไม่สู่ามารถึสัู่งเกติได้้ (“ข้อม้ลระดั้บ 3”)

ข้อม้ลระดั้บ 1 ได้้แก่ ราค์าเสู่นอซึ่ื�อขายท่�ไม่ติ้องป็รับป็รุงในติลาด้ท่�
ม่สู่ภาพัค์ล่องสู่ำาห้รับสู่ินทรัพัย์ห้รือห้น่�สู่ินอย่างเด้่ยวกันและกิจัการ
สู่ามารถึเข้าถ่ึง ณ วันท่�วัด้ม้ลค์่า

ข้อม้ลระด้ับ 2 ได้้แก่ ข้อม้ลอื�นนอกเห้นือจัากราค์าเสู่นอซืึ่�อขายซึ่่�ง
รวมอย้่ในระด้ับ 1 ท่�สู่ามารถึสัู่งเกติได้้โด้ยติรงห้รือโด้ยอ้อมสู่ำาห้รับ
สิู่นทรัพัย์ห้รือห้น่�สู่ินนั�น ๆ

ข้อม้ลระดั้บ 3 ได้้แก่ ข้อม้ลท่�ไม่สู่ามารถึสัู่งเกติได้้ซ่ึ่�งนำามาใช้้กับ
สิู่นทรัพัย์ห้รือห้น่�สู่ินนั�น ๆ

เงินลงทุนในบ่ริษััทร่วมู และการร่วมูค้า
เงินลงทุนในบริษััทร่วมและการร่วมค์้าในงบการเงินบันท่กบัญช้ ่
โด้ยใช้้วิธุ่สู่่วนได้้เสู่่ย  บริษััทร่วมเป็็นกิจัการท่�บริษััทห้รือกลุ่มบริษััท
ม่อิทธิุพัลอย่างเป็็นสู่าระสู่ำาคั์ญโด้ยม่อำานาจัเข้าไป็ม่สู่่วนร่วมในการ
ตัิด้สู่ินใจัเก่�ยวกับนโยบายทางการเงินและการด้ำาเนินงานแติ่ไม่ถ่ึง 

ระด้ับท่�จัะค์วบค์ุมนโยบายดั้งกล่าว การร่วมค์้าเป็็นการร่วม 
การงานในกิจัการท่�บริษััทห้รือกลุ่มบริษััทม่การค์วบคุ์มร่วมกันกับ 
ผู้้้ร่วมค์้าอื�นในกิจัการนั�น งบการเงินรวมของกลุ่มบริษััทได้้รวมสู่่วน
แบ่งกำาไรห้รือขาด้ทุนของบริษััทร่วมแลการร่วมค์้าติามวิธุ่สู่่วนได้้
เสู่่ยนับจัากวันท่�ม่อิทธุิพัลอย่างเป็็นสู่าระสู่ำาคั์ญห้รือม่การค์วบค์ุม 
ร่วมกันจันถึ่งวันท่�การม่อิทธุิพัลอย่างเป็็นสู่าระสู่ำาค์ัญห้รือม่การ 
ค์วบค์ุมร่วมกันสู่ิ�นสุู่ด้ลง เมื�อสู่่วนแบ่งผู้ลขาด้ทุนของบริษััท 
ในบริษััทร่วและการร่วมค้์าม่จัำานวนเกินกว่าเงินลงทุนในบริษััทร่วมและ 
การร่วมค์้า เงินลงทุนจัะถึ้กบันท่กลด้ยอด้ลงจันเป็็นศ้นย์และ 
ห้ยุด้รับร้้สู่่วนแบ่งผู้ลขาด้ทุนเว้นแติ่กรณ่ท่�บริษััทห้รือกลุ่มบริษััท
ม่ภาระผู้้กพัันติามกฎห้มายห้รือโด้ยการอนุมานห้รือยินยอมท่�จัะ
ช้ำาระภาระผู้้กพัันของบริษััทร่วมและการร่วมค์้า

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2563 บริษััทม่บริษััทย่อย 4 บริษััท ได้้แก่
1. บริษััท วีวี - เด้ค์อร์ จัำากัด้ 
2. บริษััท อ่ซึ่่เอฟ โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ 
3. บริษััท อ่ซึ่่เอฟ พัาวเวอร์ จัำากัด้
4. บริษััท แพัลนเนทบอร์ด้ จัำากัด้ 

นอกจัากน่� ยังม่บริษััทร่วม 1 แห้่ง ท่�ทาง บริษััท อ่ซึ่่เอฟ พัาวเวอร ์
จัำากัด้ เข้าเป็็นผู้้้ร่วมทุน สู่ำาห้รับรายการเงินลงทุนในบริษััทร่วมและ
การร่วมค์้า ได้้แก่ บริษััท กรีน เอิร์ธุ พัาวเวอร์ (ไทยแลนด้์) จัำากัด้ 

ในการพัิจัารณาลงทุนในบริษััทย่อยห้รือบริษััทร่วม รวมทั�งโค์รงการ
ลงทุนแติ่ละโค์รงการ บริษััทจัะให้้ค์วามสู่ำาค์ัญกับการพัิจัารณาลงทุน
ในธุุรกิจัท่�เกื�อห้นุนและเอื�อป็ระโยช้น์ติ่อการด้ำาเนินธุุรกิจัของบริษััท
เป็็นสู่ำาค์ัญ โด้ยค์ำาน่งถ่ึงผู้ลติอบแทนจัากการลงทุน ค์วามเสู่่�ยง  
และสู่ภาพัค์ล่องทางการเงินของบริษััทอย่างรอบค์อบ ซึ่่�งการลงทุน
ดั้งกล่าวจัะติ้องผู้่านการพัิจัารณาจัากค์ณะกรรมการบริษััท และ
ท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถืึอหุ้้นติามขอบเขติอำานาจัอนุมัติิท่�กำาห้นด้ไว้ และติ้อง
ด้ำาเนินการให้้เป็็นไป็ติามข้อกำาห้นด้และป็ระกาศของค์ณะกรรมการ
กำากับติลาด้ทุนและติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทยรวมถึ่งกฏิห้มาย
ติ่าง ๆ ท่�เก่�ยวข้อง โด้ยบริษััทจัะค์วบคุ์มผู้่านการสู่่งกรรมการ และ/
ห้รือผู้้้บริห้ารของบริษััทเข้าไป็เป็็นกรรมการ เพั่�อค์วบคุ์มทิศทางและ
นโยบายการบริห้ารงานให้้สู่อด้ค์ล้องกับการด้ำาเนินธุุรกิจัของบริษััท
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บริษััทม่นโยบายการจั่ายเงินป็ันผู้ลในอัติราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุู่ทธุิห้ลังหั้กภาษั่เงินได้้นิติิบุค์ค์ลของงบการเงินบริษััท 
และเงินสู่ำารองติามกฎห้มายติามท่� ได้้กำาห้นด้ไว้ ในข้อบังค์ับของบริษััท ทั�งน่� การจั่ายเงินป็ันผู้ลด้ังกล่าวอาจัม่การเป็ล่�ยนแป็ลง 
โด้ยข้�นอย้่กับผู้ลการด้ำาเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษััท สู่ภาพัค์ล่อง แผู้นการลงทุน รวมถ่ึงป็ัจัจััยท่�เก่�ยวข้องในการ 
บริห้ารงาน ค์วามจัำาเป็็น และค์วามเห้มาะสู่มอื�น ๆ ในอนาค์ติ ซ่ึ่�งการจั่ายเงินป็ันผู้ลดั้งกล่าว อย้่ในอำานาจัของค์ณะกรรมการ
บริษััทเป็็นผู้้้พัิจัารณา ทั�งน่� มติิค์ณะกรรมการบริษััทเก่�ยวกับการอนุมัติิการจั่ายเงินป็ันผู้ล จัะติ้องถ้ึกนำาเสู่นอติ่อท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้น 
เพั่�อพัิจัารณา ยกเว้นห้ากเป็็นการจั่ายเงินป็ันผู้ลระห้ว่างกาล ซึ่่�งค์ณะกรรมการบริษััทม่อำานาจัอนุมัติิจั่ายเงินป็ันผู้ลระห้ว่างกาลได้้ โด้ยติ้อง
แจั้งให้้ท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้นทราบในการป็ระชุ้มค์รั�งติ่อไป็

นโยบ่ายการจ่ายเงินปันผู้ล
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โครงส่ร้างกำรจัดกำร

1. โครงส่ร้างการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2563 บริษััทม่ค์ณะกรรมการบริษััทจัำานวน 
8 ท่าน ป็ระกอบด้้วย

1. พัลเอก เทอด้ศักด้ิ� มารมย์
 ป็ระธุานกรรมการ / กรรมการติรวจัสู่อบ / กรรมการอิสู่ระ
2. รศ.ด้ร.มนติรี โสู่ค์ติิยานุรักษั์ 
 ป็ระธุานกรรมการติรวจัสู่อบ / กรรมการอิสู่ระ
3. รศ.ทรงกลด้ จัารุสู่มบัติิ 
 กรรมการติรวจัสู่อบ / กรรมการอิสู่ระ
4. ด้ร.เอกรินทร์ วาสู่นาสู่่ง 
 กรรมการอิสู่ระ
5. นายไพับ้ลย์ อรุณป็ระสู่บสูุ่ข 
 กรรมการอิสู่ระ
6. นายช้าล่ สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 
 รองป็ระธุานกรรมการ
7. นายวัลลภ สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 
 กรรมการ
8. นายอารักษั์ สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ�
 กรรมการ

โด้ยม่ นางสู่าวสู่าริสู่า ทองกิติติิกุล เป็็นเลขานุการบริษััท และ 
นางสู่าวพัช้นัน สู่ิงห้์ภ้่ เป็็นเลขานุการค์ณะกรรมการบริษััท 

กรรมการผู้้้ม่อำานาจัลงลายมือช้ื�อแทนบริษััท : 
นายวัลลภ สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� นายช้าล่ สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� นายอารักษั์ สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� 
กรรมการสู่องค์นลงลายมือชื้�อร่วมกันและป็ระทับติราสู่ำาคั์ญของบริษััท

ข้อจัำากัด้อำานาจัของกรรมการ : 
ไม่ม่

ห้มายเห้ตุิ : 
ผู้้้ลงทุนสู่ามารถึศ่กษัารายละเอ่ยด้เพัิ�มเติิมได้้ ในหั้วข้อรายละเอ่ยด้เก่�ยวกับ
กรรมการ ผู้้้บริห้าร และเลขานุการบริษััท

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันท่� 31 ธัุนวาค์ม 2563 บริษััทม่ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบ 
จัำานวน 3 ท่าน ป็ระกอบด้้วย

1. รศ.ด้ร.มนติรี โสู่ค์ติิยานุรักษั์
 ป็ระธุานกรรมการติรวจัสู่อบ และกรรมการอิสู่ระ
2. พัลเอก เทอด้ศักด้ิ� มารมย์
 กรรมการติรวจัสู่อบ และกรรมการอิสู่ระ
3. รศ.ทรงกลด้ จัารุสู่มบัติิ
 กรรมการติรวจัสู่อบ และกรรมการอิสู่ระ

โด้ยม่ นางสู่าวพัิมพั์รำาไพั บุญช้ะนะ เป็็นเลขานุการค์ณะกรรมการ
ติรวจัสู่อบ

ห้มายเห้ตุิ : 
กรรมการติรวจัสู่อบท่�ม่ค์วามร้้และป็ระสู่บการณ์ในการสู่อบทานค์วามน่าเช้ื�อถืึอ
ของงบการเงินคื์อ รศ.ด้ร.มนติรี โสู่ค์ติิยานุรักษั์ สู่ำาห้รับป็ระสู่บการณ์ ในการ
สู่อบทานงบการเงินนั�น รศ.ด้ร.มนติรีฯ ป็ัจัจัุบันด้ำารงติำาแห้น่งป็ระธุานกรรมการ
ติรวจัสู่อบในบริษััทจัด้ทะเบ่ยนอย้่อ่ก 2 แห้่ง รวมถ่ึงท่�เค์ยด้ำารงติำาแห้น่งป็ระธุาน
กรรมการติรวจัสู่อบในอด้่ติท่�ผู้่านมาอ่กห้ลายแห้่งเช้่นกัน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2563 บริษััทม่ค์ณะกรรมการบริห้าร 
ค์วามเสู่่�ยงจัำานวน 4 ท่าน ป็ระกอบด้้วย

1. รศ.ด้ร.มนติรี โสู่ค์ติิยานุรักษั์
 ป็ระธุานกรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง และกรรมการอิสู่ระ
2. รศ.ทรงกลด้ จัารุสู่มบัติิ
 กรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง และกรรมการอิสู่ระ
3. นายช้าล่ สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ�
 กรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง
4. นายอารักษั์ สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ�
 กรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง
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คณะกรรมการสรรหา 
ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2563 บริษััทม่ค์ณะกรรมการสู่รรห้าจัำานวน 
3 ท่าน ป็ระกอบด้้วย

1. รศ.ทรงกลด้ จัารุสู่มบัติิ
 ป็ระธุานกรรมการสู่รรห้า และกรรมการอิสู่ระ
2. นายช้าล่ สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 
 กรรมการสู่รรห้า
3. นายอารักษั์ สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 
 กรรมการสู่รรห้า

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ณ วันท่� 31 ธัุนวาค์ม 2563 บริษััทม่ค์ณะกรรมการพัิจัารณา 
ค์่าติอบแทนจัำานวน 3 ท่าน ป็ระกอบด้้วย

1. รศ.ด้ร.มนติรี โสู่ค์ติิยานุรักษั์ 
 ป็ระธุานกรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทน และกรรมการอิสู่ระ
2. นายช้าล่ สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 
 กรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทน
3. นายอารักษั์ สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 
 กรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทน

ค์ณะกรรมการบริษััทได้้กำาห้นด้แนวป็ฏิิบัติิในการป็ระเมินผู้ลการ
ป็ฏิิบัติิงานป็ระจัำาป็ี โด้ยค์ณะกรรมการและค์ณะกรรมการชุ้ด้ย่อย 
จัะป็ระเมินผู้ลการป็ฏิิบัติิงานของแติ่ละค์ณะอย่างน้อยป็ีละ 1 ค์รั�ง  
เพั่�อให้้ค์ณะกรรมการร่วมกันพัิจัารณาผู้ลงานและป็ัญห้า เพั่�อ 
สู่ามารถึนำาไป็ป็รับป็รุงแก้ ไข โด้ยการป็ระเมินผู้ลการป็ฏิิบัติิงาน
จัะเป็็นการป็ระเมินทั�งแบบค์ณะและรายบุค์ค์ล ติามแบบฟอร์มการ
ป็ระเมินทั�งแบบค์ณะและรายบุค์ค์ล ท่�ทางห้น่วยงานเลขานุการบริษััท
ได้้จััด้ทำาข้�น โด้ยการป็ระเมินจัะค์รอบค์ลุมตัิ�งแติ่ค์ณะกรรมการบริษััท 
รวมถึ่งค์ณะกรรมการชุ้ด้ย่อยทุกชุ้ด้ ซึ่่�งม่ห้ลักเกณฑ์์การป็ระเมินผู้ล 
ทั�งแบบของค์ณะกรรมการรายค์ณะ และบุค์ค์ล ติามห้ัวข้อห้ลักท่� 
นำามาใช้้ในการป็ระเมิน ได้้แก่ 

1. การป็ระเมินโค์รงสู่ร้างและค์ุณสู่มบัติิของค์ณะกรรมการ 
2. การป็ระชุ้มของค์ณะกรรมการ 
3. บทบาท ห้น้าท่� และค์วามรับผู้ิด้ช้อบของค์ณะกรรมการ 

ทั�งน่�กระบวนการในการป็ระเมินทั�งแบบค์ณะ และรายบุค์ค์ล ม่ราย
ละเอ่ยด้ ดั้งน่� 

1. ด้ำาเนินการป็ระเมินป็ระสู่ิทธุิภาพัในการด้ำาเนินงานของค์ณะ
กรรมการบริษััททั�งแบบค์ณะ และรายบุค์ค์ลอย่างน้อยป็ีละ  
1 ค์รั�ง

2. เลขานุการบริษััทสู่รุป็และเสู่นอผู้ลการป็ระเมินป็ระสู่ิทธุิภาพัใน
การด้ำาเนินงานของค์ณะกรรมการบรษัิัทติ่อค์ณะกรรมการ
สู่รรห้า เพั่�อพัิจัารณาผู้ลป็ระเมินและแนวทางการพััฒนาป็รับป็รุง
ป็ระสิู่ทธุิภาพัการด้ำาเนินงาน

3. ค์ณะกรรมการสู่รรห้านำาเสู่นอผู้ลการป็ระเมินและแนวทาง
ทางการพััฒนาป็รับป็รุงป็ระสู่ิทธุิภาพัการด้ำาเนินงานติ่อ 
ค์ณะกรรมการบริษััท

โด้ยม่ข้อม้ลผู้ลการป็ระเมินตินเองของค์ณะกรรมการบริษััท และ
ค์ณะกรรมการชุ้ด้ย่อยทุกค์ณะ ทั�งในสู่่วนรายค์ณะ และรายบุค์ค์ล 
สู่ำาห้รับป็ี 2563 ท่�ผู้่านมา ม่ค์่าเฉีล่�ยผู้ลการป็ระเมิน จัากค์ะแนน
เต็ิมร้อยละ 100 ดั้งน่�

ห้น่วย : ร้อยละ

ประเภทคณะกรรมูการ
ผู้ลการ
ประเมิูน 

รายคณะ

ผู้ลการ
ประเมิูน 

รายบุ่คคล

ค์ณะกรรมการบริษััท 97.41 96.88

ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบ 100.00 99.17

ค์ณะกรรมการบริห้าร
ค์วามเสู่่�ยง

100.00 98.13

ค์ณะกรรมการสู่รรห้า 100.00 95.83

ค์ณะกรรมการพัิจัารณา 
ค์่าติอบแทน

100.00 95.83



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563104

คณะกรรมการบริหาร 
ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2563 บริษััทม่ค์ณะกรรมการบริห้ารจัำานวน 3 ท่าน ป็ระกอบด้้วย

1. นายวัลลภ  สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 
 ป็ระธุานกรรมการบริห้าร
2. นายช้าล่  สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 
 กรรมการบริห้าร 
3. นายอารักษั์  สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 
 กรรมการบริห้าร

โด้ยม่จัำานวนค์รั�งของการเข้าร่วมป็ระชุ้มของค์ณะกรรมการ ในรอบป็ี 2561 – 2563 ม่รายละเอ่ยด้ ดั้งน่�
คณะกรรมูการบ่ริษััท

รายชื่อคณะกรรมการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จำานวนครั�ง
การประชุม

จำานวนครั�ง 
ทีเ่ข้าประชุม

จำานวนครั�ง
การประชุม

จำานวนครั�ง 
ที่เข้าประชุม

จำานวนครั�ง
การประชุม

จำานวนครั�ง 
ที่เข้าประชุม

ร้อยละ 
ของการเข้า
ร่วมประชุม

1. พัลเอก เทอด้ศักด้ิ�  มารมย์ 14 14 11 11 13 13 100.00

2. รศ.ด้ร.มนติรี  โสู่ค์ติิยานุรักษั์ 14 14 11 11 13 13 100.00

3. รศ.ทรงกลด้  จัารุสู่มบัติิ 14 13 11 10 13 12 92.31

4. ด้ร.เอกรินทร์  วาสู่นาสู่่ง 14 12 11 11 13 12 92.31

5. นายสุู่พัรรณ  เศษัธุะพัานิช้ - - 7 6 - - -

6. นายช้าล่  สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 14 13 11 11 13 13 100.00

7. นายวัลลภ  สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 14 14 11 10 13 11 84.62

8. นางวราภรณ์  สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 14 14 - - - - -

9. นายอารักษั์  สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 14 14 11 10 13 12 92.31

10. นางสู่าวทิพัวรรณ  สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 14 13 11 10 8 8 100.00

11. นายไพับ้ลย์  อรุณป็ระสู่บสูุ่ข - - - - 5 5 100.00

ห้มายเห้ตุิ : 
• นางวราภรณ์ สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� ได้้รับการแติ่งตัิ�งเข้าด้ำารงติำาแห้น่งเป็็นกรรมการบริษััท ติามมติิของท่�ป็ระชุ้มสู่ามัญผู้้้ถืึอหุ้้นป็ระจัำาป็ี 2561 เมื�อวันท่� 25 เมษัายน 2561 

และได้้ลาออกจัากการเป็็นกรรมการบริษััท เมื�อวันท่� 10 มกราค์ม 2562
• นายสูุ่พัรรณ เศษัธุะพัานิช้ ได้้รับการแติ่งติั�งเข้าด้ำารงติำาแห้น่งกรรมการบริษััท กรรมการอิสู่ระ ติามมติิของท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท ค์รั�งท่� 1/2562  

เมื�อวันท่� 11 มกราค์ม 2562 แทนกรรมการท่�ลาออก และติ่อมานายสูุ่พัรรณฯ ได้้ลาออกจัากการด้ำารงติำาแห้น่งกรรมการบริษััท กรรมการอิสู่ระ เมื�อวันท่� 
13 กันยายน 2562

• นางสู่าวทิพัวรรณ สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� ได้้รับการแติ่งตัิ�งเข้าด้ำารงติำาแห้น่งเป็็นกรรมการบริษััท ติามมติิของท่�ป็ระชุ้มสู่ามัญผู้้้ถึือหุ้้นป็ระจัำาป็ี 2562 เมื�อวันท่� 22 เมษัายน 
2562 และได้้ลาออกจัากการเป็็นกรรมการบริษััท เมื�อวันท่� 13 กรกฎาค์ม 2563

• นายไพับ้ลย์ อรุณป็ระสู่บสูุ่ข ได้้รับการแติ่งตัิ�งเข้าด้ำารงติำาแห้น่งกรรมการบริษััท กรรมการอิสู่ระ ติามมติิของท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท ค์รั�งท่� 8/2563  
เมื�อวันท่� 14 กรกฎาค์ม 2563 แทนกรรมการท่�ลาออก



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563 105

คณะกรรมูการต้รวจส่อบ่

รายชื่อคณะกรรมการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จำานวนครั�ง
การประชุม

จำานวนครั�งที่
เข้าประชุม

จำานวนครั�ง
การประชุม

จำานวนครั�งที่
เข้าประชุม

จำานวนครั�ง
การประชุม

จำานวนครั�งที่
เข้าประชุม

1. พัลเอก เทอด้ศักด้ิ�  มารมย์ 4 4 4 4 4 4

2. รศ.ด้ร.มนติรี  โสู่ค์ติิยานุรักษั์ 4 4 4 4 4 4

3. รศ.ทรงกลด้  จัารุสู่มบัติิ 4 3 4 4 4 4

คณะกรรมูการบ่ริหุ้ารความูเสี่�ยง

รายชื่อคณะกรรมการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จำานวนครั�ง
การประชุม

จำานวนครั�งที่
เข้าประชุม

จำานวนครั�ง
การประชุม

จำานวนครั�งที่
เข้าประชุม

จำานวนครั�ง
การประชุม

จำานวนครั�งที่
เข้าประชุม

1.  รศ.ด้ร.มนติรี  โสู่ค์ติิยานุรักษั์ 2 2 2 2 2 2

2.  รศ.ทรงกลด้  จัารุสู่มบัติิ 2 2 2 2 2 2

3.  นายช้าล่  สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 2 2 2 2 2 2

4.  นายอารักษั์  สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 2 2 2 2 2 2

คณะกรรมูการส่รรหุ้า

รายชื่อคณะกรรมการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จำานวนครั�ง
การประชุม

จำานวนครั�งที่
เข้าประชุม

จำานวนครั�ง
การประชุม

จำานวนครั�งที่
เข้าประชุม

จำานวนครั�ง
การประชุม

จำานวนครั�งที่
เข้าประชุม

1.  ร.ศ. ทรงกลด้  จัารุสู่มบัติิ 3 3 2 2 3 3

2. นายช้าล่  สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 3 3 2 2 3 3

3. นายอารักษั์  สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 3 3 2 2 3 3

คณะกรรมูการพัิจารณาค่าต้อบ่แทน

รายชื่อคณะกรรมการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จำานวนครั�ง
การประชุม

จำานวนครั�งที่
เข้าประชุม

จำานวนครั�ง
การประชุม

จำานวนครั�งที่
เข้าประชุม

จำานวนครั�ง
การประชุม

จำานวนครั�งที่
เข้าประชุม

1. รศ.ด้ร.มนติรี  โสู่ค์ติิยานุรักษั์ 3 3 2 2 2 2

2. นายช้าล่  สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 3 3 2 2 2 2

3. นายอารักษั์  สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� 3 3 2 2 2 2



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563106

ผู้บริหาร
ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2563 บริษััทม่ผู้้้บริห้ารจัำานวน 6 ท่าน ป็ระกอบด้้วย
1. นายอารักษั์  ป็สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� 
 กรรมการผู้้้จััด้การ 
2. นายราช้า  พัจัน์อริยะ 
 ผู้้้ช้่วยกรรมการผู้้้จััด้การ (สู่ำานักงานให้ญ่) 
3. นางสู่าวสุู่ภัค์  โติ๊ะพังศ์อนันติ์ 
 ผู้้้ช้่วยกรรมการผู้้้จััด้การ (สู่าขา 1)
4. นายสู่ิทธุิโช้ค์  ช้ินนุรัติน์ 
 ผู้้้ช้่วยกรรมการผู้้้จััด้การ (สู่าขา2)
5. นางสู่าวพัช้นัน  สิู่งห้์ภ้่ 
 ผู้้้ช้่วยกรรมการผู้้้จััด้การ
6. นายพังศ์พัันธุุ์  สูุ่ริยอัมพัร
 ผู้้้อำานวยการฝ่่ายบัญช้่และการเงิน

ห้มายเห้ตุิ :
ผู้้้ลงทุนสู่ามารถึศ่กษัารายละเอ่ยด้เพัิ�มเติิมได้้ในห้ัวข้อรายละเอ่ยด้เก่�ยวกับกรรมการ ผู้้้บริห้าร และเลขานุการบริษััท

ค์ณะกรรมการบริษััทกำาห้นด้เป็้าห้มายการป็ฏิิบัติิงานของกรรมการผู้้้จััด้การ และให้้ม่การป็ระเมินผู้ลการป็ฏิิบัติิงานของกรรมการผู้้้จััด้การ
เป็็นป็ระจัำาทุกป็ี โด้ยกำาห้นด้เป็้าห้มายและห้ลักเกณฑ์์ ในการป็ระเมินท่�เช้ื�อมโยงกับแผู้นกลยุทธุ์และแผู้นงานป็ระจัำาป็ี เพั่�อพัิจัารณากำาห้นด้ 
ค์่าติอบแทนและมาติรการจัูงใจัท่�เห้มาะสู่มให้้กับกรรมการผู้้้จััด้การ 

นอกจัากน่� บริษััทได้้จััด้ให้้ม่การป็ระเมินผู้ลกรรมการผู้้้จััด้การ โด้ยกรรมการบริษััทท่�ไม่ม่สู่่วนได้้เสู่่ยกับกรรมการผู้้้จััด้การ เป็็นผู้้้ป็ระเมิน
ผู้ลการป็ฏิิบัติิงานของกรรมการผู้้้จััด้การเป็็นป็ระจัำาทุกป็ีอย่างน้อยป็ีละ 1 ค์รั�ง ซ่ึ่�งในแติ่ละป็ี กรรมการบริษััทท่�ไม่ม่สู่่วนได้้เสู่่ยกับกรรมการ
ผู้้้จััด้การ จัะวัด้ผู้ลการด้ำาเนินงานของกรรมการผู้้้จััด้การในรอบป็ีท่�ผู้่านมา ในร้ป็แบบของค์วามก้าวห้น้าในการป็ฏิิบัติิงานท่�สู่ามารถึบรรลุ
เป็้าห้มายและวัติถึุป็ระสู่งค์์ติามท่�บริษััทได้้กำาห้นด้ไว้

โด้ยค์ณะกรรมการบริษััท ได้้มอบห้มายให้้ค์ณะกรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทนเป็็นผู้้้วางนโยบายค์่าติอบแทนของกรรมการผู้้้จััด้การติาม
ผู้ลการป็ฏิิบัติิงานของกรรมการผู้้้จััด้การท่�จัะได้้รับข้อม้ลจัากสู่รุป็แบบป็ระเมินผู้ลของของกรรมการผู้้้จััด้การท่�จััด้ทำาโด้ยกรรมการอิสู่ระ
ทุกท่าน ใช้้เป็็นข้อม้ลป็ระกอบการติัด้สู่ินใจั โด้ยจัะวางกรอบนโยบายค์่าติอบแทนของกรรมการผู้้้จััด้การไว้เป็็นอัติราเด้่ยวกับค์่าติอบแทน 
ในกลุ่มอุติสู่าห้กรรม และจัะพัิจัารณาเป็รียบเท่ยบเป็็นอัติราสู่่วนร้อยละของกำาไรสุู่ทธุิในสู่่วนของบริษััทท่�เกิด้ข้�นในแติ่ละป็ีป็ระกอบกัน สู่ำาห้รับ
นโยบายขั�นติำ�าการป็รับข้�นของแติ่ละป็ีจัะพัิจัารณาอัติราท่�ร้อยละ 3 – 5 ติ่อป็ี สู่ำาห้รับนโยบายค์่าติอบแทนกรรมการผู้้้จััด้การในระยะยาวนั�น 
ขณะน่�ยังอย้่ระห้ว่างการพัิจัารณาจััด้ห้าแนวทางท่�เห้มาะสู่มติ่อไป็ 

ทั�งน่�สู่ำาห้รับการนำาเสู่นอติ่อค์ณะกรรมการบริษััทเพั่�อพัิจัารณาค์่าติอบแทนของกรรมการบริห้ารนั�น ป็ัจัจัุบันยังอย้่ระห้ว่างการศ่กษัา
โค์รงสู่ร้างและนโยบายการกำาห้นด้ค์่าติอบแทนของกรรมการบริห้ารท่�เห้มาะสู่มและสู่อด้ค์ล้องกับป็ระเภทของธุุรกิจั ซึ่่�งเมื�อได้้ข้อสู่รุป็แล้ว 
จัะนำาเสู่นอติ่อท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทนเพั่�อพัิจัารณาเห็้นช้อบ และกำาห้นด้นโยบายเพั่�อผู้่านการพัิจัารณาอนุมัติ ิ
ค์่าติอบแทนของกรรมการบริห้ารติ่อท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััทติ่อไป็ 
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โด้ยในรอบป็ี 2563 ท่�ผู้่านมา ได้้ม่การป็ระเมินผู้ลงานของกรรมการผู้้้จััด้การ โด้ยม่ข้อสู่รุป็ ด้ังน่�
ส่รุปแบ่บ่ประเมูินผู้ลงานข้องกรรมูการผูู้้จัดการ (MD) ส่ำาหุ้รับ่รอบ่ปี 2563

ลำาดับ หัวข้อ คะแนนรวม (ต่อหัวข้อ) คะแนนเฉัลี่ย (คะแนน) คะแนนเฉัล่ีย (ร้อยละ)

1. ค์วามเป็็นผู้้้นำา 24 24.00 100.00

2. การกำาห้นด้กลยุทธุ์ 24 23.60 98.33

3. การป็ฏิิบัติิติามกลยุทธุ์ 24 23.80 99.17

4. การวางแผู้นและผู้ลป็ฏิิบัติิทางการเงิน 24 23.60 98.33

5. ค์วามสัู่มพัันธุ์กับค์ณะกรรมการ 24 24.00 100.00

6. ค์วามสัู่มพัันธุ์กับภายนอก 20 20.00 100.00

7. การบริห้ารงานและค์วามสู่ัมพัันธุ์กับบุค์ลากร 24 23.80 99.17

8. การสืู่บทอด้ติำาแห้น่ง 12 12.00 100.00

9. ค์วามร้้ด้้านผู้ลิติภัณฑ์์และบริการ 16 16.00 100.00

10. ค์ุณลักษัณะสู่่วนตัิว 24 23.60 98.33

คะแนนรวม 216 214.40 99.26

การกำาหุ้นดอำานาจอนุมูัต้ิวงเงิน

เรื่อง
คณะกรรมการ 

บริหาร
กรรมการ 
ผู้จัดการ

ผู้ช่วย 
กรรมการผู้จัดการ

อนุมัติิการจััด้ห้าทรัพัย์สู่ินถึาวรป็ระเภทอสู่ังห้าริมทรัพัย์
ไม่เกิน  

60,000,000 บาท
ไม่เกิน  

30,000,000 บาท
-

อนุมัติิการขายสู่ินทรัพัย์ยกเว้นป็ระเภทอสู่ังห้าริมทรัพัย์
ไม่เกิน  

20,000,000 บาท
ไม่เกิน  

5,000,000 บาท
-

อนุมัติิการขายสู่ินทรัพัย์ป็ระเภทอสู่ังห้าริมทรัพัย์
ไม่เกิน  

40,000,000 บาท
ไม่เกิน  

10,000,000 บาท
-

อนุมัติิการขอซืึ่�ออะไห้ล่ซึ่่อมบำารุง
ไม่เกิน  

30,000,000 บาท
ไม่เกิน  

10,000,000 บาท
ไม่เกิน  

5,000,000 บาท

อนุมัติิการขอซืึ่�ออุป็กรณ์และวัสู่ดุ้สู่ำานักงาน 
เกิน  

20,000,000 บาท
ไม่เกิน  

10,000,000 บาท
ไม่เกิน  

5,000,000 บาท

อนุมัติิวงเงินก้้ยืมจัากสู่ถึาบันการเงินทั�งในป็ระเทศและติ่างป็ระเทศ 
ไม่เกิน 

100,000,000 บาท
- -

ห้มายเห้ติุ :  
กรณ่เกินอำานาจัอนุมัติิของค์ณะกรรมการบริห้าร จัะติ้องนำาเสู่นอต่ิอท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบรษิััทเพั่�อพัิจัารณา และห้ากเป็็นรายการป็ระเภทการ 
ได้้มาห้รือจัำาห้น่ายไป็ซึ่่�งสู่ินทรพััย์ จัะติ้องป็ฏิิบตัิิติามพัรบ.ห้ลักทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ และ/ห้รือป็ระกาศท่�เก่�ยวข้องจัากสู่ำานักงานค์ณะกรรมการกำากับห้ลัก
ทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทย (สู่ำานักงานงาน กลติ.) และ/ห้รือติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทยเป็็นสู่ำาค์ัญ
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แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท 
(ORGANIZATION CHART)

คณะกรรมูการบ่ริหุ้ารความูเสี่�ยง
คณะกรรมูการส่รรหุ้า

คณะกรรมูการพิัจารณาค่าต้อบ่แทน

คณะกรรมูการ 
บ่ริษััท

เลข้านุการบ่ริษััท
และนักลงทุน

ส่ัมูพัันธิ์

คณะกรรมูการ 
ต้รวจส่อบ่

ผูู้้ต้รวจส่อบ่
ภายใน

ส่วนงาน 
คลังสินค้า

ส่วนงาน 
จัดส่ง 

และส่งออก

ส่วนงาน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้จัดการ 
โรงงานไม้ยาง

ผู้จัดการ 
ฝ่ายจดซึ่ื�อ

ผู้จัดการ 
โรงงาน

กระดาษปิดผิว

ผู้จัดการ 
โรงงาน 
ไม้บอร์ด

ผู้จัดการ 
ฝ่ายการตลาด

ต่างประเทศ

ผู้จัดการ 
ฝ่ายการตลาด
ในต่างประเทศ

ผู้จัดการ 
ฝ่ายการตลาด
กระดาษปิดผิว

ผู้จัดการ 
ฝ่ายบัญช ี
และการเงิน

ผู้จัดการ 
ฝ่ายทรพัยากร

บุคคล

ผู้อำานวยการ
โรงงานประจำา
สำานักงานใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการ 

สำานักงานใหญ่

ผู้อำานวยการฝ่าย
การขาย 

และการตลาด

ผู้อำานวยการ
บัญชีและการเงิน

ผู้อำานวยการ
โรงงานประจำา

สาขา 1

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการสาขา 1

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการสาขา 2

กรรมูการ 
ผูู้้จัดการ

กรรมูการ 
บ่ริหุ้าร
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2. เลข้านุการบ่ริษััท
นางสู่าวสู่าริสู่า ทองกิติติิกุล ด้ำารงติำาแห้น่งเป็็นเลขานุการบริษััท ติาม
มาติรา 89/15 ของพัระราช้บัญญัติิห้ลักทรัพัย์ และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ 
พั.ศ. 2535 เพัิ�มโด้ยพัระราช้บัญญัติิห้ลักทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ 
(ฉีบับท่� 4) พั.ศ. 2551 และเป็็นผู้้้ม่ค์วามร้้โด้ยจับการศ่กษัาด้้าน
เศรษัฐศาสู่ติร์ ด้้านการเงิน ด้้านการบริห้ารจััด้การ ผู้่านการอบรม
ห้ลักสู่้ติรท่�ป็ร้กษัาทางการเงินโด้ยช้มรมวาณิช้ธุนกิจั สู่มาค์มบริษััท
ห้ลักทรัพัย์ ไทย รวมถ่ึงผู้่านการอบรมห้ลักสู้่ติรเลขานุการบริษััท รุ่น 
CSP 110/2020 (Company Secretary Program) ของสู่มาค์ม
สู่่งเสู่ริมสู่ถึาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) เพั่�อป็ฏิิบัติิห้น้าท่�ติาม
ขอบเขติและค์วามรับผู้ิด้ช้อบ ด้ังน่�

1. ให้้ค์ำาแนะนำาเบื�องติ้นแก่กรรมการเพั่�อรับทราบถ่ึงข้อกฎห้มาย 
ระเบ่ยบและข้อบังค์ับติ่าง ๆ ของบริษััท และติิด้ติามให้้ม่การ
ป็ฏิิบัติิติามอย่างถ้ึกติ้องและสู่มำ�าเสู่มอ รวมถ่ึงรายงานการ
เป็ล่�ยนแป็ลงท่�ม่นัยสู่ำาค์ัญแก่กรรมการ

2. ป็ระสู่านงานระห้ว่างกรรมการบริษััท และฝ่่ายจััด้การ ด้้แลและ
ป็ระสู่านงานด้้านกฎห้มาย กฎเกณฑ์์ติ่าง ๆ ท่�เก่�ยวข้อง 

3. จััด้การป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้น และป็ระชุ้มกรรมการบริษััทให้้เป็็นไป็ติาม
กฎห้มาย ข้อบังค์ับของบริษััท และข้อพั่งป็ฏิิบัติิติ่าง ๆ 

4. บันท่กรายงานการป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้น และรายงานการป็ระชุ้ม 
ค์ณะกรรมการบริษััท รวมทั�งติิด้ติามให้้ม่การป็ฏิิบัติิติามมติิ 
ท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้น และท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท

5. ด้้แลให้้ม่การเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลและรายงานสู่ารสู่นเทศในสู่่วนท่�
เก่�ยวข้องติามระเบ่ยบและข้อกำาห้นด้ของ สู่ำานักงาน ก.ล.ติ. 
และติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทย

6. เป็็นบุค์ค์ลผู้้้ป็ระสู่านงาน (CONTACT PERSON) กับ 
ห้น่วยงานอื�น ๆ ท่�เก่�ยวข้อง ได้้แก่ สู่ำานักงานค์ณะกรรมการ
กำากับห้ลักทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ (สู่ำานักงาน ก.ล.ติ.) 
ติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทย และศ้นย์รับฝ่ากห้ลักทรัพัย์
แห้่งป็ระเทศไทย

7. จััด้ทำาและเก็บรักษัาเอกสู่าร ได้้แก่
• ทะเบ่ยนกรรมการ 
• ห้นังสู่ือเช้ิญป็ระชุ้ม และรายงานการป็ระชุ้มค์ณะกรรมการ 
• ห้นังสืู่อเช้ิญป็ระชุ้ม และรายงานการป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้น
• รายงานการซืึ่�อขายหุ้้นของบริษััท ของกรรมการบริษััท 

และผู้้้บริห้าร
• รายงานการม่สู่่วนได้้เสู่่ยท่�รายงานโด้ยกรรมการและ 

ผู้้้บริห้ารของบริษััท 
• รายงานป็ระจัำาป็ี

• แบบแสู่ด้งรายการข้อม้ลป็ระจัำาป็ี (แบบ 56-1)

8. การด้ำาเนินการอื�น ๆ ติามท่�ค์ณะกรรมการบริษััท และ 
ค์ณะกรรมการกำากับติลาด้ทุนป็ระกาศกำาห้นด้

ทั�งน่� ในกรณ่ท่�เลขานุการบริษััทพั้นจัากติำาแห้น่ง ห้รือไม่อาจัป็ฏิิบัติิ
ห้น้าท่�ได้้ ให้้ค์ณะกรรมการบริษััทแติ่งตัิ�งเลขานุการบริษััทค์นให้ม่
ภายใน 90 วันนับแติ่วันท่�เลขานุการบริษััทค์นเด้ิมพั้นจัากติำาแห้น่ง 
ห้รือไม่อาจัป็ฏิิบัติิห้น้าท่� และให้้ค์ณะกรรมการบริษััทม่อำานาจัมอบ
ห้มายให้้กรรมการค์นใด้ค์นห้น่�งป็ฏิิบัติิห้น้าท่�แทนในช่้วงเวลาดั้งกล่าว

ผูู้้ที� ได้รับ่มูอบ่หุ้มูายใหุ้้รับ่ผิู้ดช่อบ่โดยต้รงในการควบ่คุมูดูแล
การทำาบ่ัญ่ชี่
นายพังศ์พัันธุุ์ สุู่ริยอัมพัร ด้ำารงติำาแห้น่งเป็็นผู้้้ท่�ได้้รับมอบห้มาย
ให้้รับผิู้ด้ช้อบโด้ยติรงในการค์วบค์ุมด้้แลการทำาบัญช้่ของบริษััท

3. ค่าต้อบ่แทนกรรมูการและผูู้้บ่ริหุ้าร
• ค์่าติอบแทนท่�เป็็นตัิวเงิน 
1) ค์่าติอบแทนกรรมการบริษััท และค์ณะกรรมการชุ้ด้ย่อย
ในท่�ป็ระชุ้มสู่ามัญผู้้้ถึือหุ้้นป็ระจัำาป็ี 2563 เมื�อวันท่� 8 กรกฎาค์ม 
2563 ได้้ม่มติิอนุมัติิกำาห้นด้ค์่าติอบแทนกรรมการป็ระจัำาป็ี 2563 
โด้ยม่รายละเอ่ยด้ดั้งน่�
1) ค์่าติอบแทนรายเดื้อน :

• ป็ระธุานกรรมการ 34,000 บาทติ่อเดื้อน 
• กรรมการ 24,000 บาท ติ่อท่านติ่อเดื้อน 
• ป็ระธุานกรรมการติรวจัสู่อบ 29,000 บาทติ่อเดื้อน 
• กรรมการติรวจัสู่อบ 24,000 บาท ติ่อท่านติ่อเดื้อน 

โด้ยยังค์งอัติราค์่าติอบแทนรายเดื้อนเท่ากับป็ี 2561 และป็ี 2562 
ท่�ผู้่านมา

2) ค์่าเบ่�ยป็ระชุ้มสู่ำาห้รับค์ณะกรรมการบริษััท และค์ณะกรรมการ
ชุ้ด้ย่อยทุกชุ้ด้ : จัำานวน 9,000 บาทติ่อท่านติ่อค์รั�ง (โด้ยป็รับ
เพัิ�มข้�นจัากป็ี 2562 จัำานวน 2,000 บาท) ป็ระกอบด้้วยค์ณะ
กรรมการชุ้ด้ติ่าง ๆ ดั้งน่�
1. ค์ณะกรรมการบริษััท
2. ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบ
3. ค์ณะกรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง
4. ค์ณะกรรมการสู่รรห้า
5. ค์ณะกรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทน

3) ค์่าติอบแทนพัิเศษัห้รือโบนัสู่ : พัิจัารณาจัากผู้ลการด้ำาเนินงาน

4) ค์่าติอบแทนป็ระเภทสิู่ทธุิป็ระโยช้น์อื�น ๆ ได้้แก่ ป็ระกันสูุ่ขภาพั 
สู่มาชิ้กสู่นามกอล์ฟ สู่โมสู่รการก่ฬา ( SPORT CLUB) ห้รือ
สู่โมสู่รเพั่�อการพัักผู้่อน ห้รือสู่ันทนาการ (MEMBER CLUB) 
: -ไม่ม่-
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ทั�งน่� ท่�ป็ระชุ้มได้้กำาห้นด้ค์่าติอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท ซ่ึ่�งเป็็นอัติราวงเงินค์่าติอบแทนท่�เท่ากับป็ี 2561 และ
ป็ี 2562 ท่�ผู้่านมา 

ห้มายเห้ตุิ : 
เพั่�อให้้เกิด้การติรวจัสู่อบและถึ่วงดุ้ลท่�ด้่ รวมถึ่งเพั่�อให้้เป็็นไป็ติามห้ลักธุรรมาภิบาล บริษััทได้้กำาห้นด้นโยบายในการค์วบค์ุมการติอบแทนกรรมการและผู้้้บริห้าร 
นอกเห้นือจัากค์่าติอบแทนรายเดื้อน ค์่าเบ่�ยป็ระชุ้ม โบนัสู่ ท่�ได้้ระบุไว้ข้างติ้น และติามอำานาจัอนุมัติิท่�ม่ โด้ยการติอบแทนเพัิ�มเติิมใด้ ๆ  ท่�ม่ม้ลค์่ามากกว่า 1,000,000 
บาทติ่อค์นติ่อป็ี จัะติ้องนำาเสู่นอเป็็นวาระการป็ระชุ้มติ่อท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบเพั่�อพัิจัารณาอนุมัติิ โด้ยระบุรายละเอ่ยด้และค์วามสู่มเห้ตุิสู่มผู้ลของการ
จั่ายสู่วัสู่ด้ิการเพัิ�มเติิมด้ังกล่าว 

สู่ำาห้รับโค์รงสู่ร้างค์่าติอบแทนของกรรมการท่�ไม่เป็็นผู้้้บริห้าร ซ่ึ่�งสู่่วนให้ญ่ป็ระกอบด้้วยกรรมการอิสู่ระ กรรมการติรวจัสู่อบนั�น ป็ัจัจัุบัน 
ม่โค์รงสู่ร้างการจั่ายค์่าติอบแทน ป็ระกอบด้้วย
1. ค์่าติอบแทนรายเด้ือน
2. ค์่าเบ่�ยป็ระชุ้ม
3. ค์่าติอบแทนพัิเศษัห้รือโบนัสู่

ค์่าติอบแทนของค์ณะกรรมการ และค์ณะกรรมการชุ้ด้ย่อยทุกค์ณะ สู่ำาห้รับป็ี 2561 ป็ี 2562 และ ป็ี 2563 ม่รายละเอ่ยด้ ดั้งน่�
คณะกรรมูการบ่ริษััท 

รายชื่อคณะกรรมการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

เงินเดือน
และโบนัส

ค่าเบี�ย
ประชุม

รวม
เงินเดือน
และโบนัส

ค่าเบี�ย
ประชุม

รวม
เงินเดือน
และโบนัส

ค่าเบี�ย
ประชุม

รวม

1. พัลเอก เทอด้ศักด้ิ�  มารมย์ 528,000 98,000 626,000 528,000 77,000 605,000 558,000 110,000 668,000

2. รศ.ด้ร.มนติร ี โสู่ค์ติยิานุรกัษั์ 408,000 98,000 506,000 408,000 77,000 485,000 438,000 110,000 548,000

3. รศ.ทรงกลด้  จัารุสู่มบัติิ 348,000 91,000 439,000 348,000 70,000 418,000 363,000 101,000 464,000

4. ด้ร.เอกรินทร์  วาสู่นาสู่่ง 348,000 84,000 432,000 348,000 77,000 425,000 363,000 103,000 466,000

5. นายสูุ่พัรรณ  เศษัธุะพัานิช้ - - - 216,000 42,000 258,000 - - -

6. นายช้าล่  สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 288,000 91,000 379,000 288,000 77,000 365,000 288,000 110,000 398,000

7. นายวัลลภ  สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 288,000 98,000 386,000 288,000 70,000 358,000 288,000 96,000 377,000

8. นายอารักษั์  สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 288,000 98,000 386,000 288,000 70,000 358,000 288,000 103,000 391,000

9. น.สู่.ทิพัวรรณ  สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 288,000 91,000 379,000 288,000 70,000 358,000 168,000 49,000 217,000

10. นางวราภรณ์  สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� 288,000 98,000 386,000 - - - - - -

11. นายไพับ้ลย ์ อรุณป็ระสู่บสุู่ข - - - - - - 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

ห้มายเห้ติุ : 
• นางวราภรณ์ สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� ได้้รับการแติ่งติั�งเข้าด้ำารงติำาแห้น่งเป็็นกรรมการบริษััท ติามมติิของท่�ป็ระชุ้มสู่ามัญผู้้้ถึือหุ้้นป็ระจัำาป็ี 2561 เมื�อวันท่� 25 เมษัายน  

2561 และได้้ลาออกจัากการเป็็นกรรมการบริษััท เมื�อวันท่� 10 มกราค์ม 2562
• นายสูุ่พัรรณ เศษัธุะพัานิช้ ได้้รับการแติ่งติั�งเข้าด้ำารงติำาแห้น่งกรรมการบริษััท กรรมการอิสู่ระ ติามมติิของท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท ค์รั�งท่� 1/2562  

เมื�อวันท่� 11 มกราค์ม 2562 แทนกรรมการท่�ลาออก และติ่อมานายสูุ่พัรรณฯ ได้้ลาออกจัากการด้ำารงติำาแห้น่งกรรมการบริษััท กรรมการอิสู่ระ  
เมื�อวันท่� 13 กันยายน 2562

• นางสู่าวทิพัวรรณ สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� ได้้รับการแติ่งติั�งเข้าด้ำารงติำาแห้น่งเป็็นกรรมการบริษััท ติามมติิของท่�ป็ระชุ้มสู่ามัญผู้้้ถึือหุ้้นป็ระจัำาป็ี 2562 เมื�อวันท่�  
22 เมษัายน 2562 และได้้ลาออกจัากการเป็็นกรรมการบริษััท เมื�อวันท่� 13 กรกฎาค์ม 2563

• นายไพับ้ลย์ อรุณป็ระสู่บสูุ่ข ได้้รับการแติ่งติั�งเข้าด้ำารงติำาแห้น่งกรรมการบริษััท กรรมการอิสู่ระ ติามมติิของท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท ค์รั�งท่� 
8/2563 เมื�อวันท่� 14 กรกฎาค์ม 2563 แทนกรรมการท่�ลาออก
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คณะกรรมูการต้รวจส่อบ่

รายชื่อคณะกรรมการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

เงินเดือน
ค่าเบี�ย
ประชุม

โบนัส รวม เงินเดือน
ค่าเบี�ย
ประชุม

โบนัส รวม เงินเดือน
ค่าเบี�ย
ประชุม

โบนัส รวม

1. รศ.ด้ร.มนติรี โสู่ค์ติิยานุรักษั์ 348,000 28,000 ไม่ม่ 376,000 348,000 28,000 ไม่ม่ 376,000 348,000 32,000 ไม่ม่ 380,000

2. พัลเอก เทอด้ศักด้ิ� มารมย์ 288,000 28,000 ไม่ม่ 316,000 288,000 28,000 ไม่ม่ 316,000 288,000 32,000 ไม่ม่ 320,000

3. รศ.ทรงกลด้ จัารุสู่มบัติิ 288,000 21,000 ไม่ม่ 309.000 288,000 28,000 ไม่ม่ 316,000 288,000 32,000 ไม่ม่ 320,000

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

คณะกรรมูการบ่ริหุ้ารความูเสี่�ยง

รายชื่อคณะกรรมการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ค่าเบี�ยประชุม ค่าเบี�ยประชุม ค่าเบี�ยประชุม

1.  รศ.ด้ร.มนติรี  โสู่ค์ติิยานุรักษั์ 14,000 14,000 16,000

2.  รศ.ทรงกลด้  จัารุสู่มบัติิ 14,000 14,000 16,000

3.  นายช้าล่  สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 14,000 14,000 16,000

4.  นายอารักษั์  สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 14,000 14,000 16,000

รวม 56,000 56,000 64,000

คณะกรรมูการส่รรหุ้า

รายชื่อคณะกรรมการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ค่าเบี�ยประชุม ค่าเบี�ยประชุม ค่าเบี�ยประชุม

1. รศ.ทรงกลด้ จัารุสู่มบัติิ 21,000 14,000 25,000

2. นายช้าล่  สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 21,000 14,000 25,000

3. นายอารักษั์  สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 21,000 14,000 25,000

รวม 63,000 42,000 75,000

คณะกรรมูการพัิจารณาค่าต้อบ่แทน

รายชื่อคณะกรรมการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ค่าเบี�ยประชุม ค่าเบี�ยประชุม ค่าเบี�ยประชุม

1. รศ.ด้ร.มนติรี  โสู่ค์ติิยานุรักษั์ 21,000 14,000 16,000

2. นายช้าล่  สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 21,000  14,000 16,000

3. นายอารักษั์  สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� 21,000 14,000 16,000

รวม 63,000 42,000 48,000

ค่าต้อบ่แทนผูู้้บ่ริหุ้าร 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จำานวน (คน) จำานวนเงิน (บาท) จำานวน (คน) จำานวนเงิน (บาท) จำานวน (คน) จำานวนเงิน (บาท)

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

โบนัสู่ 8 348,000 8 0 8 540,000

เงินสู่มทบกองทุนสู่ำารองเล่�ยงช้่พั 8 371,334 8 263,270 8 75,844

รวม 8 11,461,387 8 12,197,990 8 15,543,747
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ในกรณ่ท่�จัะม่การพัิจัารณาอนุมัติิเก่�ยวกับการให้้สู่วัสู่ด้ิการเพัิ�มเติิม
พัิเศษัแก่กรรมการบริษััท และ/ห้รือผู้้้บริห้ารบริษััท ในสู่่วนท่�นอก
เห้นือจัาก เงินเดื้อน ค์่าเบ่�ยป็ระชุ้ม สู่วัสู่ดิ้การ ค์่าบำาเห้น็จั โบนัสู่ และ
อื�น ๆ  จัากเดิ้มท่�เค์ยม่การกำาห้นด้ค์่าติอบแทนให้้แก่กรรมการบริษััท 
และ/ห้รือผู้้้บริห้ารบริษััทไว้อย้่ก่อนแล้ว ห้ากในภายห้ลังจัะม่การให้้
สู่วัสู่ด้ิการพัิเศษัเพัิ�มเติิมใด้ ๆ ท่�ม่ม้ลค์่ามากกว่า 1,000,000 บาท
ติ่อค์นติ่อป็ี จัะติ้องนำาเข้าเป็็นวาระการป็ระชุ้ม โด้ยระบุรายละเอ่ยด้
และค์วามสู่มเห้ตุิสู่มผู้ลของการจ่ัายสู่วัสู่ดิ้การพิัเศษัเพิั�มเติิมดั้งกล่าว 
ตัิวอย่างเช้่น ห้ากเป็็นกรณ่ของการให้้สู่วัสู่ดิ้การพัิเศษัเพัิ�มเติิมใน
ร้ป็ของรถึป็ระจัำาติำาแห้น่ง ค์่าใช้้จั่ายติ่างๆ ท่�เกิด้ข้�นของบริษััท ได้้แก่ 

ค์่าผู้่อนงวด้รถึ และค์่าพันักงานขับรถึป็ระจัำาติำาแห้น่ง ห้ากม่ม้ลค์่า
รวมแล้วมากกว่า 1,000,000 บาทติ่อค์นติ่อป็ี จัะติ้องนำาเสู่นอติ่อท่�
ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบเพั่�อพัิจัารณาอนุมัติิ เป็็นติ้น ทั�งน่� 
เพั่�อให้้ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบพิัจัารณาค์วามเห้มาะสู่ม ค์วามสู่ม
เห้ติุสู่มผู้ลและให้้ค์วามคิ์ด้เห็้น รวมถึ่งให้้ข้อเสู่นอแนะเก่�ยวกับการทำา
รายการดั้งกล่าวติ่อไป็

ค์่าติอบแทนอื�น : ไม่ม ่

4. บุ่คลากร
• จำานวนพันักงาน (ไมู่รวมูผูู้้บ่ริหุ้าร) 
ในรอบป็ี 2561 ป็ี 2562 และป็ี 2563 ป็ีท่�ผู้่านมา บริษััทและบริษััทย่อยม่จัำานวนพันักงาน ด้ังติ่อไป็น่� 

ประเภทพนักงาน

ณ วันท่ี
31 ธันวาคม 2561

ณ วันท่ี
31 ธันวาคม 2562

ณ วันท่ี
31 ธันวาคม 2563

จำานวน (คน) จำานวน (คน) จำานวน (คน)

พนักงานประจำา 305 268 206

1. ฝ่่ายบริห้าร 14 17 13

2. ฝ่่ายการติลาด้ 71 66 36

3. ฝ่่ายโรงงาน/ผู้ลิติ 66 64 69

4. ฝ่่ายบัญช้่และการเงิน 29 26 18

5. ฝ่่ายจััด้ซืึ่�อ 12 9 7

6. ฝ่่ายบุค์ค์ล/ธุุรการ 45 42 37

7. สู่่วนงานสู่โติร์/ค์ลังสิู่นค์้า 34 27 15

8. สู่่วนงานจััด้สู่่งและสู่่งออก 30 13 6

9. สู่่วนงานเทค์โนโลย่สู่ารสู่นเทศ 4 4 5

พนักงานรายวัน 1,056 1,074 1,056 

รวม 1,361 1,342 1,262

ห้มายเห้ตุิ : 
ในรอบป็ี 2563 บริษััทม่พันักงานรายวัน เท่ากับร้อยละ 83.68 ของจัำานวนพันักงานทั�งห้มด้ ในจัำานวนน่�ม่พันักงานท่�อย้่ในฝ่่ายโรงงาน/ผู้ลิติ และเป็็น
แรงงานติ่างด้้าวค์ิด้เป็็นร้อยละ 69.58 ของจัำานวนพันักงานรายวันทั�งห้มด้

• ผู้ลต้อบ่แทนรวมูข้องพันักงาน ลูกจ้างบ่ริษััท และลักษัณะผู้ลต้อบ่แทน

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ค์่าติอบแทนของพันักงานป็ระจัำาในร้ป็เงินเด้ือน โบนัสู่  
และเงินสู่มทบกองทุนสู่ำารองเล่�ยงช้่พั

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

ค์่าติอบแทนของล้กจั้างในร้ป็ค์่าจั้าง 178,548,966 173,473,636 166,274,937.00

ค์่าอบรมสัู่มมนา 902,811.10 438,363.55 403,519.35

รวม 265,191,418.10 262,467,613 239,738,768.35

ห้มายเห้ตุิ :
ท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท ค์รั�งท่� 4/2555 เมื�อวันท่� 25 กันยายน 2555 ม่มติิให้้จััด้ตัิ�งกองทุนสู่ำารองเล่�ยงช้่พั ซึ่่�งบริษััทด้ำาเนินการจััด้ตัิ�งแล้วเสู่ร็จัเมื�อวันท่� 20 
พัฤศจัิกายน 2555
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บริษััทม่นโยบายการพัิจัารณาค์่าติอบแทนของพันักงานและล้กจั้าง
ทั�งในระยะสู่ั�น และระยะยาว โด้ยระยะสู่ั�นจัะพัิจัารณาจัากอัติราการ
เติิบโติของผู้ลการด้ำาเนินงานในแติ่ละป็ีเป็็นสู่ำาค์ัญ ติ่อมาจัะพัิจัารณา
การป็รับเพัิ�มข้�นของอัติราค์่าติอบแทนให้้ค์รอบค์ลุมเงินเฟ้อใน 
แติ่ละป็ี และจัะพัิจัารณาการป็รับเพัิ�มข้�นเป็็นรายบุค์ค์ลติามระด้ับ
ค์วามม่อุติสู่าห้ะ ตัิ�งใจั ทุ่มเท ค์วามสู่ามารถึในการป็ฏิิบัติิงาน และ
ผู้ลช้องงานท่�เกิด้ข้�นเป็็นลำาด้ับติ่อมา

สู่ำาห้รับการจั่ายค์่าติอบแทนในระยะยาว บริษััทจัะพัิจัารณาจัากการ
สู่ร้างโอกาสู่ค์วามก้าวห้น้าในวิช้าช้่พัโด้ยบริษััทใช้้แบบป็ระเมินภายใน
องค์์กรท่�กำาห้นด้ข้�นมาให้้เห้มาะสู่มและสู่อด้ค์ล้องกับตัิวช้่�วัด้ผู้ล 
การด้ำาเนินงานของแติ่ละแผู้นกมาเป็็นติัวช้่�วัด้การป็ฏิิบัติิงานของ
พันักงาน (Individual’s Performance) เพั่�อใช้้ ในการป็ระเมิน 
ผู้ลการป็ฏิิบัติิงาน รวมถึ่งกำาห้นด้ผู้ลติอบแทนให้้กับผู้้้บริห้าร 
และพันักงานติามผู้ลการป็ฏิิบัติิงาน โด้ยพัิจัารณามุมมอง 4 มิติิ  
คื์อ มิติิทางการเงิน มิติิด้้านการพััฒนาป็รับป็รุงกระบวนการภายใน
ให้้ม่ป็ระสู่ิทธิุภาพัมากข้�น มิติิด้้านการเรียนร้้ และมิติิการพััฒนา ทั�งน่� 
ในการให้้ผู้ลติอบแทนของพันักงาน ค์ณะกรรมการบริษััทจัะพัิจัารณา
ถ่ึงผู้ลสู่ำาเร็จัขององค์์กร ค์วามสู่อด้ค์ล้องกับสู่ภาวะเศรษัฐกิจั รวมถึ่ง
การพัิจัารณาเท่ยบเค่์ยงบริษััทอื�น ๆ  ท่�อย้่ในอุติสู่าห้กรรมเด้่ยวกัน 
และในทุก ๆ ป็ี บริษััทจัะจััด้ให้้ม่การมอบของท่�ระล่กให้้แก่พันักงานท่�
ป็ฏิิบัติิงานในองค์์กรอย่างติ่อเนื�องเป็็นป็ระจัำาทุกป็ี สู่ำาห้รับพันักงาน
ท่�ม่อายุการป็ฏิิบัติิงานถึ่งระยะเวลาท่�กำาห้นด้ไว้เริ�มตัิ�งแติ่ 10 ป็ี  
15 ป็ี 20 ป็ี และ 20 ป็ีข้�นไป็ เพั่�อสู่ร้างขวัญและกำาลังใจัให้้กับพันักงาน
ท่�ทุ่มเทป็ฏิิบัติิห้น้าท่� และม่ค์วามภักด่้ให้้กับองค์์กรมาอย่างติ่อเนื�อง

• ข้้อพัิพัาทด้านแรงงานที�ส่ำาคัญ่ในระยะเวลา 3 ปีที�ผู้่านมูา 
 : ไม่ม่ 

• นโยบายในการพัฒนาบุคลิากร 
บริษััทให้้ค์วามสู่ำาค์ัญกับการพััฒนาบุค์ลากรเพั่�อเพัิ�มค์วามสู่ามารถึ
และป็ระสู่ิทธิุภาพัในการทำางาน โด้ยกำาห้นด้แผู้นการพััฒนาบุค์ลากร
อย่างช้ัด้เจันและสู่มำ�าเสู่มอ เพั่�อเป็็นแผู้นงานป็ระจัำาป็ีสู่ำาห้รับการ
อบรมเพั่�อเพัิ�มทักษัะในการทำางาน ทั�งการอบรมภายในบริษััทและ
สู่่งเข้ารับการอบรมในห้ลักสู่้ติรของห้น่วยงานราช้การและเอกช้นท่�
เก่�ยวข้องกับการทำางาน นอกจัากน่� บริษััทยังได้้จััด้ให้้ม่สู่วัสู่ดิ้การ
ให้้กับบุค์ลากร เพั่�อสู่ร้างขวัญและกำาลังใจัในการทำางาน โด้ยม่การ
ทบทวนเพั่�อป็รับป็รุงสู่ิทธิุป็ระโยช้น์ติ่าง ๆ  ให้้เห้มาะสู่มอย่างติ่อเนื�อง

ทั�งน่� บริษััทม่เป็้าห้มายการพััฒนาท่�เป็็นพั่�นฐานสู่ำาค์ัญคื์อ 
• การให้้พันักงานเป็็นผู้้้ม่สู่่วนร่วมในการกำาห้นด้แนวทางการ

ทำางานในฝ่่ายงานของตินเองนำาเสู่นอค์วามคิ์ด้เห็้นมุมมอง
ในการทำางาน เพั่�อพััฒนาการทำางานจัากร้ป็แบบเดิ้ม ๆ ให้้ม่
ป็ระสิู่ทธุิภาพัและป็ระสู่ิทธุิผู้ลเพัิ�มมากข้�น

• สู่ร้างบรรยากาศในการทำางานให้้ทุกค์นม่สู่่วนร่วมในค์วาม
สู่ำาเร็จัขององค์์กร และจัะพัิจัารณาการให้้ผู้ลติอบแทนแก่บุค์ลากร 
ทั�งจัากผู้ลสู่ำาเร็จัขององค์์กรโด้ยรวม และค์วามมุ่งมั�น ทุ่มเทใน
การทำางานโด้ยเฉีพัาะท่�ตัิวบุค์ค์ล 

• สู่่งเสู่ริมให้้พันักงานสู่ร้างค์วามร้้จัากการป็ฏิิบัติิงาน การจััด้
ทำาค้์่มือการป็ฏิิบัติิงานท่�ม่การป็รับป็รุงให้้สู่อด้ค์ล้องกับการ
ทำางานจัริงท่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ติลอด้เวลา 

• สู่่งเสู่ริมให้้ม่การเดิ้นทางเพั่�อเข้าร่วมงานแสู่ด้งสิู่นค์้าทั�งในป็ระเทศ
และติ่างป็ระเทศ เพั่�อให้้ทันติ่อสู่ถึานการณ์ด้้านการผู้ลิติ ด้้าน
การพััฒนาสู่ินค์้า การติลาด้ รวมถึ่งเรียนร้้ติ่อพัฤติิกรรม
ของผู้้้บริโภค์ท่�ม่การเป็ล่�ยนแป็ลงอย้่ติลอด้เวลา ทั�งน่�เพั่�อจัะ
ได้้นำามาป็รับใช้้ในกระบวนการทำางานของบริษััทให้้ม่ค์วามทัน
สู่มัยและสู่ามารถึป็รับติัวได้้ทันติ่อทุก ๆ สู่ถึานการณ์ ในภาวะ
อุติสู่าห้กรรมเฟอร์นิเจัอร์ท่�ม่การเป็ล่�ยนแป็ลง

• สู่่งเสู่ริมให้้เกิด้การพััฒนาเพั่�อสู่ร้างม้ลค์่าเพัิ�ม (Value Added) 
ให้้เกิด้ข้�นในผู้ลิติภัณฑ์์ท่�ทางบริษััทเป็็นผู้้้ผู้ลิติและจัำาห้น่าย 
เพั่�อสู่ร้างการเติิบโติท่�ยั�งยืน และสู่ร้างการรับร้้และค์วามเป็็นท่�
ติ้องการของผู้้้บริโภค์ให้้เกิด้ข้�นอย่างติ่อเนื�อง

• สู่่งเสู่ริมการพััฒนาและกระติุ้นเพั่�อให้้บุค์ลากรภายในองค์์กร
ม่ทัศนค์ติิติ่อการทำางาน ท่�จัะติ้องสู่ร้างการพััฒนาและค์วาม
เจัริญก้าวห้น้าในการทำางานให้้เกิด้ข้�นอย่างติ่อเนื�อง อาทิ ใน
กระบวนการผู้ลิติจัะติ้องด้่ข้�นอย่างติ่อเนื�อง การติลาด้จัะติ้อง
สู่ร้างรายได้้จัากการขายสิู่นค์้าให้้เติิบโติข้�นอย่างติ่อเนื�อง ฝ่่าย
งานท่�ค์วบค์ุมค์่าใช้้จั่ายของบริษััทจัะติ้องม่การบริห้ารจััด้การ
ให้้สู่ัด้สู่่วนติ้นทุนและค์่าใช้้จั่ายลด้ลงอย่างติ่อเนื�องในขณะท่�จัะ
ติ้องบริห้ารจััด้การให้้เกิด้ป็ระสู่ิทธุิภาพัสู่้งสูุ่ด้
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นโยบ่ายการกำากับ่ดแ้ลกิจกำร ปี 2563

“การกำากับด้้แลกิจัการท่�ด้่” ติามห้ลักป็ฏิิบัติิฉีบับน่� ห้มายถึ่ง การ
สู่ร้างห้ลักการกำากับด้้แลกิจัการท่�สู่ะท้อนโค์รงสู่ร้างแห้่งค์วาม
สู่ัมพัันธุ์ ระห้ว่าง ฝ่่ายจััด้การ ค์ณะกรรมการ ผู้้้ถืึอหุ้้น และผู้้้ม่สู่่วน
ได้้เสู่่ย เพั่�อใช้้เป็็นกรอบโค์รงสู่ร้างในการกำาห้นด้เป็้าป็ระสู่งค์์ทาง
ธุุรกิจัของบริษััท รวมถึ่งการกำาห้นด้วิธุ่การ เพั่�อให้้บรรลุเป็้าป็ระสู่งค์์
ทางธุุรกิจันั�น และวิธุ่การในการค์วบคุ์ม และติิด้ติามป็ระเมินผู้ลการ
ด้ำาเนินงานของบริษััทได้้อ่กด้้วย 

ซึ่่�งค์ณะกรรมการม่เป็้าห้มายในการกำากับด้้แลกิจัการให้้นำาไป็สู่้ ่
เป็้าห้มายท่�สู่ำาคั์ญ ดั้งน่�
1. สู่ามารถึแข่งขันได้้และม่ผู้ลป็ระกอบการท่�ด้่โด้ยค์ำาน่งถ่ึง 

ผู้ลกระทบในระยะยาว
2. ป็ระกอบธุุรกจิัอยา่งมจ่ัรยิธุรรม เค์ารพัสู่ทิธุ ิและมค่์วามรบัผิู้ด้ช้อบ 

ติ่อผู้้้ถืึอหุ้้นและผู้้้ม่สู่่วนได้้เสู่่ย
3. เป็็นป็ระโยช้น์ติ่อสู่ังค์ม และพััฒนาห้รือลด้ผู้ลกระทบด้้าน 

สู่ิ�งแวด้ล้อม
4. สู่ามารถึป็รับตัิวได้้ภายใติ้ป็ัจัจััยการเป็ล่�ยนแป็ลง 

ห้ลักการกำากับด้้แลกิจัการท่�ด้่ (Corporate Governance Code :  
CG Code) ได้้วางห้ลักป็ฏิิบัติิของค์ณะกรรมการบริษััท รวม 8 ข้อห้ลัก  
ด้ังน่�
หลักปฏิิบัติท่ี 1  ติระห้นักถ่ึงบทบาทและค์วามรับผู้ิด้ช้อบของ 
 ค์ณะกรรมการในฐานะผู้้้นำาท่�สู่ร้างค์ุณค์่า 
 ให้้แก่กิจัการอย่างยั�งยืน
หลักปฏิิบัติที่ 2  กำาห้นด้วัติถุึป็ระสู่งค์์ เป็้าห้มายห้ลักของกิจัการ 
 ท่�เป็็นไป็เพั่�อค์วามยั�งยืน
หลักปฏิิบัติท่ี 3  เสู่ริมสู่ร้างค์ณะกรรมการท่�ม่ป็ระสู่ิทธุิผู้ล
หลักปฏิิบัติท่ี 4 สู่รรห้าและพััฒนาผู้้้บริห้ารระด้ับสู้่งและ 
 การบริห้ารบุค์ลากร
หลักปฏิิบัติท่ี 5 สู่่งเสู่ริมนวัติกรรม และการป็ระกอบธุุรกิจั 
 อย่างม่ค์วามรับผู้ิด้ช้อบ
หลักปฏิิบัติท่ี 6 ด้้แลให้้ม่ระบบการบริห้ารค์วามเสู่่�ยงและ 
 การค์วบค์ุมภายในท่�เห้มาะสู่ม
หลักปฏิิบัติท่ี 7 รักษัาค์วามน่าเช้ื�อถึือทางการเงินและการ 
 เป็ิด้เผู้ยข้อม้ล
หลักปฏิิบัติท่ี 8 สู่นับสู่นุนการม่สู่่วนร่วมและการสู่ื�อสู่ารกับ 
 ผู้้้ถืึอหุ้้น

ทั�งน่�ค์ณะกรรมการบริษััท ได้้พัิจัารณาและทบทวนการนำาห้ลัก 
ป็ฏิิบัติิติาม CG Code ไป็ป็รับใช้้ติามบริบททางธุุรกิจัของบริษััทแล้ว 
เป็็นป็ระจัำาอย่างติ่อเนื�อง 

นโยบ่ายการกำากับ่ดูแลกิจการ

ท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น) 
(“บริษััท”) ค์รั�งท่� 1/2555 (ค์รั�งแรกห้ลังแป็รสู่ภาพั) เมื�อวันท่� 26 ตุิลาค์ม 
2555 ม่นโยบายริเริ�ม ม่สู่่วนร่วมในการให้้ค์วามเห็้นในรายละเอ่ยด้ของ 
นโยบายและได้้ด้ำาเนินการออกมติิอนุมัติินโยบายกำากับด้้แลกิจัการ
อย่างเป็็นลายลักษัณ์อักษัรค์รั�งแรก รวมถ่ึงการแก้ ไขเพัิ�มเติิม 
ในภายห้ลังจัากวันท่�ป็ระชุ้มด้ังกล่าว โด้ยได้้กำาห้นด้แนวทางป็ฏิิบัติ ิ
ให้้เป็็นไป็ติามห้ลักการกำากับด้้แลกิจัการท่�ด้่ของติลาด้ห้ลักทรัพัย์
แห้่งป็ระเทศไทย เพั่�อให้้ม่ค์วามโป็ร่งใสู่ในการด้ำาเนินงานของบริษััท 
ในทุกระดั้บช้ั�นทั�งในสู่่วนของพันักงานระด้ับป็ฏิิบัติิงาน ผู้้้บริห้าร  
ติลอด้จันค์ณะกรรมการ ทั�งน่� เพั่�อเป็็นเค์รื�องมือในการเพัิ�มศักยภาพั
และค์วามสู่ามารถึในการแข่งขัน เพั่�อเสู่ริมสู่ร้างการเติิบโติท่�ยั�งยืนอัน
จัะนำามาซ่ึ่�งป็ระโยช้น์ ในระยะยาวให้้แก่ผู้้้ถืึอหุ้้น ล้กค์้า และสู่าธุารณช้น
ทั�วไป็ โด้ยนับจัากวันท่�ได้้ม่การอนุมัติินโยบายและห้ลักการกำากับด้้แล
กิจัการในค์รั�งแรกแล้วก็ ได้้ม่การป็รับป็รุงเพัิ�มเติิมในรายละเอ่ยด้ท่�
สู่ำาคั์ญเพั่�อให้้ทันติ่อการเป็ล่�ยนแป็ลง และแนวทางการป็ฏิิบัติิท่�ด้่ ทั�งน่�
ท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท ค์รั�งท่� 11/2561 เมื�อวันท่� 31 ติุลาค์ม 
2561 ได้้พัิจัารณาอนุมัติินโยบายกำากับด้้แลกิจัการท่�ด้่ฉีบับให้ม่แทน
ฉีบับเด้ิมท่�ยกเลิก เพั่�อให้้สู่อด้ค์ล้องกับห้ลักการกำากับด้้แลกิจัการท่�
ด้่สู่ำาห้รับบริษััทจัด้ทะเบ่ยนป็ี 2560 ของสู่ำานักงานค์ณะกรรมการ
กำากับห้ลักทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ โด้ยม่ผู้ลบังค์ับใช้้ติั�งแติ่ป็ี 
2560 เป็็นติ้นไป็ จันกว่าจัะม่การเป็ล่�ยนแป็ลง ทั�งน่�นโยบายกำากับ
ด้้แลกิจัการฉีบับน่�ได้้กำาห้นด้ห้ลักป็ฏิิบัติิแก่ค์ณะกรรมการบริษััท 
ซึ่่�งเป็็นผู้้้นำาห้รือผู้้้รับผู้ิด้ช้อบสู้่งสูุ่ด้ขององค์์กรใช้้ในการกำากับด้้แล
ให้้กิจัการม่ผู้ลป็ระกอบการท่�ด้่ในระยะยาว น่าเชื้�อถึือสู่ำาห้รับผู้้้ถืึอ
หุ้้นและผู้้้ม่สู่่วนได้้เสู่่ยทุกท่านเพั่�อป็ระโยช้น์ ในการสู่ร้างค์ุณค์่าให้้แก่
กิจัการอย่างยั�งยืน ติรงติามค์วามมุ่งห้วังของทั�งภาค์ธุุรกิจั ผู้้้ลงทุน 
ติลอด้จันติลาด้ทุนและสู่ังค์มโด้ยรวม 

ทั�งน่�นโยบายการกำากับด้้แลกิจัการจัะได้้รับการพัิจัารณาทบทวน
แก้ ไขติามค์วามเห้มาะสู่มให้้สู่อด้ค์ล้องกับห้ลักการห้รือแนวทาง
ป็ฏิิบัติิท่�จัะม่การเป็ล่�ยนแป็ลงแก้ ไขเพัิ�มเติิมในอนาค์ติ

โด้ย “การกำากับด้้แลกิจัการ” ห้มายถึ่ง ระบบท่�สู่ร้างข้�นเพั่�อใช้้ในเชิ้ง
การกำากับด้้แล และค์วบค์ุมการติัด้สู่ินใจัด้ำาเนินงานของค์นในองค์์กร 
ให้้เป็็นไป็ติามวัติถึุป็ระสู่งค์์ เพั่�อให้้เกิด้ค์วามยุติิธุรรม โป็ร่งใสู่ ซึ่่�งรวมถึ่ง
1. การกำาห้นด้วัติถุึป็ระสู่งค์์และเป็้าห้มายห้ลัก ซึ่่�งค์รอบค์ลุมถึ่ง

เป็้าห้มายและแนวค์ิด้ห้ลักขององค์์กร และเป็้าห้มายในระยะสู่ั�น 
แนวคิ์ด้ห้ลักขององค์์กรในร้ป็แบบของวิสัู่ยทัศน์ ห้ลักการ และ
ร้ป็แบบธุุรกิจัท่�สู่ร้างค์ุณค์่าให้้แก่กิจัการ

2. การกำาห้นด้กลยุทธุ์ นโยบาย และพัิจัารณาอนุมัติิแผู้นงาน 
และงบป็ระมาณ

3. การติิด้ติาม ป็ระเมิน และด้้แลการรายงานผู้ลการด้ำาเนินงาน 
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รายงานประจ�าปี 2563 115

การกำาหุ้นดวิสั่ยทัศึน์ พัันธิกิจ ค่านิยมูองค์กร 
วัต้ถืุประส่งค์และเป้าหุ้มูายระยะยาว

วิส่ัยทัศึน์
“มุ่งมั�นท่�จัะเป็็นผู้้้นำาด้้านธุุรกิจัเฟอร์นิเจัอร์ในภ้มิภาค์เอเช่้ยติะวันออก 
เฉี่ยงใติ้ และสู่ร้างโอกาสู่ในการเติิบโติของธุุรกิจัอย่างติ่อเนื�อง”

พัันธิกิจ
Sustainability = การพััฒนาให้้องค์์กรเติิบโติด้้วยค์วามยั�งยืน 
ได้้แก่ การจััด้ห้าแนวทางเพั่�อลด้ติ้นทุนและค์่าใช้้จั่ายในการเป็็น 
ผู้้้ผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ของบริษััท / การขยายสู่้่ธุุรกิจัด้้านพัลังงานทด้แทน  
ซึ่่�งเป็็นแนวโน้มท่�สู่ำาค์ัญและเป็็นสู่่วนห้น่�งของการสู่ร้างค์วามมั�นค์ง
ด้้านพัลังงาน เป็็นการสู่ร้างรายได้้และผู้ลกำาไรอย่างติ่อเนื�องให้้กับ
ภาพัรวมของธุุรกิจั เป็็นติ้น 

Diversification = การกระจัายค์วามเสู่่�ยงในธุุรกิจั เช้่น การม่ทั�ง 
รายได้้จัากการจัำาห้น่ายสิู่นค์้าทั�งในและติ่างป็ระเทศ การม่กลุ่มล้กค์้า
ท่�ห้ลากห้ลาย ตัิ�งแติ่การสู่่งออก ร้านค์้าป็ล่กสู่มัยให้ม่ ร้านค์้าสู่่ง 
ร้านค์้าป็ล่กเฟอร์นิเจัอร์ทั�วป็ระเทศ และยังรวมถึ่งการขยายธุุรกิจั 
ไป็ยังธุุรกิจัป็ระเภทอื�น ๆ อาทิ ธุุรกิจัด้้านพัลังงาน เพั่�อกระจัาย 
ค์วามเสู่่�ยงและไม่พั่�งพัิงธุุรกิจัเฟอร์นิเจัอร์เพัียงอย่างเด้่ยว

Adaptation = การพัร้อมสู่ร้างกลยุทธุ์แห้่งการเป็ล่�ยนแป็ลงและ
ป็รับติัวในธุุรกิจัอย่างติ่อเนื�อง เพั่�อสู่ร้างโอกาสู่ในการด้ำาเนินธุุรกิจั
ให้้เป็็นไป็ด้้วยค์วามมั�นค์งและยั�งยืน ตัิ�งแติ่เริ�มติ้นจัากธุุรกิจัการเป็็น
ผู้้้ผู้ลิติช้ิ�นสู่่วนเฟอร์นิเจัอร์ มาถึ่งผู้้้ผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัารา 
เฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ และผู้้้ผู้ลิติกระด้าษัป็ิด้ผู้ิวเพั่�อลด้
ติ้นทุนในการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ เป็็นติ้น

ค่านิยมูองค์กร
ทำางานด้้วยใจัท่�มุง่มั�นในเป็้าห้มาย (Be Passionate and Determined)
ลด้กระบวนการทำางานแติ่ได้้ป็ระสู่ิทธุิภาพัท่�มากข้�น (Do More 
with Less)
แสู่วงห้าการเติิบโติและเรียนร้้อย่างไม่ห้ยุด้นิ�ง (Pursue Growth 
and Learning)
สู่ื�อสู่ารด้้วยใจัท่�เป็ิด้กว้าง เท่�ยงธุรรมและซึ่ื�อสัู่ติย์ติ่อผู้้้อื�น (Build 
Open, Integrity, Honest Relationships with Communication)

วัต้ถืุประส่งค์
“การนำาพัาองค์์กรให้้ม่การพััฒนาและเติิบโติอย่างยั�งยืน”

เป้าหุ้มูายระยะยาว
บริษััทกำาห้นด้เป็้าห้มายระยะยาว โด้ยจัะรักษัาอัติราการเจัริญเติิบโติ
ของยอด้ขาย และกำาไรจัากการด้ำาเนินงานในกลุ่มธุุรกิจัเฟอร์นิเจัอร์
ให้้เติิบโติอย่างติ่อเนื�อง และมุ่งสู่้่การเป็็นองค์์กรพััฒนาติ่อยอด้การ
ลงทุนเพั่�อลด้ติ้นทุนในธุุรกิจัการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์แบบค์รบวงจัร  
รวมถึ่งการตัิ�งเป็้าห้มายผู้ลติอบแทนจัากธุุรกิจัด้้านพัลังงานทด้แทน
คิ์ด้เป็็นสัู่ด้สู่่วนไม่ติำ�ากว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุู่ทธิุรวมของบริษััท
และบริษััทย่อยทั�งห้มด้ภายในระยะเวลา 3 ป็ี รวมถึ่งการกระจัาย 

ค์วามเสู่่�ยงในการด้ำาเนินธุุรกิจัสู้่่ธุุรกิจัป็ระเภทอื�น ๆ ท่�ม่ศักยภาพั
และโอกาสู่ในการเติิบโติอย่างติ่อเนื�อง”

สู่ำาห้รับเป็้าห้มายระยะยาวมากกว่า 3 ป็ีข้�นไป็ บริษััทตัิ�งเป็้าห้มาย 
การเป็็นผู้้้นำาในธุุรกิจัการเป็็นผู้้้ผู้ลิติและจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ 
เพั่�อการสู่่งออก และการเป็็นผู้้้นำาในธุุรกิจัการจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์
ให้้กับร้านค์้าสู่่งร้านค์้าป็ล่กทั�วป็ระเทศ และภ้มิภาค์อาเซึ่่ยน

หุ้ลักปฏิิบ่ัต้ิที� 1 : ต้ระหุ้นักถืึงบ่ทบ่าทและความูรับ่
ผู้ิดช่อบ่ข้องคณะกรรมูการในฐานะผูู้้นำาที�ส่ร้าง
คุณค่าใหุ้้แก่กิจการอย่างยั�งยืน 
หลักปฏิิบัติท่ี 1.1
ค์ณะกรรมการค์วรเข้าใจับทบาทและติระห้นักถ่ึงค์วามรับผิู้ด้ช้อบ
ในฐานะผู้้้นำาท่�ติ้องกำากับด้้แลให้้องค์์กรม่การบริห้ารจััด้การท่�ด้ ่ 
ซึ่่�งค์รอบค์ลุมถ่ึงการกำาห้นด้วัติถุึป็ระสู่งค์์ เป็้าห้มาย กลยุทธุ์ นโยบาย
การด้ำาเนินงาน ติลอด้จันการจััด้สู่รรทรัพัยากรสู่ำาค์ัญเพั่�อให้้บรรลุ
วัติถุึป็ระสู่งค์์และเป็้าห้มาย การติิด้ติาม ป็ระเมินผู้ลและด้้แลการ
รายงานผู้ลการด้ำาเนินงาน 

แนวปฏิิบัติท่ี 1.1 
ค์ณะกรรมการบริษััทติระห้นักถึ่งบทบาทห้น้าท่�และค์วามรับผู้ิด้ช้อบ 
ในการกำากับด้้แลให้้องค์์กรม่การบริห้ารจััด้การท่�ด้่ รวมถ่ึง 
การป็ระพัฤติิตินเป็็นแบบอย่างในฐานะผู้้้นำาในการกำากับด้้แลกิจัการ

โด้ยในแติ่ละป็ีจัะม่การพัิจัารณาและร่วมกันกำาห้นด้วัติถึุป็ระสู่งค์์และ
เป้็าห้มายของบริษััทและบริษััทย่อยเพ่ั�อการด้ำาเนินธุุรกิจัของบริษััท
ให้้เห้มาะสู่มกับช้่วงเวลาในแติ่ละปี็ นอกจัากน่�ยังได้้กำาห้นด้กลยุทธุ ์
นโยบายการด้ำาเนินงาน และการจััด้สู่รรทรัพัยากรบุค์ค์ล ได้้แก่  
ผู้้้บริห้ารและท่มงานท่�ด้้แลรับผิู้ด้ช้อบในแต่ิละสู่่วนงานให้้สู่ามารถึ
ป็ฏิิบัติิงานได้้ติามแผู้นงานท่�วางไว้ และสู่ามารถึบรรลุเป้็าห้มาย 
ท่�กำาห้นด้ไว้ ทั�งน่�จัะม่ฝ่่ายบริห้ารระด้ับสู่้งเป็็นผู้้้รับผู้ิด้ช้อบโด้ยติรง  
ม่การกำากับด้้แลและค์วบคุ์มการป็ฏิิบติัิงานของทม่งานระด้บัป็ฏิิบติัิการ
อยา่งใกลชิ้้ด้เพั่�อให้สู้่ามารถึทราบระด้บัเป็า้ห้มายท่�บรรล ุและอปุ็สู่รรค์ 
ในการทำางานท่�เกิด้ข้�น รวมถึ่งเพ่ั�อเป็็นการติิด้ติามด้้แลให้้ม่การนำา
กลยุทธ์ุของบริษััทไป็ป็ฏิบัิติ ิทั�งน่�เพ่ั�อให้ทั้นต่ิอการป็รับเป็ล่�ยนกลยุทธ์ุ
เพั่�อรองรบัป็ญัห้า และอปุ็สู่รรค์ท่�เกดิ้ข้�นให้ท้นัติอ่เห้ติกุารณ ์และเพั่�อ 
ให้สู้่ามารถึบรรลเุป็า้ห้มายและวตัิถึปุ็ระสู่งค์์ท่�กำาห้นด้ไว้ให้เ้กดิ้ข้�นได้จ้ัรงิ 

นอกจัากน่�จัะม่การทบทวนวิสัู่ยทัศน์และพัันธุกิจัของบริษััท เพั่�อให้้
สู่อด้ค์ล้องกับวัติถึุป็ระสู่งค์์และเป็้าห้มายของบริษััทท่�ม่การป็รับป็รุง
และเป็ล่�ยนแป็ลงไป็ติามสู่ถึานการณ์ของธุุรกิจัการค์้า การลงทุนท่�เกิด้
ข้�นในแติ่ละป็ี โด้ยบริษััทได้้ค์ำาน่งถึ่งจัริยธุรรม ผู้ลกระทบติ่อสู่ังค์มและ
สู่ิ�งแวด้ล้อมเป็็นสู่ำาค์ัญ นอกเห้นือจัากผู้ลป็ระกอบการทางการเงิน 

ค์ณะกรรมการบริษััทจัะเป็็นผู้้้พัิจัารณาอนุมัติิกฎบัติรค์ณะกรรมการ
บริษััท และกฎบัติรของค์ณะกรรมการชุ้ด้ย่อยทุกชุ้ด้ ติามท่�ได้้นำาเสู่นอ 
และผู้่านการกลั�นกรองและอนุมัติิจัากค์ณะกรรมการชุ้ด้ย่อย ซึ่่�ง
กฎบัติรจัะกำาห้นด้ให้้กรรมการบริษััทและกรรมการชุ้ด้ย่อยจัะติ้อง
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บริห้ารให้้การด้ำาเนินงานของบริษััทเป็็นไป็ติามกฎห้มาย ข้อบังค์ับ 
มติิท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถืึอหุ้้น ติลอด้จันแนวทางท่�ได้้กำาห้นด้ไว้ ม่กระบวนการ
อนุมัติิการด้ำาเนินงานท่�สู่ำาคั์ญให้้เป็็นไป็ติามท่�กฎห้มายกำาห้นด้ รวม
ถ่ึงการกำาห้นด้อำานาจัอนุมัติิด้ำาเนินการของค์ณะกรรมการบริษััทท่�ม่
อำานาจัอนุมัติิในเรื�องติ่าง ๆ  ของบริษััท และบริษััทย่อยติามท่�กำาห้นด้ 

ในแติ่ละค์รั�งของการป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท จัะม่การติิด้ติาม 
ป็ระเมินผู้ล และด้้แลให้้ม่การรายงานผู้ลการด้ำาเนินงานท่�เกิด้ข้�นใน
แติ่ละไติรมาสู่ ห้รือในแติ่ละค์รั�งของการป็ระชุ้มท่�ม่วาระการป็ระชุ้มเพั่�อ
ติิด้ติามผู้ลการป็ฏิิบัติิงานติามท่�ค์ณะกรรมการบริษััทได้้มอบห้มายไว้ 

ค์ณะกรรมการได้้จััด้ให้้ม่นโยบายสู่ำาห้รับกรรมการ ผู้้้บริห้าร และ
พันักงาน เพั่�อแสู่ด้งถ่ึงห้ลักการและแนวทางในการด้ำาเนินงานเป็็น
ลายลักษัณ์อักษัร ซ่ึ่�งป็ระกอบด้้วย นโยบายการกำากับด้้แลกิจัการ 
จัริยธุรรมในการด้ำาเนินธุุรกิจั และด้้แลให้้ม่การสืู่�อสู่ารนโยบาย 
ด้ังกล่าวถ่ึงกรรมการ ผู้้้บริห้าร และพันักงาน รวมทั�งม่การติิด้ติาม
ผู้ลการป็ฏิิบัติิ และทบทวนนโยบายและการป็ฏิิบัติิเป็็นป็ระจัำา

บริษััทม่โค์รงสู่ร้างค์ณะกรรมการ และการกำาห้นด้ขอบเขติอำานาจั
ห้น้าท่�และค์วามรับผิู้ด้ช้อบของค์ณะกรรมการบริษััท และกรรมการชุ้ด้
ย่อย ซ่ึ่�งม่บทบาทท่�สู่ำาค์ัญเก่�ยวกับวัติถึุป็ระสู่งค์์ เป็้าห้มาย นโยบาย
การด้ำาเนินงานของบริษััท รวมถ่ึงการด้้แลเพั่�อติิด้ติาม ป็ระเมินผู้ล 
และรายงานผู้ลการด้ำาเนินการ ทั�งน่�ค์ณะกรรมการบริษััท ป็ระกอบ
ด้้วยผู้้้ทรงค์ุณวุฒิท่�ม่ค์วามร้้ ค์วามสู่ามารถึ และป็ระสู่บการณ์ท่� 
ห้ลากห้ลายซึ่่�งสู่ามารถึนำาป็ระสู่บการณ์ท่�ม่มาพััฒนาและกำาห้นด้
แนวทาง นโยบาย วิสัู่ยทัศน์ พัันธุกิจั เพั่�อกำาห้นด้แนวทางการพััฒนา
ท่�จัะก่อให้้เกิด้ป็ระโยช้น์ต่ิอการด้ำาเนินธุุรกิจัของบริษััทเป็็นป็ระจัำาทุกปี็ 

โด้ยในรอบป็ี 2563 ในการป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท ค์รั�งท่� 
1/2563 เมื�อวันท่� 27 กุมภาพัันธุ์ 2563 ได้้ม่มติิพัิจัารณาทบทวน
วิสัู่ยทัศน์ พัันธุกิจั วัติถึุป็ระสู่งค์์ และเป็้าห้มายระยะยาวของบริษััท 
ติามรายละเอ่ยด้ของนโยบายการกำากับด้้แลกิจัการป็ระจัำาป็ี 2563 
ของ บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น)

ทั�งน่�การติิด้ติาม ป็ระเมินผู้ลและด้้แลการรายงานผู้ลการด้ำาเนินงาน 
ค์ณะกรรมการบริษััทได้้กำาห้นด้ให้้ม่การรายงานผู้ลการด้ำาเนินงาน
ป็ระจัำารายไติรมาสู่ และป็ระจัำาป็ี โด้ยการรายงานผู้ลการด้ำาเนินงาน 
จัะพัิจัารณาจัากค์วามคื์บห้น้าและกลยุทธุ์การด้ำาเนินงานท่�ถ้ึกนำาไป็
ป็ฏิิบัติิ ท่�สู่อด้ค์ล้องกับวัติถุึป็ระสู่งค์์ท่�กำาห้นด้ไว้ โด้ยการรายงาน 
ผู้ลการด้ำาเนินงานดั้งกล่าวทางกรรมการผู้้้จััด้การ และค์ณะกรรมการ
บริห้าร จัะเป็็นผู้้้นำาเสู่นอติ่อท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท 

คณะกรรมูการบ่ริษััท
ป็ัจัจัุบัน บริษััทม่ค์ณะกรรมการบริษััทจัำานวน 8 ท่าน ป็ระกอบด้้วย
1. พัลเอก เทอด้ศักด้ิ� มารมย์
 ป็ระธุานกรรมการ / กรรมการติรวจัสู่อบ / กรรมการอิสู่ระ
2. รศ.ด้ร.มนติรี โสู่ค์ติิยานุรักษั์
 ป็ระธุานกรรมการติรวจัสู่อบ / กรรมการอิสู่ระ
3. รศ.ทรงกลด้ จัารุสู่มบัติิ
 กรรมการติรวจัสู่อบ / กรรมการอิสู่ระ
4. ด้ร.เอกรินทร์ วาสู่นาสู่่ง
 กรรมการอิสู่ระ
5. นายไพับ้ลย์ อรุณป็ระสู่บสูุ่ข
 กรรมการอิสู่ระ
6. นายช้าล่ สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ�
 รองป็ระธุานกรรมการ
7. นายวัลลภ สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ�
 กรรมการ 
8. นายอารักษั์ สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ�
 กรรมการ

ในค์ณะกรรมการบริษััท ม่ป็ระธุานกรรมการของบริษััท คื์อ พัลเอก
เทอด้ศักดิ้� มารมย์ เป็็นกรรมการอิสู่ระ และไม่ได้้เป็็นบุค์ค์ลเด้่ยวกับ
กรรมการผู้้้จััด้การ ซึ่่�งม่ติำาแห้น่งเป็็นผู้้้บริห้ารสู่้งสูุ่ด้ขององค์์กร 

ในโค์รงสู่ร้างของค์ณะกรรมการบริษััท ป็ระกอบด้้วยกรรมการท่�
ไม่เป็็นผู้้้บริห้ารจัำานวน 5 ท่าน ค์ิด้เป็็นร้อยละ 62.50 ของจัำานวน
กรรมการทั�งห้มด้

ในค์ณะกรรมการบริษััท ม่กรรมการอิสู่ระรวม 5 ท่าน โด้ยกรรมการ
อิสู่ระ 1 ท่าน ค์ือ รศ.ทรงกลด้ จัารุสู่มบัติิ เป็็นผู้้้ม่ค์วามร้้ และค์วาม
เช้่�ยวช้าญในด้้านสู่าขาวิช้าทรัพัยากรป็่าไม้ สู่าขาวิช้าวนผู้ลิติภัณฑ์์ 
และสู่าขาวิช้าวนศาสู่ติร์ชุ้มช้น ซึ่่�งเก่�ยวข้องกับธุุรกิจัด้้านการผู้ลิติ
เฟอร์นิเจัอร์ ไม้ของบริษััท นอกจัากน่� ยังม่กรรมการอิสู่ระอ่ก 1 ท่าน 
ค์ือ ด้ร.เอกรินทร์ วาสู่นาสู่่ง เป็็นผู้้้ม่ค์วามร้้ และค์วามเช้่�ยวช้าญด้้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าและพัลังงาน ซึ่่�งเก่�ยวข้องกับธุุรกิจัด้้านพัลังงาน
ทด้แทน ท่�ทางบริษััทได้้เข้าร่วมลงทุนเพั่�อขยายการด้ำาเนินธุุรกิจั ซึ่่�ง
เก่�ยวข้องโด้ยติรงกับลักษัณะการด้ำาเนินธุุรกิจัของบริษััท

สู่ำาห้รับกรรมการท่�ได้้รับการแติ่งตัิ�งเป็็นกรรมการอิสู่ระ จัะม่ค์วาม
เป็็นอิสู่ระจัากฝ่่ายบริห้ารและผู้้้ถึือหุ้้นรายให้ญ่ของบริษััท
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คำานิยามูกรรมูการอิส่ระข้องบ่ริษััท
(ท่ีเป็นไปตามข้อกำาหนดขั�นตำ่าของสำานักงาน กลต. 
และตลาดหลักทรัพย์)

• ถึือหุ้้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจัำานวนหุ้้นท่�ม่สู่ิทธุิออกเสู่่ยงทั�งห้มด้
ของบริษััท บริษััทให้ญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วม ผู้้้ถืึอหุ้้นรายให้ญ่ 
ห้รือผู้้้ม่อำานาจัค์วบคุ์มของบริษััท ทั�งน่� ให้้นับรวมการถืึอหุ้้น
ของผู้้้ท่�เก่�ยวข้องของกรรมการอิสู่ระรายนั�น ๆ ด้้วย 

• ไม่เป็็นห้รือเค์ยเป็็นกรรมการท่�ม่สู่่วนร่วมบริห้ารงาน ล้กจั้าง 
พันักงาน ท่�ป็ร้กษัาท่�ได้้เงินเด้ือนป็ระจัำา ห้รือผู้้้ม่อำานาจัค์วบค์ุม
ของบริษััท บริษััทให้ญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วม บริษััทย่อย
ลำาดั้บเด้่ยวกัน ผู้้้ถืึอหุ้้นรายให้ญ่ ห้รือของผู้้้ม่อำานาจัค์วบค์ุม
ของบริษััท เว้นแติ่จัะได้้พั้นจัากการม่ลักษัณะดั้งกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 2 ป็ี ก่อนวันท่�ยื�นค์ำาขออนุญาติติ่อสู่ำานักงาน ทั�งน่� 
ลักษัณะติ้องห้้ามดั้งกล่าว ไม่รวมถ่ึงกรณ่ท่�กรรมการอิสู่ระเค์ย
เป็็นข้าราช้การ ห้รือท่�ป็ร้กษัาของสู่่วนราช้การซึ่่�งเป็็นผู้้้ถืึอหุ้้น
รายให้ญ่ ห้รือผู้้้ม่อำานาจัค์วบค์ุมของบริษััท

• ไม่เป็็นบุค์ค์ลท่�ม่ค์วามสัู่มพัันธุ์ทางสู่ายโลห้ิติ ห้รือโด้ยการ 
จัด้ทะเบ่ยนติามกฎห้มายในลักษัณะท่�เป็็น บิด้า มารด้า ค์้่สู่มรสู่  
พัี�น้อง และบุติร รวมทั�งค้์่สู่มรสู่ของบุติร ของผู้้้บริห้าร ผู้้้ถืึอหุ้้น
รายให้ญ่ ผู้้้ม่อำานาจัค์วบคุ์ม ห้รือบุค์ค์ลท่�จัะได้้รับการเสู่นอ 
ให้้เป็็นผู้้้บริห้ารห้รือผู้้้ม่อำานาจัค์วบค์ุมของบริษััท ห้รือบริษััทย่อย

• ไม่ม่ ห้รือเค์ยม่ค์วามสู่ัมพัันธุ์ทางธุุรกิจักับบริษััท บริษััทให้ญ่ 
บริษััทย่อย บริษััทร่วม ผู้้้ถืึอหุ้้นรายให้ญ่ ห้รือผู้้้ม่อำานาจั
ค์วบคุ์มของบริษััท ในลักษัณะท่�อาจัเป็็นการขัด้ขวางการ 
ใช้้วิจัารณญาณอย่างอิสู่ระของติน รวมทั�งไม่เป็็น ห้รือเค์ยเป็็น
ผู้้้ถืึอหุ้้นท่�ม่นัย ห้รือผู้้้ม่อำานาจัค์วบค์ุมของผู้้้ท่�ม่ค์วามสู่ัมพัันธุ์
ทางธุุรกิจักับบริษััท บริษััทให้ญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วม ผู้้้ถืึอหุ้้น 
รายให้ญ่ ห้รือผู้้้ม่อำานาจัค์วบค์ุมของบริษััท เว้นแติ่จัะได้้พั้น
จัากการม่ลักษัณะด้ังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป็ี ก่อนวันท่�
ยื�นค์ำาขออนุญาติติ่อสู่ำานักงาน

• ค์วามสัู่มพัันธุ์ทางธุุรกิจัติามวรรค์ห้น่�ง รวมถ่ึงการทำารายการ
ทางการค์้าท่�กระทำา เป็็นป็กติิเพั่�อป็ระกอบกิจัการ การเช้่าห้รือ
ให้้เช้่าอสู่ังห้าริมทรัพัย์ รายการเก่�ยวกับสิู่นทรัพัย์ห้รือบริการ  
ห้รือการให้้ห้รือรับค์วามช้่วยเห้ลือทางการเงิน ด้้วยการรับ
ห้รือให้้ก้้ยืม ค์ำ�าป็ระกัน การให้้สิู่นทรัพัย์ เป็็นห้ลักป็ระกันห้น่�สู่ิน  
รวมถ่ึงพัฤติิการณ์อื�นทำานองเด้่ยวกัน ซ่ึ่�งเป็็นผู้ลให้้บริษััทห้รือ
ค้์่สู่ัญญาม่ภาระห้น่�ท่�ติ้องช้ำาระติ่ออ่กฝ่่ายห้น่�ง ติั�งแติ่ร้อยละ 3  
ของสิู่นทรัพัย์ท่�ม่ตัิวตินสุู่ทธิุของบริษััท ห้รือตัิ�งแติ่ 20 ล้านบาท 
ข้�นไป็ แล้วแติ่จัำานวนใด้จัะติำ�ากว่า ทั�งน่� การค์ำานวณภาระห้น่�
ดั้งกล่าวให้้เป็็นไป็ติามวิธุ่การค์ำานวณม้ลค์่าของรายการท่�
เก่�ยวโยงกันติามป็ระกาศค์ณะกรรมการกำากับติลาด้ทุนว่า
ด้้วยห้ลักเกณฑ์์ ในการทำารายการท่�เก่�ยวโยงกัน โด้ยอนุโลม 
แติ่ในการพัิจัารณาภาระห้น่�ด้ังกล่าว ให้้นับรวมภาระห้น่�ท่�
เกิด้ข้�นในระห้ว่าง 1 ป็ีก่อนวันท่�ม่ค์วามสู่ัมพัันธุ์ทางธุุรกิจักับ
บุค์ค์ลเด้่ยวกัน

• ไม่เป็็น ห้รือเค์ยเป็็นผู้้้สู่อบบัญช้่ของบริษััท บริษััทให้ญ่ บริษััทย่อย  
บริษััทร่วม ผู้้้ถึือหุ้้นรายให้ญ่ ห้รือผู้้้ม่อำานาจัค์วบค์ุมของ
บริษััท และไม่เป็็นผู้้้ถึือหุ้้นท่�ม่นัย ผู้้้ม่อำานาจัค์วบคุ์ม ห้รือ 
หุ้้นสู่่วนของสู่ำานักงานสู่อบบัญช้่ ซ่ึ่�งม่ผู้้้สู่อบบัญช้่ของบริษััท 

บริษััทให้ญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วม ผู้้้ถึือหุ้้นรายให้ญ่ ห้รือ 
ผู้้้ม่อำานาจัค์วบค์ุมของบริษััทสู่ังกัด้อย้่ เว้นแติ่จัะได้้พั้นจัากการ
ม่ลักษัณะดั้งกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป็ี ก่อนวันท่�ยื�นค์ำาขอ
อนุญาติติ่อสู่ำานักงาน

• ไม่เป็็น ห้รือเค์ยเป็็นผู้้้ ให้้บริการทางวิช้าช้่พัใด้ ๆ ซึ่่�งรวมถึ่ง 
การให้้บริการเป็็นท่�ป็ร้กษัากฎห้มายห้รือ ท่�ป็ร้กษัาทาง 
การเงิน ซึ่่�งได้้รับค์่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทติ่อป็ีจัากบริษััท 
บริษััทให้ญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วม ผู้้้ถืึอหุ้้นรายให้ญ่ ห้รือผู้้้ม่
อำานาจัค์วบค์ุมของบริษััท และไม่เป็็นผู้้้ถึือหุ้้นท่�ม่นัย ผู้้้ม่อำานาจั
ค์วบค์ุม ห้รือหุ้้นสู่่วนของผู้้้ ให้้บริการทางวิช้าช้่พันั�น เว้นแติ่
จัะได้้พั้นจัากการม่ลักษัณะดั้งกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป็ี  
ก่อนวันท่�ยื�นค์ำาขออนุญาติติ่อสู่ำานักงาน 

• ไม่เป็็นกรรมการท่�ได้้รับการแติ่งติั�งข้�นเพั่�อเป็็นตัิวแทนของ
กรรมการของบริษััท ผู้้้ถึือหุ้้นรายให้ญ่ ห้รือผู้้้ถึือหุ้้นซ่ึ่�งเป็็น 
ผู้้้ท่�เก่�ยวข้องกับผู้้้ถึือหุ้้นรายให้ญ ่

• ไม่ป็ระกอบกิจัการท่�ม่สู่ภาพัอย่างเด้่ยวกันและเป็็นการแข่งขัน 
ท่�ม่นัยกับกิจัการของบริษััท ห้รือบริษััทย่อย ห้รือไม่เป็็นหุ้้นสู่่วน
ท่�ม่นัยในห้้างหุ้้นสู่่วน ห้รือเป็็นกรรมการท่�ม่สู่่วนร่วมบริห้าร
งาน ล้กจั้าง พันักงาน ท่�ป็ร้กษัาท่�รับเงินเด้ือนป็ระจัำา ห้รือ
ถึือหุ้้นเกินร้อยละ 1 ของจัำานวนหุ้้นท่�ม่สู่ิทธุิออกเสู่่ยงทั�งห้มด้
ของบริษััทอื�น ซึ่่�งป็ระกอบกิจัการท่�ม่สู่ภาพัอย่างเด้่ยวกันและ
เป็็นการแข่งขันท่�ม่นัยกับกิจัการของบริษััท ห้รือบริษััทย่อย

• ไม่ม่ลักษัณะอื�นใด้ท่�ทำาให้้ ไม่สู่ามารถึให้้ค์วามเห้็นอย่างเป็็นอิสู่ระ 
เก่�ยวกับการด้ำาเนินงานของบริษััท 

ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของประธานกรรมการ
1. ด้ำาเนินการเรียกป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท เป็็นป็ระธุานการ

ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท และการป็ระชุ้มผู้้้ถืึอหุ้้น ติลอด้จัน 
ม่บทบาทในการกำาห้นด้ระเบ่ยบวาระการป็ระชุ้มร่วมกับ
กรรมการผู้้้จััด้การ และม่มาติรการด้้แลให้้เรื�องสู่ำาค์ัญได้้ถ้ึก
บรรจัุเป็็นวาระการป็ระชุ้ม 

2. ม่บทบาทในการค์วบค์ุมการป็ระชุ้มให้้ด้ำาเนินไป็อย่างม่
ป็ระสิู่ทธุิภาพั เป็็นไป็ติามระเบ่ยบข้อบังค์ับของบริษััท ติลอด้จัน 
สู่นับสู่นุนและเป็ิด้โอกาสู่ให้้กรรมการแต่ิละท่านแสู่ด้งค์วาม 
ค์ิด้เห้็นได้้อย่างเป็็นอิสู่ระ 

3. สู่นับสู่นุนและสู่่งเสู่ริมให้้ค์ณะกรรมการบริษััทป็ฏิิบัติิห้น้าท่�
อย่างเติ็มค์วามสู่ามารถึ ติามขอบเขติอำานาจัห้น้าท่� ค์วามรับ
ผู้ิด้ช้อบ รวมถ่ึงสู่่งเสู่ริมให้้เกิด้วัฒนธุรรมองค์์กรท่�ม่จัริยธุรรม 
และการกำากับด้้แลกิจัการท่�ด้ ่

4. กำากับ ติิด้ติาม และด้้แลให้้มั�นใจัว่า การป็ฏิิบัติิห้น้าท่�ของ
ค์ณะกรรมการ และค์ณะกรรมการชุ้ด้ย่อยอื�น ๆ เป็็นไป็อย่าง 
ม่ป็ระสู่ิทธุิภาพั และบรรลุติามวัติถึุป็ระสู่งค์์ เป็้าห้มายห้ลักของ
องค์์กร และติามกฎบัติรท่�กำาห้นด้ไว้

5. ม่ห้น้าท่�กำากับด้้แลการใช้้นโยบาย และแนวทางป็ฏิิบัติิงาน 
เชิ้งกลยุทธุ์ของฝ่่ายจััด้การ รวมทั�งให้้ค์ำาแนะนำาและสู่นับสู่นุน
การด้ำาเนินงานของฝ่่ายจััด้การ แติ่ไม่ม่สู่่วนร่วมในการบริห้าร
งานป็ระจัำาของบริษััท

6. เป็็นผู้้้ลงค์ะแนนช้่�ขาด้ในกรณ่ท่�ท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท 
ม่การลงค์ะแนนเสู่่ยง และค์ะแนนเสู่่ยงทั�งสู่องฝ่่ายเท่ากัน
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7. สู่่งเสู่ริมให้้เกิด้การจััด้สู่รรเวลาอย่างเพัียงพัอท่�ฝ่่ายจััด้การ 
จัะเสู่นอเรื�องและมากพัอท่�กรรมการจัะอภิป็รายป็ระเด้็นสู่ำาค์ัญ
อย่างรอบค์อบ และทั�วถึ่ง สู่่งเสู่ริมให้้กรรมการม่การใช้้ดุ้ลยพัินิจั
ท่�รอบค์อบ ให้้ค์วามเห้็นได้้อย่างเป็็นอิสู่ระ

8. เสู่ริมสู่ร้างให้้เกิด้ค์วามสัู่มพัันธุ์อันด้่ระห้ว่างกรรมการท่�
เป็็นผู้้้บริห้ารและกรรมการท่�ไม่เป็็นผู้้้บริห้าร และระห้ว่าง 
ค์ณะกรรมการและฝ่่ายจััด้การ

ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท
ป็ฏิิบัติิห้น้าท่�ให้้เป็็นไป็ติามกฎห้มาย วัติถุึป็ระสู่งค์์ และข้อบังคั์บของ
บริษััท ติลอด้จันมติิท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถืึอหุ้้นด้้วยค์วามซืึ่�อสัู่ติย์สูุ่จัริติ และ
ระมัด้ระวังผู้ลป็ระโยช้น์ของบริษััท
1. ม่ค์วามรับผิู้ด้ช้อบติ่อผู้้้ถึือหุ้้นโด้ยสู่มำ�าเสู่มอ ด้ำาเนินงานโด้ย

รักษัาผู้ลป็ระโยช้น์ของผู้้้ถึือหุ้้น ม่การเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลติ่อผู้้้ลงทุน
อย่างถ้ึกติ้อง ค์รบถึ้วน ได้้มาติรฐาน

2. กำาห้นด้นโยบายและทิศทางการด้ำาเนินงานของบริษััท 
3. พัิจัารณาอนุมัติิผัู้งอำานาจัอนุมัติิ
4. กำากับ ค์วบคุ์ม ด้้แล ให้้ฝ่่ายจััด้การด้ำาเนินการให้้เป็็นไป็ติาม

นโยบายท่�กำาห้นด้ไว้อย่างม่ป็ระสู่ิทธุิภาพั เพั่�อเพัิ�มม้ลค์่าทาง
เศรษัฐกิจัสู่้งสุู่ด้ให้้แก่กิจัการ

5. พัิจัารณาอนุมัติิการลงทุนในการขยายธุุรกิจั ติลอด้จัน 
การเข้าร่วมทุนกับผู้้้ป็ระกอบการรายอื�น

6. รับผู้ิด้ช้อบในการจััด้ทำารายงานทางการเงิน ให้้ผู้้้สู่อบบัญช้่
ติรวจัสู่อบ และ/ห้รือสู่อบทานและเสู่นอติ่อค์ณะกรรมการ 
ติรวจัสู่อบ

7. แติ่งตัิ�งค์ณะกรรมการบริห้าร และกำาห้นด้ขอบเขติอำานาจัห้น้าท่� 
และค์วามรับผิู้ด้ช้อบของค์ณะกรรมการบริห้าร

ทั�งน่� กำาห้นด้ให้้กรรมการห้รือบุค์ค์ลอื�นใด้ซึ่่�งม่ห้รืออาจัม่ค์วาม 
ขัด้แย้งในสู่่วนได้้เสู่่ย ห้รือค์วามขัด้แย้งทางผู้ลป็ระโยช้น์อื�นใด้ 
กับบริษััท ไม่ม่สู่ิทธุิออกเสู่่ยงลงค์ะแนนในเรื�องนั�น

นอกจัากนั�นในกรณ่ติ่อไป็น่�จัะติ้องได้้รับค์วามเห้็นช้อบจัากท่�ป็ระชุ้ม
ค์ณะกรรมการและท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถืึอหุ้้นด้้วยค์ะแนนเสู่่ยงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจัำานวนเสู่่ยงทั�งห้มด้ของผู้้้ถืึอหุ้้นท่�เข้าป็ระชุ้มและม่สู่ิทธุิ
ออกเสู่่ยงลงค์ะแนน 
• การขายห้รอืโอนกจิัการของบรษัิัททั�งห้มด้ห้รอืบางสู่ว่นท่�สู่ำาคั์ญ
• การซึ่ื�อห้รือรับโอนกิจัการของบริษััทอื�น ห้รือบริษััทเอกช้น 

มาเป็็นของบริษััท
• การทำา แก้ ไข ห้รือเลิกสู่ัญญาท่�เก่�ยวข้องกับการให้้เช้่ากิจัการ

ของบริษััททั�งห้มด้ห้รือบางสู่่วนท่�สู่ำาคั์ญ การมอบห้มายให้้
บุค์ค์ลอื�นเข้าจััด้การธุุรกิจัของบริษััท ห้รือการรวมกิจัการกับ
บุค์ค์ลอื�นโด้ยม่วัติถุึป็ระสู่งค์์จัะแบ่งกำาไรขาด้ทุนกัน

• การแก้ ไขเพัิ�มเติิมห้นังสืู่อบริค์ณห้์สู่นธิุห้รือข้อบังคั์บ
• การเพัิ�มทุน การลด้ทุน การออกหุ้้นก้้ การค์วบห้รือเลิกบริษััท

โค์รงสู่ร้างของค์ณะกรรมการบริษััท ป็ระกอบด้้วยกรรมการจัำานวน 
8 ท่าน โด้ยเป็็นกรรมการอิสู่ระ จัำานวน 5 ท่าน / กรรมการติรวจัสู่อบ 
จัำานวน 3 ท่าน ห้น่�งในกรรมการอิสู่ระเป็็นป็ระธุานกรรมการบริษััท 
ซึ่่�งไม่ได้้เป็็นบุค์ค์ลเด้่ยวกับกรรมการผู้้้จััด้การ ทั�งน่�ค์ณะกรรมการ
จัะเป็็นผู้้้ท่�ม่ค์วามห้ลากห้ลายในค์วามร้้ ค์วามสู่ามารถึ อาทิ ค์วามร้้  
ค์วามเช่้�ยวช้าญด้้านบัญช้่ การเงิน การป็กค์รอง การผู้ลิติ  
การติลาด้ ด้้านพัลังงาน เป็็นติ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ
ป็ัจัจัุบัน บริษััทม่ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบ จัำานวน 3 ท่าน ป็ระกอบด้้วย
1. รศ.ด้ร.มนติรี โสู่ค์ติิยานุรักษั์
 ป็ระธุานกรรมการติรวจัสู่อบ
2. พัลเอก เทอด้ศักด้ิ� มารมย์
 กรรมการติรวจัสู่อบ
3. รศ.ทรงกลด้ จัารุสู่มบัติิ
 กรรมการติรวจัสู่อบ

โด้ยม่ นางสู่าวพัิมพั์รำาไพั บุญช้ะนะ เป็็นเลขานุการค์ณะกรรมการ
ติรวจัสู่อบ

ห้มายเห้ตุิ : กรรมการติรวจัสู่อบท่�ม่ค์วามร้้และป็ระสู่บการณ์ในการสู่อบทานค์วาม
น่าเช้ื�อถึือของงบการเงินค์ือ รศ.ด้ร.มนติรี โสู่ค์ติิยานุรักษั์ สู่ำาห้รับป็ระสู่บการณ์
ในการสู่อบทานงบการเงินนั�น รศ.ด้ร.มนติรีฯ ป็ัจัจัุบันด้ำารงติำาแห้น่งป็ระธุาน
กรรมการติรวจัสู่อบในบริษััทจัด้ทะเบ่ยนอย้่อ่ก 2 แห้่ง รวมถ่ึงท่�เค์ยด้ำารงติำาแห้น่ง
ป็ระธุานกรรมการติรวจัสู่อบในอด้่ติท่�ผู้่านมาอ่กห้ลายแห้่งเช้่นกัน 

ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. สู่อบทานให้้บริษััทม่การรายงานทางการเงินอย่างถึ้กติ้องและ

เพัียงพัอ
2. สู่อบทานให้้บริษััทม่ระบบการค์วบค์ุมภายใน (Internal Control) 

และการติรวจัสู่อบภายใน (Internal Audit) ท่�เห้มาะสู่มและ 
ม่ป็ระสิู่ทธิุผู้ล และพัิจัารณาค์วามเป็็นอิสู่ระของห้น่วยงาน 
ติรวจัสู่อบภายใน ติลอด้จันให้้ค์วามเห้็นช้อบในการพัิจัารณา
แติ่งติั�ง โยกย้าย เลิกจั้างห้ัวห้น้าห้น่วยงานติรวจัสู่อบภายใน 
ห้รือห้น่วยงานอื�นใด้ท่�รับผิู้ด้ช้อบเก่�ยวกับการติรวจัสู่อบภายใน

3. สู่อบทานให้้บริษััทป็ฏิิบัติิติามกฎห้มายว่าด้้วยห้ลักทรัพัย์
และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ ข้อกำาห้นด้ของติลาด้ห้ลักทรัพัย์ และ
กฎห้มายท่�เก่�ยวข้องกับธุุรกิจัของบริษััท

4. พัิจัารณาค์ัด้เลือก เสู่นอแติ่งตัิ�งบุค์ค์ลซึ่่�งม่ค์วามเป็็นอิสู่ระ 
เพั่�อทำาห้น้าท่�เป็็นผู้้้สู่อบบัญช้่ของบริษััท และเสู่นอค์่าติอบแทน
ของบุค์ค์ลดั้งกล่าว รวมทั�งเข้าร่วมป็ระชุ้มกับผู้้้สู่อบบัญช้ ่
โด้ยไม่ม่ฝ่่ายจััด้การเข้าร่วมป็ระชุ้มด้้วยอย่างน้อยป็ีละ 1 ค์รั�ง 
นอกจัากน่�ยังรวมถ่ึงการเสู่นอเลิกจ้ัางผู้้้สู่อบบัญช่้ภายนอกด้้วย

5. พัจิัารณารายการท่�เก่�ยวโยงกันห้รอืรายการท่�อาจัมค่์วามขัด้แยง้ 
ทางผู้ลป็ระโยช้น์ ให้้เป็็นไป็ติามกฎห้มายและข้อกำาห้นด้ของ
ติลาด้ห้ลักทรัพัย์ ทั�งน่�เพั่�อให้้มั�นใจัว่ารายการดั้งกล่าว 
สู่มเห้ตุิสู่มผู้ลและเป็็นป็ระโยช้น์สู่้งสูุ่ด้ติ่อบริษััท



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563 119

6. จััด้ทำารายงานของค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบโด้ยเป็ิด้เผู้ยไว้ใน
รายงานป็ระจัำาป็ีของบริษััท ซ่ึ่�งรายงานด้ังกล่าวติ้องลงนาม
โด้ยป็ระธุานค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบและติ้องป็ระกอบด้้วย
ข้อม้ลอย่างน้อยด้ังติ่อไป็น่�
(ก) ค์วามเห้็นเก่�ยวกับค์วามถ้ึกติ้อง ค์รบถึ้วน เป็็นท่�เช้ื�อถืึอ

ได้้ของรายงานทางการเงินของบริษััท
(ข) ค์วามเห้็นเก่�ยวกับค์วามเพัียงพัอของระบบการบริห้าร

ค์วามเสู่่�ยงและการค์วบค์ุมภายในของบริษััท
(ค์) ค์วามเห็้นเก่�ยวกบัการป็ฏิิบตัิติิามกฎห้มายวา่ด้ว้ยห้ลกัทรพััย์ 

และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ ข้อกำาห้นด้ของติลาด้ห้ลักทรัพัย์ 
ห้รือกฎห้มายท่�เก่�ยวข้องกับธุุรกิจัของบริษััท

(ง) ค์วามเห็้นเก่�ยวกับค์วามเห้มาะสู่มของผู้้้สู่อบบัญช้่
(จั) ค์วามเห้็นเก่�ยวกับรายการท่�อาจัม่ค์วามขัด้แย้งทาง 

ผู้ลป็ระโยช้น์
(ฉี) จัำานวนการป็ระชุ้มค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบและการ 

เข้าร่วมป็ระชุ้มของกรรมการติรวจัสู่อบแติ่ละท่าน
(ช้) ค์วามเห็้นห้รือข้อสัู่งเกติโด้ยรวมท่�ค์ณะกรรมการ 

ติรวจัสู่อบได้้รับจัากการป็ฏิิบัติิห้น้าท่�ติามกฎบัติร 
ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบ (Charter)

(ซึ่) รายการอื�นท่�เห้็นว่าผู้้้ถึือหุ้้นและผู้้้ลงทุนทั�วไป็ค์วรทราบ  
ภายใต้ิขอบเขติห้น้าท่�และค์วามรับผิู้ด้ช้อบท่�ได้้รับมอบห้มาย 
จัากค์ณะกรรมการบริษััท

7. สู่อบทานค์วามถ้ึกติ้องของเอกสู่ารอ้างอิงและแบบป็ระเมินตินเอง
เก่�ยวกับมาติรการติ่อติ้านการค์อร์รัป็ช้ั�นของกิจัการติาม 
โค์รงการแนวร่วมป็ฏิิบัติิของภาค์เอกช้นไทยในการติ่อติ้าน 
ทุจัริติ 

8. ป็ฏิิบัติิการอื�นใด้ติามท่�ค์ณะกรรมการของบริษััทมอบห้มาย
ด้้วยค์วามเห็้นช้อบจัากค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบ 

คณะกรรมูการบ่ริหุ้าร 
ป็ัจัจัุบัน บริษััทม่ค์ณะกรรมการบริห้ารจัำานวน 3 ท่าน ป็ระกอบด้้วย
1. นายวัลลภ สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� ป็ระธุานกรรมการบริห้าร
2. นายช้าล่ สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� กรรมการบริห้าร 
3. นายอารักษั์ สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� กรรมการบริห้าร

ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหาร 
1. ม่อำานาจัสู่ั�งการ วางแผู้น กำาห้นด้นโยบาย และกลยุทธุ์การ

ด้ำาเนินกิจัการของบริษััทให้้สู่อด้ค์ล้องกับสู่ภาพัเศรษัฐกิจั
และสู่ภาวะการแข่งขัน เพั่�อเสู่นอติ่อค์ณะกรรมการบริษััท 
เพั่�อพัิจัารณาอนุมัติิ

2. ค์วบค์ุม ด้้แลการด้ำาเนินธุุรกิจัของบริษััทให้้เป็็นไป็ติามนโยบาย
ห้รือแผู้นธุุรกิจั รวมถึ่งกลยุทธุ์ทางธุุรกิจัท่�ค์ณะกรรมการบริษััท
ได้้อนุมัติิห้รือกำาห้นด้ไว้แล้ว

3. เสู่นอแผู้นการลงทุน และ/ห้รือการระด้มทุนของบริษััท เพั่�อให้้ 
ค์ณะกรรมการบริษััท และ/ห้รือท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้นพัิจัารณา
อนุมัติิ แล้วแติ่กรณ่

4. กำาห้นด้นโยบาย แผู้นธุุรกิจั และกลยุทธุ์การด้ำาเนินธุุรกิจัของ
บริษััท ภายใติ้ขอบเขติวัติถุึป็ระสู่งค์์

5. อนุมัติิการใช้้จั่ายเงินลงทุนท่�ได้้กำาห้นด้ไว้ในงบป็ระมาณรายจั่าย 
ป็ระจัำาป็ีท่�ได้้รับอนุมัติิจัากค์ณะกรรมการบริษััทแล้ว ห้รือเป็็นไป็ 
ติามท่�ค์ณะกรรมการบริษััทได้้ม่มติิอนุมัติิ ในห้ลักการแล้ว

6. ม่อำานาจัด้ำาเนินการซึ่ื�อ ขาย จััด้ห้า รับ เช้่า เช้่าซึ่ื�อ ถึือกรรมสู่ิทธิุ� 
ค์รอบค์รอง ป็รับป็รุง ใช้้ ห้รือจััด้การโด้ยป็ระการอื�นซึ่่�ง 
ทรัพัย์สิู่นใด้ ๆ  รวมถึ่งการลงทุน ติามแผู้นงานท่�ค์ณะกรรมการ
บริษััท ได้้ม่มติิอนุมัติิแล้ว

7. ม่อำานาจัในการอนุมัติิการซึ่ื�อทรัพัย์สู่ิน ห้รือการช้ำาระราค์าใด้ ๆ   
อันสู่ืบเนื�องมาจัากการด้ำาเนินงานของบริษััท ติามสู่ัญญา  
และ/ห้รือ ติกลงกับค้์่ค์้า โด้ยม่รายละเอ่ยด้ติามผัู้งอำานาจัอนุมัติิ
ท่�ค์ณะกรรมการบริษััทกำาห้นด้

8. ภายในวงเงินท่�ค์ณะกรรมการได้้มอบอำานาจัไว้ ค์ณะกรรมการ
บริห้ารม่อำานาจัอนุมัติิการซึ่ื�อ การจััด้จั้าง การเช้่า การเช้่าซึ่ื�อ 
ทรัพัย์สู่ินใด้ ๆ ติลอด้จันม่อำานาจัลงทุน และด้ำาเนินการช้ำาระ
ค์่าใช้้จั่ายใด้ ๆ ท่�จัำาเป็็นติ่อการด้ำาเนินงานของบริษััท โด้ยม่ 
รายละเอ่ยด้ติามผัู้งอำานาจัอนุมัติิท่�ค์ณะกรรมการบริษััทกำาห้นด้

9. ภายในวงเงินท่�ค์ณะกรรมการได้้มอบอำานาจัไว้ ค์ณะกรรมการ
บริห้ารม่อำานาจัอนุมัติิการก้้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญช้่จัาก
ธุนาค์าร นิติิบุค์ค์ลห้รือสู่ถึาบันการเงินอื�นใด้ เพั่�อป็ระโยช้น์ 
ในการด้ำาเนินธุุรกิจัของบริษััท โด้ยม่รายละเอ่ยด้ติามผู้ังอำานาจั
อนุมัติิท่�ค์ณะกรรมการบริษััทกำาห้นด้

10. ม่อำานาจัพัิจัารณากำาห้นด้สู่วัสู่ดิ้การพันักงานให้้สู่อด้ค์ล้อง
กับสู่ภาพัการณ์และสู่ถึานะทางเศรษัฐกิจั

11. ด้ำาเนินการเรื�องอื�น ๆ เพั่�อเป็็นการสู่นับสู่นุนการด้ำาเนินการ
ข้างติ้น ห้รือติามท่�ได้้รับมอบห้มายจัากค์ณะกรรมการบริษััท
ในแติ่ละค์ราวไป็

ทั�งน่� การมอบห้มายอำานาจัห้น้าท่�และค์วามรับผู้ิด้ช้อบของค์ณะ
กรรมการบริห้ารดั้งกล่าวข้างติ้นนั�น จัะไม่รวมถึ่งอำานาจั และ/ห้รือ 
การมอบอำานาจัช้่วงในการอนุมัติิรายการใด้ท่�ติน ห้รือผู้้้รับมอบ
อำานาจัช้่วง ห้รือบุค์ค์ลท่�อาจัม่ค์วามขัด้แย้ง (ติามท่�นิยามไว้ ใน
ป็ระกาศค์ณะกรรมการกำากับติลาด้ทุน) ม่สู่่วนได้้เสู่่ยห้รือผู้ลป็ระโยช้น ์
ในลักษัณะอื�นใด้ขัด้แย้งกับบริษััท ซึ่่�งการอนุมัติิรายการในลักษัณะ
ด้ังกล่าวจัะติ้องเสู่นอติ่อท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการ และ/ห้รือ ท่�ป็ระชุ้ม
ผู้้้ถึือหุ้้น (แล้วแติ่กรณ่) เพั่�อพัิจัารณาอนุมัติิรายการดั้งกล่าว ติามท่� 
ข้อบังค์ับของบริษััท ห้รือกฎห้มายท่�เก่�ยวข้องกำาห้นด้

ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้จัดการ
ค์ณะกรรมการบริษััทมอบห้มายให้้กรรมการผู้้้จััด้การเป็็นผู้้้นำา
ในการบริห้ารและจััด้การบริษััทภายใติ้ขอบเขติอำานาจัห้น้าท่� ด้ังน่�
1. บริห้ารกิจัการของบริษััทติามวัติถุึป็ระสู่งค์์ ข้อบังค์ับ นโยบาย 

ระเบ่ยบ ข้อกำาห้นด้ ค์ำาสู่ั�ง และมติิท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท 
และ/ห้รือ มติิท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้นของบริษััท

2. ด้ำาเนินการห้รือป็ฏิิบัติิงานให้้เป็็นไป็ติามนโยบาย แผู้นงาน 
และงบป็ระมาณท่� ได้้รับอนุมัติิจัากค์ณะกรรมการบริษััท  
อย่างม่ป็ระสิู่ทธุิภาพัและป็ระสู่ิทธุิผู้ล

3. ด้ำาเนินการให้้ม่การจััด้ทำาและสู่่งมอบนโยบายทางธุุรกิจัของ
บริษััท รวมถ่ึงแผู้นงานและงบป็ระมาณ ติ่อค์ณะกรรมการ
บริษััท เพั่�อขออนุมัติิ และให้้รายงานค์วามค์ืบห้น้าติาม 
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แผู้นงานและงบป็ระมาณท่�ได้้รับอนุมัติิติ่อค์ณะกรรมการบริษััท
เป็็นป็ระจัำาทุกค์รั�งท่�ม่การจััด้ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท

4. บังค์ับบัญช้า ติิด้ติ่อ สู่ั�งการ ด้ำาเนินการ ติลอด้จันเข้าลงนามใน
นิติิกรรม สู่ัญญา เอกสู่ารค์ำาสู่ั�ง ห้นังสู่ือแจั้งห้รือห้นังสู่ือใด้ ๆ 
ท่�ใช้้ติิด้ติ่อกับห้น่วยงานห้รือบุค์ค์ลอื�น เพั่�อให้้การด้ำาเนินงาน
ของบริษััทสู่ำาเร็จัลุล่วงอย่างม่ป็ระสู่ิทธุิภาพัและป็ระสู่ิทธุิผู้ล

5. บังค์ับบัญช้าพันักงานและล้กจั้าง รวมถึ่งการบรรจัุ แติ่งตัิ�ง 
ถึอด้ถึอน เลื�อน ลด้ ติัด้เงินเด้ือนห้รือค์่าจั้าง ลงโทษัทางวินัย 
ติลอด้จันให้้ออกจัากติำาแห้น่งติามระเบ่ยบ ข้อกำาห้นด้ ห้รือ 
ค์ำาสู่ั�งท่�ค์ณะกรรมการบริษััท และ/ห้รือ บริษััทกำาห้นด้

6. ม่อำานาจัในการมอบอำานาจัช้่วง และ/ห้รือ มอบห้มายให้้บุค์ค์ล
อื�นป็ฏิิบัติิงานเฉีพัาะแทนได้้ โด้ยการมอบอำานาจัช้่วง และ/ห้รือ 
การมอบห้มายด้ังกล่าวให้้อย้่ภายใติ้ขอบเขติแห้่งการมอบ
อำานาจัติามห้นังสู่ือมอบอำานาจั และ/ห้รือ ให้้เป็็นไป็ติามระเบ่ยบ 
ข้อกำาห้นด้ ห้รือค์ำาสู่ั�งท่�ค์ณะกรรมการบริษััท และ/ห้รือ บริษััท
กำาห้นด้ไว้

7. เป็็นผู้้้นำาและป็ฏิิบัติิตินให้้เป็็นแบบอย่างติามห้ลักจัริยธุรรมและ
จัรรยาบรรณทางธุุรกิจัของบริษััทฯ

ทั�งน่� การใช้้อำานาจัของกรรมการผู้้้จััด้การดั้งกล่าวข้างติ้นไม่สู่ามารถึ
กระทำาได้้ ห้ากกรรมการผู้้้จััด้การม่สู่่วนได้้เสู่่ยห้รืออาจัม่ค์วามขัด้แย้ง
ทางผู้ลป็ระโยช้น์ ในลักษัณะใด้ ๆ  กับบริษััทในการใช้้อำานาจัด้ังกล่าว

ค์ณะกรรมการบริษััทกำาห้นด้เป็้าห้มายการป็ฏิิบัติิงานของกรรมการ
ผู้้้จััด้การ และให้้ม่การป็ระเมินผู้ลการป็ฏิิบัติิงานของกรรมการ 
ผู้้้จััด้การเป็็นป็ระจัำาทุกป็ี โด้ยกำาห้นด้เป็้าห้มายและห้ลักเกณฑ์์ ในการ
ป็ระเมินท่�เช้ื�อมโยงกับแผู้นกลยุทธุ์และแผู้นงานป็ระจัำาป็ี เพั่�อพัิจัารณา
กำาห้นด้ค์่าติอบแทนและมาติรการจัูงใจัท่�เห้มาะสู่ม 

นอกจัากน่� บริษััทได้้จััด้ให้้ม่การป็ระเมินผู้ลกรรมการผู้้้จััด้การ 
โด้ยกรรมการบริษััทท่�ไม่ม่สู่่วนได้้เสู่่ยกับกรรมการผู้้้จััด้การ เป็็น 
ผู้้้ป็ระเมินผู้ลการป็ฏิิบัติิงานของกรรมการผู้้้จััด้การเป็็นป็ระจัำาทุกป็ ี
อย่างน้อยป็ีละ 1 ค์รั�ง ซึ่่�งในแติ่ละป็ี กรรมการบริษััทท่� ไม่ม่สู่่วน 
ได้้เสู่่ยกับกรรมการผู้้้จััด้การ จัะวัด้ผู้ลการด้ำาเนินงานของกรรมการ
ผู้้้จััด้การในรอบป็ีท่�ผู้่านมา ในร้ป็ของค์วามก้าวห้น้าในการป็ฏิิบัติิงาน
ท่�สู่ามารถึบรรลุเป็้าห้มายและวัติถุึป็ระสู่งค์์ติามท่�บริษััทได้้กำาห้นด้ไว้

คณะกรรมูการบ่ริหุ้ารความูเส่ี�ยง 
ป็ัจัจัุบัน บริษััทม่ค์ณะกรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยงจัำานวน 4 ท่าน 
ป็ระกอบด้้วย
1. รศ.ด้ร.มนติรี โสู่ค์ติิยานุรักษั์
 ป็ระธุานกรรมการ และกรรมการอิสู่ระ
2. รศ.ทรงกลด้ จัารุสู่มบัติิ
 กรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง
3. นายช้าล่ สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ�
 กรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง
4. นายอารักษั์ สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ�
 กรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง

ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ด้ำาเนินการติามนโยบายการบริห้ารค์วามเสู่่�ยงท่�ค์ณะกรรมการ

บริษััทกำาห้นด้ การป็ระเมินผู้ลค์วามเสู่่�ยง แนวทางการป็้องกัน
และติรวจัสู่อบค์วามเสู่่�ยงอย่างม่ระบบในธุุรกิจัอุติสู่าห้กรรม
เฟอร์นิเจัอร์ เพั่�อลด้โอกาสู่ท่�องค์์กรจัะเกิด้ค์วามเสู่่ยห้าย 
ให้้อย้่ในระด้ับท่�ยอมรับได้้ โด้ยมุ่งเน้นให้้เกิด้วัฒนธุรรมการ
บริห้ารค์วามเสู่่�ยงข้�นในองค์์กร

2. ให้้ค์ำาแนะนำาและให้้การสู่นับสู่นุนค์ณะกรรมการบริษััท ในการ
กำาห้นด้นโยบายบริห้ารค์วามเสู่่�ยง ระดั้บค์วามเสู่่�ยงท่�องค์์กร
ยอมรับได้้ (Risk Appetite) และช้่วงค์วามเบ่�ยงเบนของระดั้บ
ค์วามเสู่่�ยงท่�ยอมรับได้้ (Risk Tolerance)

3. กลั�นกรองและสู่อบทานรายงานการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง เพั่�อ
ให้้มั�นใจัว่าค์วามเสู่่�ยงได้้รับการติอบสู่นองอย่างเพัียงพัอ และ
เห้มาะสู่ม อย้่ในระด้ับท่�องค์์กรยอมรับได้้

4. ด้ำาเนินการอื�นใด้ติามท่�ค์ณะกรรมการบริษััทมอบห้มาย

ค์ณะกรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยงจัะจััด้ให้้ม่การป็ระชุ้มกันอย่าง
น้อยป็ีละ 2 ค์รั�ง และให้้รายงานติ่อค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบและ 
ค์ณะกรรมการบริษััททราบ

คณะกรรมูการส่รรหุ้า 
ป็ัจัจัุบัน บริษััทม่ค์ณะกรรมการสู่รรห้าจัำานวน 3 ท่าน ป็ระกอบด้้วย
1. รศ.ทรงกลด้ จัารุสู่มบัติิ
 ป็ระธุานกรรมการ และกรรมการอิสู่ระ
2. นายช้าล่  สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� 
 กรรมการสู่รรห้า
3. นายอารักษั์  สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� 
 กรรมการสู่รรห้า

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการสรรหา
1. คั์ด้เลือกบุค์ค์ลท่�สู่มค์วรได้้รับการเสู่นอรายช้ื�อเป็็นกรรมการ

รายให้ม่ ห้รือสู่รรห้ากรรมการผู้้้จััด้การ โด้ยให้้ม่การกำาห้นด้
ห้ลักเกณฑ์์ ห้รือวิธุ่การสู่รรห้าและคั์ด้เลือกอย่างม่ห้ลักเกณฑ์์
และค์วามโป็ร่งใสู่ เพั่�อเสู่นอติ่อท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท 
และ/ห้รือ ท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถืึอหุ้้นเพั่�อพัิจัารณาอนุมัติิ

2. จััด้ทำาแผู้นพััฒนาการฝ่ึกอบรมท่�เก่�ยวกับการป็ฏิิบัติิห้น้าท่�
กรรมการและค์วามร้้ท่�เก่�ยวกับธุุรกิจัของกิจัการให้้แก่ 
ค์ณะกรรมการและผู้้้บริห้ารระด้ับสู่้งของบริษััท อย่างติ่อเนื�อง  
เพั่�อเพัิ�มศักยภาพัของค์ณะกรรมการและผู้้้บริห้ารของบริษััท

3. จััด้ทำาแผู้นการพััฒนากรรมการผู้้้จััด้การและผู้้้บริห้ารระดั้บสู่้ง  
(Succession Plan) เพั่�อเติรียมพัร้อมบุค์ค์ลท่�ม่ศักยภาพั
ให้้สู่ามารถึสืู่บทอด้ติำาแห้น่งงานในกรณ่ท่�กรรมการผู้้้จััด้การ
ห้รือผู้้้บริห้ารระด้ับสู่้งเกษั่ยณอายุ ลาออก ห้รือไม่สู่ามารถึ
ป็ฏิิบัติิห้น้าท่�ได้้

4. ป็ฏิิบัติิการอื�นใด้ติามท่�ค์ณะกรรมการบริษััท มอบห้มาย 
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คณะกรรมูการพัิจารณาค่าต้อบ่แทน 
ป็ัจัจัุบัน บริษััทม่ค์ณะกรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทนจัำานวน  
3 ท่าน ป็ระกอบด้้วย
1. รศ.ด้ร.มนติรี  โสู่ค์ติิยานุรักษั์  
 ป็ระธุานกรรมการ และกรรมการอิสู่ระ
2. นายช้าล่   สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� 
 กรรมการพัิจัรณาค์่าติอบแทน
3. นายอารักษั์  สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� 
 กรรมการพัิจัรณาค์่าติอบแทน

ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
1. ค์ณะกรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทน จัะเป็็นผู้้้เสู่นอนโยบาย

ค์่าติอบแทน ร้ป็แบบและห้ลักเกณฑ์์การจั่ายค์่าติอบแทนของ
กรรมการและกรรมการผู้้้จััด้การ ทั�งน่�เพั่�อให้้ร้ป็แบบและห้ลัก
เกณฑ์์การจั่ายค์่าติอบแทนม่ค์วามเห้มาะสู่ม โด้ยด้ำาเนินการ 
ด้ังน่�
1.1 ทบทวนค์วามเห้มาะสู่มของห้ลักเกณฑ์์ท่�ใช้้อย้่ในป็ัจัจัุบัน
1.2 พัิจัารณาข้อม้ลการจั่ายค์่าติอบแทนของบริษััทอื�นท่� 

อย้่ในอุติสู่าห้กรรมเด้่ยวกับบริษััทเพั่�อเป็รียบเท่ยบถ่ึง
ค์วามเห้มาะสู่ม

1.3 กำาห้นด้ห้ลักเกณฑ์์ ให้้ม่ค์วามเห้มาะสู่มเพั่�อให้้เกิด้ผู้ลงาน
ติามท่�ค์าด้ห้วัง ให้้ม่ค์วามเป็็นธุรรมและเป็็นการติอบแทน
บุค์ค์ลท่�ช้่วยให้้งานของบริษััทป็ระสู่บผู้ลสู่ำาเร็จั

1.4 ทบทวนร้ป็แบบการจั่ายค์่าติอบแทนทุกป็ระเภท โด้ย
พัิจัารณาจัำานวนเงินและสัู่ด้สู่่วนการจั่ายค์่าติอบแทน
ของแติ่ละร้ป็แบบให้้ม่ค์วามเห้มาะสู่ม

1.5 พัิจัารณาให้้การจั่ายค์่าติอบแทนเป็็นไป็ติามเกณฑ์์ 
ท่�ห้น่วยงานทางการกำาห้นด้ห้รือข้อแนะนำาท่�เก่�ยวข้อง

2. ป็ระเมินผู้ลกรรมการผู้้้จััด้การและนำาเสู่นอให้้ค์ณะกรรมการ
บริษััท พัิจัารณาให้้ค์วามเห็้นช้อบ 

3. พัิจัารณากำาห้นด้ค์่าติอบแทนป็ระจัำาป็ีของกรรมการและ
กรรมการผู้้้จััด้การ

4. ป็ฏิิบัติิการอื�นใด้ติามท่�ค์ณะกรรมการบริษััท มอบห้มาย 

หลักปฏิิบัติท่ี 1.2
ในการสู่ร้างคุ์ณค์่าให้้แก่กิจัการอย่างยั�งยืน ค์ณะกรรมการค์วรกำากับ
ด้้แลให้้นำาไป็สู้่่ผู้ลอย่างน้อย ค์ือ สู่ามารถึแข่งขันได้้ และม่ผู้ลป็ระกอบ
การท่�ด้่โด้ยค์ำาน่งถึ่งผู้ลกระทบในระยะยาว ป็ระกอบธุุรกิจัอย่างม่
จัริยธุรรม เค์ารพัสิู่ทธุิ และม่ค์วามรับผู้ิด้ช้อบติ่อผู้้้ถืึอหุ้้น และผู้้้ม่
สู่่วนได้้เสู่่ย เป็็นป็ระโยช้น์ติ่อสู่ังค์ม และพััฒนาห้รือลด้ผู้ลกระทบด้้าน 
สู่ิ�งแวด้ล้อม รวมถ่ึงสู่ามารถึป็รับติัวได้้ภายใติ้ป็ัจัจััยการเป็ล่�ยนแป็ลง 

แนวปฏิิบัติท่ี 1.2 
1. บริษััทค์ำาน่งถ่ึงค์วามสู่ามารถึในการแข่งขันและการสู่ร้าง 

ผู้ลป็ระกอบการท่�ด้่ในระยะยาว โด้ยวางรากฐานกลยุทธุ์
การพััฒนาท่�ยั�งยืนผู้่านการพััฒนาระบบการบริห้ารจััด้การ 
ให้้ม่ป็ระสิู่ทธิุภาพัท่�เพัิ�มข้�นอย่างติ่อเนื�อง รวมถ่ึงการติิด้ติาม
ป็ัจัจััยติ่าง ๆ โด้ยรอบด้้านท่�ก่อให้้เกิด้ค์วามเป็ล่�ยนแป็ลงของ

ธุุรกิจั เพั่�อให้้สู่ามารถึป็รับติัวได้้ทันติ่อการเป็ล่�ยนแป็ลง โด้ย
บริษััทม่ค์ณะกรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยงท่�จัะเป็็นผู้้้ติิด้ติาม 
ติรวจัสู่อบ และให้้นโยบายการบริห้ารจััด้การค์วามเสู่่�ยง 
ในด้า้นติา่ง ๆ  เพั่�อให้ฝ้่า่ยบรหิ้ารจััด้การสู่ามารถึนำานโยบายไป็เป็น็ 
แนวทางในการป็ฏิิบัติิงานเพั่�อเพัิ�มป็ระสู่ิทธุิภาพั ลด้ผู้ลกระทบ 
ค์วามเสู่่ยห้ายท่�อาจัจัะเกิด้ข้�นจัากป็ัจัจััยทางด้้านธุุรกิจัท่�ม่
การเป็ล่�ยนแป็ลงได้้ นอกจัากน่�ค์ณะกรรมการบริษััทยังม ่
นโยบายท่�จัะสู่ร้างค์วามสู่ามารถึในการแข่งขันให้้เกิด้ข้�น  
โด้ยเฉีพัาะอย่างยิ�งแนวทางเพั่�อลด้ติ้นทุนและค์่าใช้้จั่ายการผู้ลิติ
เฟอร์นิเจัอร์ การสู่ร้างแนวทางค์วามร้้ด้้านการผู้ลิติให้้เกิด้ข้�น
อย่างติ่อเนื�องเพั่�อลด้การใช้้ทรัพัยากรในการผู้ลิติให้้ลด้ลงได้้
อย่างติ่อเนื�อง ซึ่่�งจัะเป็็นแนวทางท่�จัะสู่ามารถึสู่ร้างค์วามยั�งยืน
ของธุุรกิจั รวมถ่ึงค์วามสู่ามารถึในการแข่งขัน ซึ่่�งจัะช้่วยสู่ร้าง
ผู้ลป็ระกอบการท่�ด้่ให้้แก่บริษััทในระยะยาวด้้วย

2. บริษััทค์ำาน่งถ่ึงการป็ระกอบธุุรกิจัอย่างม่จัริยธุรรม เค์ารพัสู่ิทธิุ  
และม่ค์วามรับผู้ิด้ช้อบติ่อผู้้้ถืึอหุ้้น และผู้้้ม่สู่่วนได้้เสู่่ย โด้ย 
ได้้กำาห้นด้นโยบายจัริยธุรรมในการด้ำาเนินธุุรกิจั และนโยบาย
การพััฒนาธุุรกิจัอย่างยั�งยืนออกมาเป็็นลายลักษัณ์อักษัร 
ซึ่่�งบริษััทเช้ื�อว่า การป็ระกอบธุุรกิจัอย่างซึ่ื�อติรง ม่จัริยธุรรม 
เค์ารพัในสิู่ทธิุของผู้้้อื�น และป็ฏิิบัติิติ่อผู้้้ม่สู่่วนได้้เสู่่ยอย่างเสู่มอ
ภาค์และเป็็นธุรรม จัะเป็็นรากฐานท่�สู่ำาค์ัญสู่ำาห้รับแนวทางการ
ป็ระกอบธุุรกิจัท่�จัะสู่ร้างค์วามยั�งยืนให้้เกิด้ข้�น

3. บริษััทค์ำาน่งถึ่งการด้ำาเนินธุุรกิจัท่�เป็็นป็ระโยช้น์ติ่อสู่ังค์ม และ
พััฒนาห้รือลด้ผู้ลกระทบด้้านสู่ิ�งแวด้ล้อม ผู้่านแนวทางป็ฏิิบัติิ
เพั่�อค์วามเป็็นมิติรติ่อสู่ิ�งแวด้ล้อม ซ่ึ่�งกำาห้นด้ให้้ในกระบวนการ
ผู้ลติิของบรษัิัท จัะติอ้งมว่ธ่ิุการบรหิ้ารจัดั้การเศษัวสัู่ด้ทุ่�เห้ลือจัาก 
กระบวนการผู้ลิติ และวธิุก่ารบรหิ้ารจัดั้การเพั่�อลด้ผู้ลกระทบจัาก
กระบวนการผู้ลิติของบริษััท ได้้แก่ เศษัไม้ เศษัขี�เลื�อย ฝุ่่น ละอองสู่่  
เศษัสู่่ เศษัวัสู่ดุ้ กาวท่�ใช้้ในกระบวนการผู้ลิติ เป็็นติ้น

4. บริษััทค์ำาน่งถ่ึงค์วามสู่ามารถึในการป็รับตัิวได้้ภายใติ้ป็ัจัจััยการ
เป็ล่�ยนแป็ลง เนื�องจัากในยุค์ข้อม้ลข่าวสู่ารม่การเป็ล่�ยนแป็ลง
อย้่ติลอด้เวลา และติ่อเนื�อง ด้ังนั�นการติิด้ติามค์วามเค์ลื�อนไห้ว
ท่�เกิด้ข้�นทั�งจัากป็ัจัจััยท่�สู่่งผู้ลกระทบโด้ยติรงติ่อธุุรกิจั รวมถ่ึง
ป็ัจัจััยท่�อาจัจัะสู่่งผู้ลกระทบโด้ยอ้อม เห้ล่าน่�ล้วนเป็็นข้อม้ล
สู่ำาค์ัญท่�ค์ณะกรรมการบริษััท และผู้้้บริห้ารจัะติ้องร้้เท่าทัน
การเป็ล่�ยนแป็ลงท่�เกิด้ข้�น เพั่�อจัะสู่ามารถึกำาห้นด้นโยบาย
การทำางานให้้พัร้อมรับมือ และลด้ผู้ลกระทบติ่อค์วามเสู่่ยห้าย
ท่�อาจัจัะเกิด้ข้�น ซึ่่�งเห้ติุการณ์สู่ำาคั์ญท่�เกิด้ข้�นในช้่วงป็ี 2563  
จัากผู้ลกระทบของเชื้�อไวรสัู่โค์โรนา่สู่ายพันัธุุ์ ให้ม ่(COVID-19) นบัเป็น็ 
ค์วามท้าทายท่�สู่ำาคั์ญท่�สู่่งผู้ลให้้บริษััทติ้องพัร้อมรับมือ และ
ห้านโยบายการจััด้การแก้ ไขป็ัญห้า เพั่�อสู่ร้างค์วามอย้่รอด้
ให้้เกิด้ข้�นได้้ภายใติ้สู่ถึานการณ์ท่� ไม่สู่ามารถึค์าด้เด้าและ 
ไม่อาจัค์วบคุ์มได้้ในช้่วงท่�ผู้่านมา เป็็นติ้น

หลักปฏิิบัติท่ี 1.3
ค์ณะกรรมการม่ห้น้าท่�ด้้แลให้้กรรมการทุกค์นและผู้้้บริห้ารป็ฏิิบัติิ
ห้น้าท่�ด้้วยค์วามรับผู้ิด้ช้อบ ระมัด้ระวัง และซืึ่�อสัู่ติย์สูุ่จัริติติ่อองค์์กร 
และด้้แลให้้การด้ำาเนินงานเป็็นไป็ติามกฎห้มาย ข้อบังคั์บ และมติิ 
ท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้น 



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563122

แนวปฏิิบัติท่ี 1.3 
กรรมการของบริษััททุกค์นเข้าใจัถึ่งห้น้าท่�ในฐานะกรรมการบริษััท  
ท่�จัะติ้องม่ค์วามรับผู้ิด้ช้อบ ระมัด้ระวัง และซึ่ื�อสัู่ติย์สุู่จัริติติ่อองค์์กร 
ด้้แลให้้การด้ำาเนินงานเป็็นไป็ติามกฎห้มาย เช้่น พัระราช้บัญญัติิ
บริษััทมห้าช้นจัำากัด้ พัระราช้บัญญัติิห้ลักทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ 
พั.ศ. 2535 ฉีบับป็ระมวล ข้อบังคั์บบริษััท มติิท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้น  
รวมถ่ึงกฎเกณฑ์์ของห้น่วยงานกำากับด้้แลท่�เก่�ยวข้อง อาทิ การจััด้ให้้
ม่กระบวนการอนุมัติิการด้ำาเนินการท่�สู่ำาค์ัญ ในธุุรกรรมท่�เก่�ยวข้อง
กับการเข้าลงทุน การทำาธุุรกรรมท่�ม่ผู้ลกระทบติ่อกิจัการอย่างม ่
นัยสู่ำาคั์ญ รายการท่�ม่สู่่วนได้้เสู่่ย การเข้าทำารายการได้้มาห้รือ
จัำาห้น่ายไป็ซึ่่�งสิู่นทรัพัย์ของบริษััท การเข้าทำารายการท่�เก่�ยวโยงกัน 
ห้รือการจั่ายเงินป็ันผู้ล ให้้เป็็นไป็ติามท่�กฎห้มายกำาห้นด้ 

ทั�งน่�กรรมการบริษััททุกท่านพัร้อมท่�จัะแสู่ด้งค์วามค์ิด้เห็้นของติน
อย่างเป็็นอิสู่ระ และป็รับป็รุงตัิวเองให้้ทันสู่มัยอย้่ติลอด้เวลา รวมถึ่ง
ให้้ม่ค์วามเข้าใจัติ่อกฎเกณฑ์์ ระเบ่ยบป็ฏิิบัติิของห้น่วยงานกำากับด้้แล
ท่�เก่�ยวข้องท่�ม่การเป็ล่�ยนแป็ลงติามยุค์สู่มัยท่�เกิด้ข้�น โด้ยค์ำาน่งถ่ึง
ป็ระโยช้น์สู่้งสูุ่ด้ของบริษััทและเป็็นธุรรมติ่อผู้้้ถึือหุ้้นทุกค์น นอกจัากน่�  
กรรมการบริษััททุกท่านยังอุทิศเวลาเพั่�อป็ฏิิบัติิห้น้าท่�ติามค์วาม
รับผู้ิด้ช้อบอย่างเติ็มท่�และเพัียงพัอ โด้ยถึือป็ฏิิบัติิเป็็นห้น้าท่�ท่�จัะ
ติ้องเข้าป็ระชุ้มค์ณะกรรมการทุกค์รั�ง ยกเว้นกรณ่ท่�ม่เห้ตุิผู้ลจัำาเป็็น 

ในกรณ่ของกรรมการเข้าให้ม่ บริษััทจัะจััด้ให้้ม่การป็ฐมนิเทศและ
ให้้ค์วามร้้เก่�ยวกับการด้ำาเนินธุุรกิจั โค์รงสู่ร้างการด้ำาเนินธุุรกิจั 
ข้อม้ลสัู่ด้สู่่วนรายได้้ ผู้ลการด้ำาเนินงานในอด้่ติท่�ผู้่านมา โค์รงสู่ร้าง
ค์ณะกรรมการบริษััท กฎเกณฑ์์ ระเบ่ยบข้อบังค์ับของบริษััท รวมถึ่ง 
ห้น่วยงานกำากับด้้แลท่�เก่�ยวข้อง การจััด้ทำารายงานการม่สู่่วน 
ได้้เสู่่ย นโยบายด้้านการกำากับด้้แลกิจัการ นโยบายป็้องกันการใช้้
ข้อม้ลภายใน ฯลฯ ท่�ถึือได้้ว่าเป็็นข้อม้ลสู่ำาค์ัญและค์วรติ้องทราบ
ของ กรรมการเข้าให้ม่ ทั�งน่�เพั่�อสู่ร้างค์วามร้้ ค์วามเข้าใจัในธุุรกิจั
และการด้ำาเนินงานด้้านติ่าง ๆ ของบริษััทและเติรียมค์วามพัร้อม
สู่ำาห้รับการป็ฏิิบัติิห้น้าท่�กรรมการ 

หลักปฏิิบัติท่ี 1.4
ค์ณะกรรมการค์วรเข้าใจัขอบเขติห้น้าท่�และค์วามรับผิู้ด้ช้อบของ 
ค์ณะกรรมการ และกำาห้นด้ขอบเขติการมอบห้มายห้น้าท่�และค์วาม 
รับผิู้ด้ช้อบให้้กรรมการผู้้้จััด้การและฝ่่ายจััด้การอย่างชั้ด้เจัน  
ติลอด้จันติิด้ติามด้้แลให้้กรรมการผู้้้จััด้การและฝ่่ายจััด้การป็ฏิิบัติิ
ห้น้าท่�ติามท่�ได้้รับมอบห้มาย 

แนวปฏิิบัติท่ี 1.4 
บริษััทได้้จััด้ให้้ม่กฎบัติรของค์ณะกรรมการบริษััท และค์ณะกรรมการ
ชุ้ด้ย่อยทุกชุ้ด้ รวมถ่ึงนโยบายการกำากับด้้แลกิจัการ ท่�ระบุห้น้าท่�และ
ค์วามรับผู้ิด้ช้อบของค์ณะกรรมการเพั่�อใช้้อ้างอิงในการป็ฏิิบัติิห้น้าท่�
ของกรรมการทุกท่าน และจัะม่การทบทวนรายละเอ่ยด้ในกฎบัติรเป็็น
ป็ระจัำาทุกป็ี นอกจัากน่�ยังได้้แบ่งแยกบทบาทห้น้าท่�ค์วามรับผู้ิด้ช้อบ 
ระห้ว่างค์ณะกรรมการบริษััท และฝ่่ายจััด้การไว้อย่างชั้ด้เจัน  
โด้ยกรรมการบริษััททำาห้น้าท่�ในการกำาห้นด้นโยบายบริษััท และ
กำากับด้้แลการด้ำาเนินงานของฝ่่ายจััด้การ ขณะท่�ฝ่่ายจััด้การทำา

ห้น้าท่�บริห้ารงานด้้านติ่าง ๆ  ให้้เป็็นไป็ติามนโยบายท่�ค์ณะกรรมการ
บริษััทกำาห้นด้ โด้ยป็ระธุานกรรมการ และกรรมการผู้้้จััด้การ ไม่ได้้
เป็็นบุค์ค์ลเด้่ยวกัน เพั่�อการแบ่งแยกบทบาทห้น้าท่�ด้้านการกำาห้นด้
นโยบาย และสู่่วนป็ฏิิบัติิงานติามนโยบายอย่างชั้ด้เจัน

อ้างอิงรายละเอ่ยด้ของขอบเขติอำานาจัห้น้าท่�และค์วามรับผิู้ด้ช้อบ
ของป็ระธุานกรรมการ ค์ณะกรรมการบริษััท ค์ณะกรรมการ 
ชุ้ด้ย่อยทุกชุ้ด้ และกรรมการผู้้้จััด้การติามท่�ป็รากฏิรายละเอ่ยด้ 
ในหั้วข้อ แนวป็ฏิิบัติิท่� 1.1

หุ้ลักปฏิิบั่ต้ิที� 2 : กำาหุ้นดวัต้ถืุประส่งค์และเป้าหุ้มูาย 
หุ้ลักข้องกิจการที�เป็นไปเพั่�อความูยั�งยืน 
หลักปฏิิบัติท่ี 2.1
ค์ณะกรรมการค์วรกำาห้นด้ห้รือด้้แลให้้วัติถุึป็ระสู่งค์์และเป้็าห้มายห้ลัก 
ของกิจัการเป็็นไป็เพั่�อค์วามยั�งยืน โด้ยเป็็นวัติถุึป็ระสู่งค์์และเป็้าห้มาย
ท่�สู่อด้ค์ล้องกับการสู่ร้างคุ์ณค์่าให้้ทั�งกิจัการ ล้กค์้า ผู้้้ม่สู่่วนได้้เสู่่ย 
และสัู่งค์มโด้ยรวม

แนวปฏิิบัติท่ี 2.1 
บริษััทกำาห้นด้วัติถึุป็ระสู่งค์์คื์อ “การนำาพัาองค์์กรให้้ม่การพััฒนาและ
เติิบโติอย่างยั�งยืน” และกำาห้นด้เป็้าห้มายห้ลักซึ่่�งเป็็นเป็้าห้มายท่�ตัิ�งไว้
ภายในระยะเวลา 3 ป็ีว่า “จัะรักษัาอัติราการเจัริญเติิบโติของยอด้ขาย  
และกำาไรจัากการด้ำาเนินงานในกลุ่มธุุรกิจัเฟอร์นิเจัอร์ ให้้เติิบโติอย่าง
ติ่อเนื�อง และมุ่งสู่้่การเป็็นองค์์กรพััฒนาติ่อยอด้การลงทุนเพั่�อลด้
ติ้นทุนในธุุรกิจัการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์แบบค์รบวงจัร รวมถ่ึงการ
ตัิ�งเป็้าห้มายผู้ลติอบแทนจัากธุุรกิจัด้้านพัลังงานทด้แทนคิ์ด้เป็็น
สัู่ด้สู่่วนไม่ติำ�ากว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสูุ่ทธุิรวมของบริษััทและบริษััท
ย่อยทั�งห้มด้ภายในระยะเวลา 3 ป็ี รวมถ่ึงการกระจัายค์วามเสู่่�ยงใน
การด้ำาเนินธุุรกิจัสู้่่ธุุรกิจัป็ระเภทอื�น ๆ  ท่�ม่ศักยภาพัและโอกาสู่ในการ
เติิบโติอย่างติ่อเนื�อง” ซึ่่�งจัะเห็้นได้้ว่า วัติถุึป็ระสู่งค์์และเป็้าห้มายห้ลัก
ของกิจัการเป็็นไป็เพั่�อค์วามยั�งยืน เน้นการสู่ร้างค์ุณค์่าให้้แก่กิจัการ 
ซ่ึ่�งจัะก่อให้้เกิด้ป็ระโยช้น์ร่วมกันทั�งในสู่่วนของล้กค์้าท่�จัะได้้ม่โอกาสู่
ใช้้ผู้ลิติภัณฑ์์ท่�ม่การพััฒนาร้ป็แบบสู่ินค์้า ม่แนวทางการลด้ติ้นทุน 
เพั่�อให้้สู่ามารถึจัำาห้น่ายสิู่นค์้าได้้ในราค์าท่�สู่มเห้ตุิสู่มผู้ล ผู้้้ม่สู่่วนได้้
เสู่่ยม่โอกาสู่ได้้รับป็ระโยช้น์จัากแนวทางการติ่อยอด้ธุุรกิจัของบริษััท
สู้่่ติ้นนำ�า เพั่�อลด้ติ้นทุนการผู้ลิติสู่ินค์้า ได้้แก่ Supplier ผู้้้จััด้จัำาห้น่าย
วัติถุึด้ิบ สู่ถึาบันการเงินท่�ให้้การสู่นับสู่นุนทางการเงินแก่บริษััท 
รวมถึ่งธุุรกิจัด้้านพัลังงานทด้แทนท่�จัะให้้ป็ระโยช้น์และเป็็นสู่่วนห้น่�ง 
ของการสู่ร้างค์วามมั�นค์งทางด้้านพัลังงานให้้เกิด้ข้�นในสู่ังค์ม และ
ชุ้มช้นท่�บริษััทม่โอกาสู่เข้าไป็ลงทุนในพั่�นท่�ด้ังกล่าว 

บริษััทได้้สู่่งเสู่ริมให้้บุค์ลากรทุกระดั้บม่สู่่วนร่วมในการนำาเสู่นอ
และติัด้สู่ินใจัท่�จัะกำาห้นด้แนวทางการทำางานท่�ช้่วยสู่่งเสู่ริมให้้บรรลุ
วัติถึุป็ระสู่งค์์และเป็้าห้มายห้ลักขององค์์กร เพั่�อก่อให้้เกิด้เป็็น
วัฒนธุรรมองค์์กรข้�นท่�ทุกค์นจัะติ้องติระห้นักถ่ึงการใช้้ค์วามคิ์ด้
สู่ร้างสู่รรค์์ ในการทำางาน
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หลักปฏิิบัติท่ี 2.2
ค์ณะกรรมการค์วรกำากับด้้แลให้้มั�นใจัว่า วัติถุึป็ระสู่งค์์และเป็้าห้มาย 
ติลอด้จันกลยุทธุ์ ในระยะเวลาป็านกลาง และ/ห้รือป็ระจัำาป็ีของกิจัการ
สู่อด้ค์ล้องกับการบรรลุวัติถุึป็ระสู่งค์์และเป็้าห้มายห้ลักของกิจัการโด้ย
ม่การนำานวัติกรรมและเทค์โนโลย่มาใช้้อย่างเห้มาะสู่ม และป็ลอด้ภัย

แนวปฏิิบัติท่ี 2.2 
ค์ณะกรรมการจัะกำากับด้้แลให้้การจััด้ทำากลยุทธ์ุและแผู้นงานป็ระจัำาปี็ 
สู่อด้ค์ล้องกับวัติถึุป็ระสู่งค์์และเป็้าห้มายห้ลักของกิจัการ โด้ยค์ำาน่ง
ถึ่งป็ัจัจััยแวด้ล้อมของกิจัการ ณ ขณะนั�น รวมถึ่งการค์าด้การณ์
ป็ัจัจััยท่�อาจัจัะเกิด้การเป็ล่�ยนแป็ลง และค์วามเสู่่�ยงท่�อาจัจัะเกิด้ข้�น
ได้้ในอนาค์ติ โด้ยในทุกค์รั�งท่�ม่การจััด้ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท 
จัะม่การสู่อบถึามถ่ึงค์วามก้าวห้น้าในการป็ฏิิบัติิงานจัากกรรมการ
ผู้้้จััด้การและผู้้้บริห้ารท่�เก่�ยวข้อง เพั่�อเป็็นการทบทวนวัติถุึป็ระสู่งค์์ 
เป็้าห้มาย และกลยุทธุ์ เพั่�อให้้มั�นใจัว่ากลยุทธุ์ และแผู้นการทำางานท่�
วางไว้ ได้้ค์ำาน่งถึ่งผู้ลกระทบในระยะเวลาท่�อาจัจัะเกิด้ข้�น และพัอจัะ
ค์าด้การณ์ ได้้ นอกจัากน่�ยังรวมถึ่งการด้้แลให้้ม่การวิเค์ราะห้์สู่ภาพั
แวด้ล้อม ป็ัจัจััยและค์วามเสู่่�ยงติ่าง ๆ ท่�อาจัม่ผู้ลกระทบติ่อผู้้้ม่สู่่วน
ได้้เสู่่ยท่�เก่�ยวข้องติลอด้สู่าย ซึ่่�งผู้้้ม่สู่่วนได้้เสู่่ยในท่�น่�ค์รอบค์ลุมถึ่ง  
พันักงานบริษััท ผู้้้ลงทุน ผู้้้ถึือหุ้้น ล้กค์้า ค้์่ค์้า ชุ้มช้น สู่ังค์ม สิู่�งแวด้ล้อม  
ห้นว่ยงานราช้การ ห้นว่ยงานกำากับด้้แล เป็น็ติน้ นอกจัากน่�ค์ณะกรรมการ 
ยงัติระห้นกัถึง่ค์วามเสู่่�ยงของการตัิ�งเป็า้ห้มายท่�อาจันำาไป็สู่้ก่ารป็ระพัฤติิ
ท่�ผิู้ด้กฎห้มาย การทุจัริติ ห้รือขาด้จัริยธุรรม เป็็นป็ระเด็้นห้ลักท่�จัะม่
การทักท้วงถึ่งค์วามเสู่่�ยงของเป็้าห้มายเมื�อม่การพัิจัารณาป็ระกอบ
กับป็ัจัจััยแวด้ล้อมติ่าง ๆ  ท่�อาจัจัะเอื�อให้้เกิด้ค์วามเสู่่�ยงดั้งกล่าวด้้วย

โด้ยค์ณะกรรมการจัะกำากับด้้แลให้้ม่การถึ่ายทอด้วัติถึุป็ระสู่งค์์และ
เป็้าห้มายผู้่านกลยุทธุ์และแผู้นงานให้้ทั�วทั�งองค์์กร เพั่�อทุกห้น่วยงาน 
ท่�เก่�ยวข้องจัะได้้รับทราบข้อม้ลและสู่ามารถึวางแผู้นวิธุ่การการ 
ป็ฏิิบัติิงานท่�สู่อด้รับและเป็็นไป็ติามค์วามติ้องการขององค์์กรได้้

ทั�งน่� ในการสู่ร้างช้่องทางการม่สู่่วนร่วมห้รือช้่องทางการสืู่�อสู่าร 
ระห้วา่งผู้้ม่้สู่ว่นได้เ้สู่ย่กับกิจัการ บรษิัทัได้จ้ัดั้ทำาขอ้มล้เพั่�อป็ระช้าสัู่มพันัธุ์
การติิด้ติ่อห้น่วยงานนักลงทุนสู่ัมพัันธุ์ ห้รือช้่องทาง Contact us  
ผู้่านทางเว็บไซึ่ติ์ www.eastcoast.co.th ซ่ึ่�งเป็็นเว็บไซึ่ติ์ห้ลักของ
บริษััทเพั่�อให้้กิจัการสู่ามารถึเข้าถ่ึงและได้้รับข้อม้ลป็ระเด็้นห้รือ 
ค์วามติ้องการของผู้้้ม่สู่่วนได้้เสู่่ยแติ่ละกลุ่มได้้ โด้ยท่�ผู้่านมาห้น่วยงาน 
นักลงทุนสัู่มพัันธุ์จัะได้้รับการติิด้ติ่อผู้่านช้่องทางโทรศัพัท์สู่ายติรง
เข้ามาท่�ห้น่วยงานเป็็นช้่องทางท่�ป็ัจัจัุบันได้้รับการติิด้ติ่อมากท่�สูุ่ด้ 
บางสู่่วนทำาให้้สู่ามารถึรับทราบป็ระเด้็นและค์วามค์าด้ห้วังสู่่วนห้น่�ง 
จัากผู้้้ม่สู่่วนได้้เสู่่ย ซึ่่�งในบางป็ระเด็้นท่�ได้้รับทราบสู่ามารถึนำาเสู่นอ
ติ่อระดั้บผู้้้บริห้ารเพั่�อนำาไป็วิเค์ราะห้์และติ่อยอด้การสู่ร้างคุ์ณค์่า
ร่วมกับผู้้้ม่สู่่วนได้้เสู่่ยมาด้ำาเนินการให้้เกิด้ผู้ลได้้ รวมถ่ึงการ 
สู่่งข้อม้ลสู่อบถึามห้รือข้อร้องเรียนผู้่านทางเว็บไซึ่ติ์ ซึ่่�งจัะสู่่งติรง
มาท่�อ่เมล์ของผู้้้ท่�ได้้รับมอบห้มาย เพั่�อรับทราบข้อม้ลท่�สู่อบถึาม 
เข้ามารวมถ่ึงข้อร้องเรียนติ่าง ๆ  ท่�เกิด้ข้�น ทั�งน่�บริษััทม่นโยบายท่�จัะ
กำากับด้้แลเพั่�อเป็ิด้โอกาสู่ช้่องทางการสู่ื�อสู่ารระห้ว่างผู้้้ม่สู่่วนได้้เสู่่ย 
กับกิจัการให้้มากข้�น 

ค์ณะกรรมการติระห้นักถ่ึงการนำานวัติกรรมและเทค์โนโลย่มาใช้้
ให้้เกิด้ค์วามเห้มาะสู่ม และป็ลอด้ภัย เพั่�อสู่่งเสู่ริมให้้สู่ามารถึบรรลุ
วัติถุึป็ระสู่งค์์ และเป็้าห้มายห้ลักของกิจัการ โด้ยแบ่งแยกติามป็ระเภท
ธุุรกิจัทั�งในสู่่วนของธุุรกิจัห้ลัก และธุุรกิจัท่�อย้่ระห้ว่างการเข้าลงทุน 
โด้ยในสู่่วนของธุุรกิจัเฟอร์นิเจัอร์ ซ่ึ่�งเป็็นธุุรกิจัห้ลักของบริษััทนั�น 
ได้้ห้าแนวทางการเพัิ�มป็ระสิู่ทธุิภาพัและลด้ติ้นทุนในการผู้ลิติอย่าง 
ติ่อเนื�อง โด้ยการนำาเทค์โนโลย่เค์รื�องจัักรท่�ม่ค์วามทันสู่มัยเข้ามาใช้้
ในกระบวนการผู้ลิติโด้ยม่วัติถึุป็ระสู่งค์์เพั่�อลด้จัำานวนแรงงานในสู่าย
การผู้ลิติ ลด้ติ้นทุนอย่างติ่อเนื�อง รวมถ่ึงเพั่�อป็้องกันป็ัญห้าการ
ขาด้แค์ลนแรงงานเพั่�อป็้องกันค์วามเสู่่�ยงท่�จัะเกิด้ข้�นในอนาค์ติ และเพั่�อ
ด้้แลการผู้ลิติให้้สู่อด้ค์ล้องกับร้ป็แบบของเฟอร์นิเจัอร์ท่�เป็ล่�ยนแป็ลง
ไป็ติามค์วามติ้องการของติลาด้ สู่ำาห้รับในสู่่วนของธุุรกิจัพัลังงาน
ทด้แทน ท่�บริษััทได้้เข้าลงทุนในสู่่วนของโรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ 
บริษััทได้้ให้้ค์วามสู่ำาค์ัญติ่อการเลือกใช้้เทค์โนโลย่ท่�เห้มาะสู่ม ม่ค์วาม
ทันสู่มัย และสู่ามารถึสู่ร้างผู้ลติอบแทนท่�ด้่ติ่อการลงทุนในธุุรกิจัโรง
ไฟฟ้าได้้ในระยะยาวสู่อด้ค์ล้องกับอายุของสัู่ญญาซึ่ื�อขายไฟฟ้าท่�
ได้้รับในแติ่ละโค์รงการ 

หุ้ลักปฏิิบั่ต้ิที� 3 : เส่ริมูส่ร้างคณะกรรมูการที�มูี
ประส่ิทธิิผู้ล 
หลักปฏิิบัติท่ี 3.1
ค์ณะกรรมการค์วรรับผู้ิด้ช้อบในการกำาห้นด้และทบทวนโค์รงสู่ร้าง
ค์ณะกรรมการ ทั�งในเรื�องขนาด้ องค์ป์็ระกอบ สู่ัด้สู่่วนกรรมการท่�เป็็น
อิสู่ระ อย่างเห้มาะสู่มและจัำาเป็็นติ่อการนำาพัาองค์์กรสู่้่วัติถึุป็ระสู่งค์์
และเป็้าห้มายห้ลักท่�กำาห้นด้ไว้ 

แนวปฏิิบัติท่ี 3.1 
บริษััทกำาห้นด้นโยบายองค์์ป็ระกอบและโค์รงสู่ร้างของค์ณะกรรมการ
ให้้ป็ระกอบด้้วยกรรมการท่�ม่คุ์ณสู่มบัติิห้ลากห้ลาย ทั�งในด้้านทักษัะ 
ป็ระสู่บการณ์ ค์วามสู่ามารถึเฉีพัาะด้้านท่�เป็็นป็ระโยช้น์ติ่อบริษััท 
เพัศ อายุ และติ้องม่กรรมการท่�ไม่ได้้เป็็นกรรมการบริห้ารอย่าง
น้อย 1 ค์นท่�ม่ป็ระสู่บการณ์ ในธุุรกิจัห้รืออุติสู่าห้กรรมห้ลักท่�บริษััท
ด้ำาเนินกิจัการอย้่ โด้ยค์ณะกรรมการชุ้ด้ป็ัจัจัุบันม่ขนาด้ท่�เห้มาะสู่ม
และป็ระกอบด้้วยบุค์ค์ลท่�ม่ค์วามร้้ ค์วามสู่ามารถึและป็ระสู่บการณ์
ท่�เพัียงพัอ ท่�จัะป็ฏิิบัติิห้น้าท่�ได้้อย่างม่ป็ระสู่ิทธุิภาพั โด้ยม่จัำานวนไม่
น้อยกว่า 5 ค์น และไม่เกิน 12 ค์น นอกจัากน่�ในสู่่วนของค์ณะกรรมการ
ยังป็ระกอบด้้วยกรรมการอิสู่ระท่�สู่ามารถึให้้ค์วามเห้็นเก่�ยวกับการ
ทำางานของฝ่่ายจััด้การได้้อย่างอิสู่ระในจัำานวนท่�สู่ำานักงาน ก.ล.ติ. 
ได้้กำาห้นด้ไว้ ซ่ึ่�งป็ระกอบด้้วยค์ณะกรรมการอิสู่ระไม่ติำ�ากว่า 1 ใน 3 
ของจัำานวนกรรมการทั�งห้มด้ แติ่ไม่น้อยกว่า 3 ค์น

ป็ัจัจัุบันบริษััทม่จัำานวนกรรมการบริษััททั�งห้มด้ 8 ท่าน แบ่งออก
เป็็นกรรมการอิสู่ระจัำานวน 5 ท่าน และม่กรรมการท่�เป็็นผู้้้บริห้าร
และ/ห้รือผู้้้ถืึอหุ้้นรวม 3 ท่าน 



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563124

ในสู่่วนของกรรมการอิสู่ระของบริษััท ม่จัำานวนและคุ์ณสู่มบัติิของ
กรรมการอิสู่ระเป็็นไป็ติามห้ลักเกณฑ์์ของสู่ำานักงาน ก.ล.ติ. และ
ติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทย รวมทั�งกรรมการอิสู่ระสู่ามารถึ
ทำางานร่วมกับค์ณะกรรมการทั�งห้มด้ได้้อย่างม่ป็ระสิู่ทธิุภาพัและ
สู่ามารถึแสู่ด้งค์วามเห็้นได้้อย่างเป็็นอิสู่ระ 

ทั�งน่�บริษััทได้้เป็ิด้เผู้ยนโยบายในการกำาห้นด้องค์์ป็ระกอบและโค์รงสู่ร้าง
ของค์ณะกรรมการท่�ม่ค์วามห้ลากห้ลาย และข้อม้ลกรรมการ ได้้แก่ 
อายุ เพัศ ป็ระวัติิการศ่กษัา ป็ระสู่บการณ์ สู่ัด้สู่่วนการถึือหุ้้น จัำานวน
ป็ีท่�ด้ำารงติำาแห้น่งกรรมการ การด้ำารงติำาแห้น่งกรรมการในบริษััท
จัด้ทะเบ่ยนอื�น และสู่่วนได้้เสู่่ย ค์วามขัด้แย้งทางผู้ลป็ระโยช้น์ ไว้ใน
รายงานป็ระจัำาป็ี ห้นังสู่ือเช้ิญป็ระชุ้มเพั่�อป็ระกอบการพัิจัารณา
ตัิด้สู่ินใจัของผู้้้ถึือหุ้้น และบนเว็บไซึ่ติ์ของบริษััท

หลักปฏิิบัติท่ี 3.2
ค์ณะกรรมการค์วรเลือกบุค์ค์ลท่�เห้มาะสู่มเป็็นป็ระธุานกรรมการ 
และด้้แลให้้มั�นใจัว่า องค์์ป็ระกอบและการด้ำาเนินงานของค์ณะกรรรม
การเอื�อติ่อการใช้้ดุ้ลยพัินิจัในการติัด้สู่ินใจัอย่างม่อิสู่ระ 

แนวปฏิิบัติท่ี 3.2
ป็ัจัจัุบัน ป็ระธุานกรรมการบริษััทค์ือ พัลเอก เทอด้ศักด้ิ� มารมย ์
ซ่ึ่�งเป็็นกรรมการอิสู่ระ เป็็นบุค์ค์ลท่�ม่ค์วามเห้มาะสู่มติ่อติำาแห้น่ง
ป็ระธุานกรรมการ และไม่เป็็นบุค์ค์ลเด้่ยวกับกรรมการผู้้้จััด้การซึ่่�ง
ด้้แลรับผิู้ด้ช้อบในสู่่วนการนำานโยบายไป็ป็ฏิิบัติิใช้้ ซึ่่�งบริษััทเช้ื�อมั�น
ว่า องค์์ป็ระกอบและการด้ำาเนินงานของค์ณะกรรมการเอื�อติ่อการ
ใช้้ดุ้ลยพัินิจัในการติัด้สู่ินใจัอย่างเป็็นอิสู่ระ อ้างอิงรายละเอ่ยด้ของ
ขอบเขติอำานาจัห้น้าท่�และค์วามรับผู้ิด้ช้อบของป็ระธุานกรรมการ 
ติามท่�ป็รากฏิรายละเอ่ยด้ในหั้วข้อ แนวป็ฏิิบัติิท่� 1.1 ในฐานะท่�ป็ระธุาน
กรรมการม่บทบาทเป็็นผู้้้นำาของค์ณะกรรมการ

สู่ำาห้รับห้ลักการท่�ค์วรป็ฏิิบัติิว่า ในค์ณะกรรมการสู่่วนให้ญ่ค์วร
เป็็นกรรมการท่� ไม่เป็็นผู้้้บริห้ารท่�สู่ามารถึให้้ค์วามเห้็นเก่�ยวกับ
การทำางานของฝ่่ายจััด้การได้้อย่างอิสู่ระนั�น เนื�องจัากโค์รงสู่ร้าง
ของค์ณะกรรมการบริษััทในป็ัจัจัุบันท่�ม่จัำานวนทั�งห้มด้ 8 ท่าน จัะ
ป็ระกอบด้้วย กรรมการอิสู่ระท่�ไม่เป็็นผู้้้บริห้ารจัำานวน 5 ท่าน และ
กรรมการท่�เป็็นผู้้้บริห้าร และผู้้้ถึือหุ้้นของบริษััทจัำานวน 3 ท่าน ซึ่่�ง
จัากโค์รงสู่ร้างค์ณะกรรมการบริษััทด้ังกล่าว เท่ากับบริษััทม่จัำานวน
กรรมการอิสู่ระท่�มากกว่ากรรมการท่�เป็็นผู้้้บริห้ารติามห้ลักการ
กำากับด้้แลกิจัการท่�ด้ ่

ค์ณะกรรมการกำาห้นด้นโยบายให้้กรรมการติรวจัสู่อบ กรรมการอิสู่ระ 
ด้ำารงติำาแห้น่งติ่อเนื�องได้้ ไม่เกิน 9 ป็ี นับจัากวันท่�ได้้รับการแติ่งตัิ�ง 
ให้้ด้ำารงติำาแห้น่ง กรรมการติรวจัสู่อบ กรรมการอิสู่ระ ค์รั�งแรก 
ติามโค์รงสู่ร้างของค์ณะกรรมการบริษััท แติ่อย่างไรก็ติามอาจัได้้รับ 
การแติง่ตัิ�งติอ่ไป็ติามวาระท่�ค์ณะกรรมการบรษิัทัอนุมตัิ ิแติจ่ัะไมเ่ป็น็การ
ติ่อวาระโด้ยอัติโนมัติิ กล่าวคื์อ ค์ณะกรรมการบริษััทจัะพัิจัารณา
จัากผู้ลการป็ฏิิบัติิห้น้าท่�ของกรรมการติรวจัสู่อบ / กรรมการอิสู่ระ 
ป็ระโยช้น์ท่�ม่ติ่อบริษััท ทักษัะ ค์วามร้้ ค์วามสู่ามารถึ ป็ระสู่บการณ์ 
รวมถึ่งการป็กป็้องด้้แลรักษัาผู้ลป็ระโยช้น์ของบริษััทเป็็นสู่ำาค์ัญ

ในกรณ่ก่อนท่�ค์ณะกรรมการจัะพัิจัารณาเรื�องสู่ำาค์ัญ ค์ณะกรรมการ
อาจัจัะพัิจัารณาแติง่ติั�งค์ณะกรรมการชุ้ด้ยอ่ย เพั่�อพัิจัารณากลั�นกรอง 
ข้อม้ลในป็ระเด้็นเฉีพัาะเรื�อง และเสู่นอแนวทางพัิจัารณาก่อนเสู่นอ
ให้้ค์ณะกรรมการบริษััทเห้็นช้อบติ่อไป็ อาทิ ในสู่่วนของนโยบาย
สู่ำาคั์ญท่�จัะกำาห้นด้แนวทางการบริห้ารจััด้การค์วามเสู่่�ยงเฉีพัาะเรื�อง  
จัะผู้่านการพัิจัารณากลั�นกรองรายละเอ่ยด้โด้ยค์ณะกรรมการ
บริห้ารค์วามเสู่่�ยง เป็็นติ้น

ค์ณะกรรมการได้้ด้้แลให้้ม่การเป็ิด้เผู้ยบทบาทและห้น้าท่�ของค์ณะ
กรรมการ และค์ณะกรรมการชุ้ด้ย่อย จัำานวนค์รั�งของการป็ระชุ้ม
และจัำานวนค์รั�งท่�กรรมการแติ่ละท่านเข้าร่วมป็ระชุ้มในป็ีท่�ผู้่านมา 
และรายงานผู้ลการป็ฏิิบัติิงานของค์ณะกรรมการชุ้ด้ย่อยทุกชุ้ด้ 
ไว้ในรายงานป็ระจัำาป็ี 

นอกจัากน่�ในการพัิจัารณาอนุมัติิ รับรองห้รือให้้ค์วามเห็้นติ่อวาระ
การป็ระชุ้ม ค์ณะกรรมการได้้กำาห้นด้นโยบายเก่�ยวกับจัำานวน
องค์์ป็ระชุ้มขั�นติำ�า ณ ขณะท่�ค์ณะกรรมการจัะลงมติิในท่�ป็ระชุ้ม 
ค์ณะกรรมการว่า ติ้องม่กรรมการอย้่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจัำานวน
กรรมการทั�งห้มด้

หลักปฏิิบัติท่ี 3.3
ค์ณะกรรมการค์วรกำากับด้้แลให้้การสู่รรห้าและคั์ด้เลือกกรรมการ
ม่กระบวนการท่�โป็ร่งใสู่และชั้ด้เจัน เพั่�อให้้ ได้้ค์ณะกรรมการท่�ม่
ค์ุณสู่มบัติิสู่อด้ค์ล้องกับองค์์ป็ระกอบท่�กำาห้นด้ไว้ 

แนวปฏิิบัติท่ี 3.3
ในแติ่ละป็ี ค์ณะกรรมการสู่รรห้า จัะเป็็นผู้้้ม่ห้น้าท่�คั์ด้เลือกกรรมการ
บริษััท ซึ่่�งจัะป็ฏิิบัติิติามห้ลักเกณฑ์์ ในการค์ัด้เลือกกรรมการให้ม่ 
โด้ยก่อนการนำาเสู่นอรายช้ื�อติ่อท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท  
ค์ณะกรรมการสู่รรห้าจัะเป็็นผู้้้ ให้้ค์วามเห็้น โด้ยติามรายช้ื�อท่�นำาเสู่นอ 
จัะติ้องเป็็นผู้้้ท่�ม่คุ์ณสู่มบัติิค์รบถึ้วน ติามพัระราช้บัญญัติิบริษััท
มห้าช้นจัำากัด้ พั.ศ. 2535 ป็ระกาศของค์ณะกรรมการกำากับห้ลัก
ทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ ค์ณะกรรมการกำากับติลาด้ทุน และ
ป็ระกาศของติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทยท่�เก่�ยวข้องกำาห้นด้
ไว้ รวมทั�งติ้องเป็็นผู้้้ม่ค์วามร้้ ค์วามสู่ามารถึ ทุ่มเท และม่ทักษัะ 
ป็ระสู่บการณ์ด้้านการบริห้ารงานในธุุรกิจัห้ลัก รวมถึ่งธุุรกิจัอื�น ๆ 
ท่�บริษััทได้้เข้าไป็ลงทุนเป็็นอย่างด้่ นอกจัากน่�ในการสู่รรห้ากรรมการ 
จัะติ้องด้ำาเนินไป็อย่างสู่อด้ค์ล้องกับกลยุทธุ์ ในการด้ำาเนินธุุรกิจั
ของบริษััทด้้วย เช้่นท่�ผู้่านมา บริษััทได้้ม่การเข้าลงทุนในธุุรกิจัด้้าน
พัลังงานเพัิ�มข้�น ทางค์ณะกรรมการสู่รรห้าจั้งได้้พัิจัารณาค์ัด้เลือก
กรรมการเข้าให้ม่ ท่�ม่ค์ุณสู่มบัติิและป็ระสู่บการณ์ และเป็็นผู้้้ท่�ม่ค์วามร้้  
ค์วามเช้่�ยวช้าญด้้านพัลังงาน เข้ามา เพั่�อเสู่ริมศักยภาพัให้้กับ
ภาพัรวมของค์ณะกรรมการบริษััท นอกจัากน่�จัากค์วามจัำาเป็็น 
ในการจััด้ห้าแห้ล่งเงินทุนเพั่�อนำามาใช้้ติ่อยอด้การลงทุนในธุุรกิจั
ด้้านพัลังงาน รวมถ่ึงธุุรกิจัอื�น ๆ ท่�อาจัจัะเกิด้ข้�นในอนาค์ติ ทาง
ค์ณะกรรมการสู่รรห้าได้้พัิจัารณาสู่รรห้ากรรมการอิสู่ระท่�ม่ค์วามร้้  
ค์วามสู่ามารถึ ทักษัะและป็ระสู่บการณ์ ในแวด้วงธุุรกิจัด้้านการเงิน 
การลงทุน เข้ามาเสู่ริมค์วามแข็งแกร่งในโค์รงสู่ร้างของค์ณะกรรมการ
บริษััทในรอบป็ีท่�ผู้่านมาด้้วย 
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บริษััทม่นโยบายในการกำาห้นด้องค์์ป็ระกอบของค์ณะกรรมการโด้ย
การใช้้เค์รื�องมือ ติารางการพัิจัารณาองค์์ป็ระกอบค์วามร้้ ค์วาม
สู่ามารถึของกรรมการ (Board Competency Matrix) เพ่ั�อจัะ
นำามาป็ระกอบการพัิจัารณาเรื�องการวิเค์ราะห้์ทักษัะท่�จัำาเป็็นเพั่�อ
นำามาใช้้ ในการสู่รรห้ากรรมการบริษััท ซึ่่�งจัะแบ่งห้ัวข้อห้ลักท่�ใช้้
ป็ระกอบการพัิจัารณาออกเป็็น 3 ห้ัวข้อห้ลัก ได้้แก่ ค์วามร้้เก่�ยวกับ
อุติสู่าห้กรรม และป็ระสู่บการณ์ท่�เก่�ยวข้องกับการด้ำาเนินธุุรกิจัของ
บริษััท ทักษัะ และป็ระสู่บการณ์ ค์วามร้้ ในด้้านติ่าง ๆ  อาทิ ด้้านบัญช้่ 
การเงิน กฎห้มาย ฯลฯ รวมถ่ึงค์วามสู่ามารถึด้้านพัฤติิกรรม อาทิ  
การทำางานเป็็นท่ม การป็ระสู่านงาน ค์วามกล้าได้้กล้าเสู่่ย ฯลฯ ซึ่่�งห้าก
พัจิัารณาจัากติารางด้ังกลา่วแลว้ องค์ป์็ระกอบของกรรมการแติล่ะทา่น  
เมื�อนำามาพัิจัารณาติ่อภาพัรวมของค์ณะกรรมการแล้วม่ค์วาม
ค์รอบค์ลุมในทุก ๆ ห้ัวข้อ ค์ณะกรรมการสู่รรห้าจัะเป็็นผู้้้พัิจัารณา
ว่า องค์์ป็ระกอบของค์ณะกรรมการม่ค์วามเห้มาะสู่ม และค์รอบค์ลุม
ค์วามร้้ ป็ระสู่บการณ์ ค์วามสู่ามารถึ และทักษัะ ค์รบถึ้วนเพัียงพัอ 
อันจัะก่อให้้เกิด้ป็ระโยช้น์ และป็ระสิู่ทธิุภาพัในการด้ำาเนินงานในสู่่วน
ของค์ณะกรรมการบริษััทแล้ว

โด้ยบริษััทจัะเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลกรรมการ ได้้แก่ อายุ เพัศ ป็ระวัติิการ
ศ่กษัา ป็ระสู่บการณ์ สู่ัด้สู่่วนการถึือหุ้้น จัำานวนป็ีท่�ด้ำารงติำาแห้น่ง
กรรมการ และการด้ำารงติำาแห้น่งกรรมการในบริษััทจัด้ทะเบ่ยนอื�น 
ไว้ในรายงานป็ระจัำาป็ี และบนเว็บไซึ่ติ์ของบริษััท

ทั�งน่�ก่อนการพัิจัารณาคั์ด้เลือกโด้ยค์ณะกรรมการสู่รรห้า ในแต่ิละป็ี 
บริษััทจัะม่ป็ระกาศเชิ้ญช้วนให้้ผู้้้ถืึอหุ้้นท่�ป็ระสู่งค์์จัะเสู่นอช้ื�อบุค์ค์ล 
ท่�เห้็นสู่มค์วรได้ร้ับการพัิจัารณาค์ัด้เลือกเป็็นกรรมการบริษััทสู่ามารถึ
เสู่นอรายช้ื�อได้้ โด้ยนำาป็ระกาศข้�นแสู่ด้งในเว็บไซึ่ติ์ของบริษััท โด้ยใน
กระบวนการแติ่งตัิ�งกรรมการให้ม่ ค์ณะกรรมการสู่รรห้าจัะเสู่นอราย
ช้ื�อและค์วามเห้็นติ่อค์ณะกรรมการ ก่อนท่�จัะนำาเสู่นอติ่อท่�ป็ระชุ้ม 
ผู้้้ถืึอหุ้้นให้้เป็็นผู้้้แติ่งตัิ�งกรรมการ โด้ยบริษััทได้้เป็ิด้เผู้ยข้อม้ล 
เก่�ยวกับบุค์ค์ลท่�ได้้รับการเสู่นอช้ื�อเพั่�อป็ระกอบการตัิด้สิู่นใจัอย่าง
เพัียงพัอติามห้ลักเกณฑ์์ท่�กำาห้นด้ และนโยบายการกำากับด้้แลกิจัการ
ท่�ด้่ โด้ยบริษััทได้้รับค์ะแนนการป็ระเมินค์ุณภาพัการจััด้ป็ระชุ้ม
สู่ามัญผู้้้ถึือหุ้้น ป็ระจัำาป็ี 2561 ป็ี 2562 และป็ี 2563 ด้้วยค์ะแนน 
การป็ระเมินเติ็ม 100 ค์ะแนน 98 ค์ะแนน (สู่าเห้ติุเกิด้จัากกรรมการ 
บริษััท ฯ บางท่านติดิ้ภารกิจักะทันห้ันในวันป็ระชุ้มสู่ามัญผู้้้ถืึอหุ้น้ ทำาให้้
จัำานวนกรรมการท่�เข้าร่วมป็ระชุ้มไม่ค์รบติามเกณฑ์์) และ 100 ค์ะแนน 
ติามลำาด้ับ ซ่ึ่�งเป็็นการป็ระเมินค์ุณภาพัการจััด้ป็ระชุ้มสู่ามัญผู้้้ถึือหุ้้น 
ป็ระจัำาป็ี จัากสู่มาค์มสู่่งเสู่ริมผู้้้ลงทุนไทย 

ทั�งน่�องค์์ป็ระกอบของค์ณะกรรมการสู่รรห้า ติามท่�ระบุไว้ในกฎบัติร
ค์ณะกรรมการสู่รรห้า จัะติ้องป็ระกอบด้้วยกรรมการบริษััทอย่างน้อย  
3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ติ้องเป็็นกรรมการอิสู่ระ และป็ระธุาน
กรรมการสู่รรห้าเป็็นกรรมการอิสู่ระ โด้ยค์ณะกรรมการสู่รรห้า 
จัะทบทวนห้ลักเกณฑ์์และวิธุ่การสู่รรห้ากรรมการ เพั่�อเสู่นอแนะ 
ติ่อค์ณะกรรมการบริษััทก่อนท่�จัะม่การสู่รรห้ากรรมการท่�ค์รบวาระ  
ในกรณ่ท่�ม่การเสู่นอช้ื�อกรรมการรายเดิ้ม จัะม่การพัิจัารณาถ่ึง 
การอุทิศตินเพั่�อป็ระโยช้น์ของบริษััทติลอด้ช้่วงเวลาท่�ผู้่านมา ติลอด้จัน 
ถึ่งผู้ลการป็ฏิิบัติิห้น้าท่�ของกรรมการรายด้ังกล่าวป็ระกอบด้้วย  
ดั้งนั�นบริษััทจั้งเช้ื�อมั�นว่าการสู่รรห้าและค์ัด้เลือกกรรมการม่
กระบวนการท่�โป็ร่งใสู่และช้ัด้เจันเพัียงพัอ

หลักปฏิิบัติท่ี 3.4
ในการเสู่นอค์่าติอบแทนค์ณะกรรมการให้้ผู้้้ถืึอหุ้้นอนุมัติิ ค์ณะ
กรรมการค์วรพัิจัารณาให้้โค์รงสู่ร้างและอัติราค์่าติอบแทนม่ค์วาม
เห้มาะสู่มกับค์วามรับผู้ิด้ช้อบและจัูงใจัให้้ค์ณะกรรมการนำาพัาองค์์กร
ให้้ด้ำาเนินงานได้้ติามเป็้าห้มายทั�งระยะสู่ั�นและระยะยาว 

แนวปฏิิบัติท่ี 3.4
บรษัิัทได้จ้ัดั้ให้ม้ค่์ณะกรรมการพัจิัารณาค์า่ติอบแทน สู่ำาห้รับห้ลักเกณฑ์์ 
และขั�นติอนการเสู่นอค์่าติอบแทน ค์ณะกรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทน
จัะนำาเสู่นอค์่าติอบแทนโด้ยพัิจัารณาจัากข้อม้ลผู้ลป็ระกอบการของ
บริษััทในรอบป็ีท่�ผู้่านมา การป็ฏิิบัติิงานและค์วามรับผู้ิด้ช้อบของ
กรรมการ การพัิจัารณาจัำานวนบริษััทย่อย บริษััทร่วม ท่�เพัิ�มข้�นติาม
โค์รงสู่ร้างการด้ำาเนินธุุรกิจั ผู้ลป็ระโยช้น์ท่�บริษััทได้้รับจัากการป็ฏิิบัติิ
ห้น้าท่�ของกรรมการ โด้ยจัะนำาข้อม้ลค์่าติอบแทนท่�กำาห้นด้ในเบื�องติ้น 
ไป็เป็รียบเท่ยบอ้างอิงกับข้อม้ลสู่รุป็ผู้ลสู่ำารวจัข้อม้ลกรรมการและ 
ผู้้้บริห้ารของบริษััทจัด้ทะเบ่ยนสู่ำาห้รับค์่าติอบแทนกรรมการ  
แยกติามห้มวด้ธุุรกิจั-ติลาด้ห้ลักทรัพัย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกติาม
ขนาด้รายได้้ของบริษััท และแยกติามขนาด้กำาไร (ขาด้ทุน) สูุ่ทธุิของ
บริษััท ซึ่่�งจััด้ทำาข้�นโด้ยติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทย เป็็นป็ระจัำา
ทุกป็ี ทั�งน่�เพั่�อให้้มั�นใจัว่าโค์รงสู่ร้างและอัติราค์่าติอบแทนม่ค์วาม
เห้มาะสู่มกับภาระห้น้าท่� ค์วามรับผิู้ด้ช้อบท่�เพัิ�มข้�น และจัูงใจัให้้ค์ณะ
กรรมการนำาพัาองค์์กรบรรลุได้้ติามเป็้าห้มายท่�วางไว้ 

ทั�งน่�องค์์ป็ระกอบของค์ณะกรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทน ติาม
ท่�ระบุไว้ ในกฎบัติรค์ณะกรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทน จัะติ้อง
ป็ระกอบด้้วยกรรมการบริษััทอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย  
1 ท่าน ติ้องเป็็นกรรมการอิสู่ระ และป็ระธุานกรรมการพัิจัารณาค์่า
ติอบแทนค์วรเป็็นกรรมการอิสู่ระ

โด้ยค์ณะกรรมการพัจิัารณาค์า่ติอบแทนจัะเสู่นอรายละเอย่ด้โค์รงสู่รา้ง
และอัติราค์่าติอบแทนกรรมการ ทั�งร้ป็แบบท่�เป็็นติัวเงิน และไม่ใช้่ติัวเงิน 
ติ่อค์ณะกรรมการ โด้ยค์ณะกรรมการจัะพัิจัารณาค์่าติอบแทนแติ่ละ
ร้ป็แบบให้้ม่ค์วามเห้มาะสู่ม ก่อนท่�จัะนำาเสู่นอท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้นให้้เป็็น 
ผู้้้พัิจัารณาอนุมัติิการกำาห้นด้ค์่าติอบแทนกรรมการป็ระจัำาป็ี 
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บริษััทได้้เป็ิด้เผู้ยนโยบายและห้ลักเกณฑ์์การกำาห้นด้ค์่าติอบแทน
กรรมการ ทั�งร้ป็แบบและจัำานวนของค์่าติอบแทน ทั�งในสู่่วนท่�ได้้รับ
จัากบริษััทและบริษััทย่อย (ถึ้าม่) ไว้ในรายงานป็ระจัำาป็ี

สู่ำาห้รับนโยบายและร้ป็แบบของค์่าติอบแทนท่�ให้้กับผู้้้บริห้ารระดั้บสู่้ง 
ค์ณะกรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทนจัะเป็็นผู้้้พัิจัารณาค์่าติอบแทน
ของผู้้้บริห้าร โด้ยม่นโยบายในการกำาห้นด้ค์่าติอบแทนจัากผู้ลการ
ด้ำาเนินงานของบริษััท ทั�งในระยะสู่ั�นและระยะยาว ผู้ลการป็ฏิิบัติิงาน
รายบุค์ค์ล โด้ยพัิจัารณาจัากติัวช้่�วัด้ผู้ลการป็ฏิิบัติิงานทั�งท่�เป็็น 
ตัิวช้่�วัด้ทางด้้านการเงิน อัติราการเติิบโติของธุุรกิจั รายได้้ กำาไร
สุู่ทธุิจัากการด้ำาเนินงาน ตัิวช้่�วัด้ด้้านการพััฒนากระบวนการทำางาน  
การบริห้ารค์วามเสู่่�ยง การพััฒนาบุค์ลากร และติามขอบเขติค์วาม
รับผู้ิด้ช้อบของติำาแห้น่งงานติลอด้จันค์วามสู่ามารถึในการแข่งขัน
ของบริษััท 

หลักปฏิิบัติท่ี 3.5
ค์ณะกรรมการค์วรกำากับด้้แลให้้กรรมการทุกท่านม่ค์วามรับผิู้ด้ช้อบ 
ในการป็ฏิิบัติิห้น้าท่�และจััด้สู่รรเวลาอย่างเพัียงพัอ 

แนวปฏิิบัติท่ี 3.5
ค์ณะกรรมการติระห้นักถึ่งค์วามสู่ำาค์ัญของการสู่ร้างกลไกสู่นับสู่นุน
ให้้กรรมการเข้าใจับทบาทห้น้าท่�ของตินเอง โด้ยในกรณ่ของกรรมการ
ให้ม่ท่�เข้ารับติำาแห้น่งในบริษััทเป็็นค์รั�งแรกจัะจััด้ให้้ม่การป็ฐมนิเทศ
กรรมการ ผู้่านการนำาเสู่นอข้อม้ลเก่�ยวกับบริษััท ได้้แก่ ค์วามร้้ 
เก่�ยวกับโค์รงสู่ร้างค์ณะกรรมการในป็ัจัจัุบัน โค์รงสู่ร้างผู้้้ถืึอหุ้้น 
โค์รงสู่ร้างองค์์กร ลักษัณะการป็ระกอบธุุรกิจั ข้อม้ลผู้ลการด้ำาเนินงาน 
ในช้่วงท่�ผู้่านมา เป็้าห้มาย และวัติถุึป็ระสู่งค์์ของการด้ำาเนินธุุรกิจัท่�ระบุ
ไว้ในแผู้นงาน กฎเกณฑ์์ ระเบ่ยบข้อบังคั์บของบริษััท รวมถ่ึงห้น่วยงาน
กำากับด้้แลท่�เก่�ยวข้อง การจััด้ทำารายงานการม่สู่่วนได้้เสู่่ย นโยบาย
ด้้านการกำากับด้้แลกิจัการ นโยบายป็้องกันการใช้้ข้อม้ลภายใน ฯลฯ 
ติ่อกรรมการบริษััทท่�เข้าให้ม่ เพั่�อให้้ทราบถ่ึงรายละเอ่ยด้ท่�สู่ำาคั์ญของ
บริษััท รวมถ่ึงการสู่่งค์ณะกรรมการเข้าอบรมในห้ลักสู่้ติร Director 
Accreditation Program (DAP) ท่�จััด้โด้ยสู่มาค์มสู่่งเสู่ริมสู่ถึาบัน
กรรมการบริษััทไทย ติามท่�สู่ำานักงาน ก.ล.ติ. กำาห้นด้ให้้กรรมการ
ของบริษััทจัด้ทะเบ่ยนติ้องผู้่านการอบรม

ในการป็ฏิิบัติิห้น้าท่�ในฐานะกรรมการของบริษััท บริษััทได้้กำาห้นด้ 
ห้ลกัเกณฑ์์ ในการด้ำารงติำาแห้นง่ในบรษิัทัอื�นของกรรมการโด้ยพัจิัารณา
ถ่ึงป็ระสิู่ทธิุภาพัการทำางานของกรรมการท่�ด้ำารงติำาแห้น่งห้ลายบริษััท 
เพั่�อให้้มั�นใจัว่า กรรมการสู่ามารถึทุ่มเทเวลาในการป็ฏิิบัติิห้น้าท่� 
ให้้กับบริษััทได้้อย่างเพัียงพัอ ทั�งน่�การเข้าด้ำารงติำาแห้น่งกรรมการ 
ในบริษััทจัด้ทะเบ่ยนของกรรมการบริษััทไม่ค์วรเกิน 5 บริษััทจัด้
ทะเบ่ยน อย่างไรก็ติามบริษััทจัะพัิจัารณาจัากป็ระโยช้น์ท่�ได้้รับจัาก
การป็ฏิิบัติิห้น้าท่� การให้้ค์ำาแนะนำาท่�เป็็นป็ระโยช้น์ติ่อการด้ำาเนินธุุรกิจั
ติามห้ลักการกำากับด้้แลกิจัการท่�ด้่ของบริษััทเป็็นสู่ำาค์ัญ 

บริษััทม่การเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลเก่�ยวกับการเข้าด้ำารงติำาแห้น่งกรรมการใน
บริษััทอื�น ข้อม้ลจัำานวนค์รั�งในการเข้าร่วมป็ระชุ้มของค์ณะกรรมการ
บริษััทท่�ได้้จััด้ให้้ม่ข้�นทั�งห้มด้ในรอบป็ี ไว้ ในรายงานป็ระจัำาป็ี โด้ย
กำาห้นด้ว่า กรรมการแติ่ละค์นค์วรเข้าร่วมป็ระชุ้มไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 ของจัำานวนการป็ระชุ้มทั�งห้มด้ ทั�งน่�ป็ัจัจัุบันบริษััทยังไม่พับกรณ่
ท่�กรรมการห้รือผู้้้บริห้ารของบริษััท เข้าด้ำารงติำาแห้น่งกรรมการ
ห้รือผู้้้บริห้าร ห้รือเป็็นผู้้้ม่สู่่วนได้้เสู่่ยไม่ว่าโด้ยติรงห้รือโด้ยอ้อม 
ในกิจัการอื�นท่�ม่ค์วามขัด้แย้งกับบริษััทแติ่อย่างใด้ 

หลักปฏิิบัติท่ี 3.6
ค์ณะกรรมการค์วรกำากับด้้แลให้้ม่กรอบและกลไกในการกำากับด้้แล
นโยบายและการด้ำาเนินงานของบริษััทย่อยและกิจัการอื�นท่�บริษััท
ไป็ลงทุนอย่างม่นัยสู่ำาค์ัญ ในระด้ับท่�เห้มาะสู่มกับกิจัการแติ่ละแห้่ง 
รวมทั�งบริษััทย่อยและกิจัการอื�นท่�บริษััทไป็ลงทุนม่ค์วามเข้าใจั 
ถ้ึกติ้องติรงกันด้้วย 

แนวปฏิิบัติท่ี 3.6
ค์ณะกรรมการได้้กำาห้นด้นโยบายกำากับด้้แลการด้ำาเนินงานของ
บริษััทย่อยและบริษััทร่วมเป็็น 2 สู่่วนห้ลัก โด้ยม่รายละเอ่ยด้ด้ังน่�

1. นโยบายการกำากับด้้แลด้้านการบริห้าร
• การเสู่นอช้ื�อบุค์ค์ลเป็็นกรรมการในบริษััทย่อยและบริษััท

ร่วม บริษััทจัะสู่่งบุค์ค์ลท่�ได้้รับมติิเห็้นช้อบจัากท่�ป็ระชุ้ม
ค์ณะกรรมการบริษััทเข้าเป็็นกรรมการและผู้้้บริห้ารของ
บริษััทย่อยและบริษััทร่วมอย่างน้อยติามสู่ัด้สู่่วนการ 
ถึือหุ้้นของบริษััทในบริษััทย่อยและบริษััทร่วมนั�น โด้ย
กำาห้นด้ให้้กรรมการและผู้้้บริห้ารท่�เสู่นอชื้�อน่�ม่คุ์ณสู่มบัติิ 
บทบาท ห้น้าท่�และค์วามรับผิู้ด้ช้อบ เป็็นไป็ติามกฎห้มาย
และห้ลักเกณฑ์์ท่�เก่�ยวข้องกำาห้นด้ไว้

• กรรมการและผู้้้บริห้ารท่�ได้้รับแติ่งติั�งติามมติิเห้็นช้อบ
จัากท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการของบริษััทให้้ด้ำารงติำาแห้น่ง
ในบริษััทย่อยและบริษััทร่วมนั�น ม่ขอบเขติห้น้าท่� และ
ค์วามรับผิู้ด้ช้อบห้ลักติามท่�ค์ณะกรรมการบริษััท และ/
ห้รือท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถืึอหุ้้นของบริษััทย่อยห้รือบริษััทร่วมนั�น
จัะกำาห้นด้ อย่างไรก็ติามกรรมการและผู้้้บริห้ารท่�ได้้รับ
การแติ่งตัิ�งจัะติ้องม่ห้น้าท่�ด้้แล รักษัาผู้ลป็ระโยช้น์ ให้้กับ
บริษััท และด้้แลให้้เป็็นไป็อย่างสู่อด้ค์ล้องกับนโยบายของ
บริษััทแม่

• กรรมการของบรษิัทัติอ้งด้ำาเนนิการให้บ้รษิัทัยอ่ย บรษิัทัรว่ม  
ม่ระบบค์วบคุ์มภายในท่�เห้มาะสู่มและรัด้กุมเพัียงพัอ 
เพั่�อป็้องกันการทุจัริติท่�อาจัเกิด้ข้�นกับบริษััทย่อย 
บริษััทร่วม รวมทั�งค์วบค์ุมให้้บริษััทย่อย บริษััทร่วม  
ม่ระบบงานท่�ชั้ด้เจันเพั่�อแสู่ด้งได้้ว่า ม่ระบบเพัียงพัอในการ
เป็ิด้เผู้ยข้อม้ลการทำารายการท่�สู่ำาค์ัญ ติามห้ลักเกณฑ์์ 
ท่�กำาห้นด้ได้้อย่างติ่อเนื�องและน่าเช้ื�อถึือ รวมทั�งม่ช้่องทาง
ให้้กรรมการและผู้้้บริห้ารของบริษััทสู่ามารถึได้้รับข้อม้ล
เพั่�อใช้้ในการติิด้ติาม ด้้แลผู้ลการด้ำาเนินงาน และฐานะ
การเงิน การทำารายการระห้ว่างบริษััทย่อย บริษััทร่วม
กับกรรมการ และผู้้้บริห้ารของบริษััทย่อย บริษััทร่วม 
และการทำารายการท่�ม่นัยสู่ำาคั์ญได้้อย่างม่ป็ระสิู่ทธิุภาพั 
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นอกจัากน่�ติ้องจััด้ให้้ม่การติรวจัสู่อบระบบค์วบค์ุมภายใน
โด้ยอาจัแติ่งตัิ�งท่มผู้้้ติรวจัสู่อบระบบค์วบค์ุมภายในของ
บริษััท ห้รือว่าจั้างผู้้้ติรวจัสู่อบภายในจัากภายนอก
ก็ ได้้ และด้้แลให้้ม่การรายงานผู้ลการติรวจัสู่อบระบบ
ค์วบคุ์มภายในติ่อท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการของบริษััทย่อย  
บริษััทร่วม เป็็นป็ระจัำาด้้วย

• กรรมการและผู้้้บริห้ารของบริษััทย่อยจัะติ้องเป็ิด้เผู้ย 
และนำาสู่่งข้อม้ลสู่่วนได้้เสู่่ยของตินและบุค์ค์ลท่�ม่ค์วาม 
เก่�ยวข้องแจั้งทราบติ่อค์ณะกรรมการของบริษััท เพั่�อให้้
ทราบถึ่งค์วามสู่ัมพัันธุ์ และการทำาธุุรกรรมกับบริษััทใน
ลักษัณะท่�อาจัก่อให้้เกิด้ค์วามขัด้แย้งทางผู้ลป็ระโยช้น์ และ
จัะติ้องห้ล่กเล่�ยงการทำารายการท่�อาจัก่อให้้เกิด้ค์วาม 
ขัด้แย้งทางผู้ลป็ระโยช้น์กับบริษััทห้รือบริษััทย่อย โด้ย
ค์ณะกรรมการของบริษััทย่อยม่ห้น้าท่�แจั้งเรื�องดั้งกล่าว
ให้้ค์ณะกรรมการของบริษััททราบภายในกำาห้นด้เวลา
ท่�บริษััทกำาห้นด้เพั่�อเป็็นข้อม้ลป็ระกอบการพัิจัารณา
ตัิด้สิู่นใจัห้รืออนุมัติิด้ำาเนินการใด้ ๆ  ซึ่่�งการพัิจัารณานั�น 
จัะค์ำาน่งถึ่งป็ระโยช้น์โด้ยรวมของบริษััทและบริษััทย่อย
เป็็นสู่ำาคั์ญ รวมถึ่งการป็ฏิิบัติิให้้ถ้ึกติ้องติามกฎห้มาย 
กฎเกณฑ์์ และระเบ่ยบข้อบังคั์บติามท่�ห้น่วยงานกำากับ
ด้้แลท่�เก่�ยวข้องกำาห้นด้ไว้ ทั�งน่�กรรมการของบริษััท
ย่อยติ้องไม่ม่สู่่วนร่วมอนุมัติิในเรื�องท่�ตินเองม่สู่่วน 
ได้้เสู่่ย ห้รืออาจัม่ค์วามขัด้แย้งทางผู้ลป็ระโยช้น์ทั�งทางติรง 
และทางอ้อมด้้วย 

• การทำาธุุรกรรมระห้ว่างบริษััทย่อย กับกรรมการ ผู้้้บริห้าร 
ห้รือบุค์ค์ลท่�อาจัม่ค์วามขัด้แย้งทางผู้ลป็ระโยช้น์ จัะติ้อง
นำาห้ลักเกณฑ์์ของการทำารายการท่�เก่�ยวโยง ติามท่� 
ห้น่วยงานกำากับด้้แลได้้กำาห้นด้ไว้เข้ามาพัิจัารณาด้้วย

• กรรมการ ผู้้้บริห้าร ห้รือบุค์ค์ลท่�อาจัม่ค์วามขัด้แย้ง
ทางผู้ลป็ระโยช้น์ จัะกระทำาธุุรกรรมกับบริษััทย่อยได้้ติ่อ
เมื�อธุุรกรรมดั้งกล่าวได้้ผู้่านการพัิจัารณาอนุมัติิจัาก 
ค์ณะกรรมการของบริษััท ซึ่่�งจัะติ้องไม่รวมถ่ึงกรรมการ
ผู้้้ม่สู่่วนได้้เสู่่ย ห้รือท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้นของบริษััท ติามแติ่
ขนาด้รายการท่�ค์ำานวณได้้ (แล้วแติ่กรณ่) โด้ยนำาห้ลัก
เกณฑ์์การค์ำานวณรายการติามท่�กำาห้นด้ไว้ในป็ระกาศ
ของค์ณะกรรมการกำากับติลาด้ทุน และป็ระกาศค์ณะ
กรรมการติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทยติามป็ระกาศ
ห้ลักเกณฑ์์รายการท่�เก่�ยวโยงกัน และ/ห้รือป็ระกาศท่�
แก้ ไขเพัิ�มเติิมท่�ใช้้บังคั์บอย้่ในขณะนั�นมาบังค์ับใช้้ เว้นแติ่
เป็็นการทำาธุุรกรรมท่�เป็็นข้อติกลงทางการค์้าในลักษัณะ
เด้่ยวกับท่�วิญญู้ช้นจัะพั่งกระทำากับค้์่สู่ัญญาทั�วไป็ใน
สู่ถึานการณ์เด้่ยวกัน ด้้วยอำานาจัติ่อรองทางการค์้าท่�
ป็ราศจัากอิทธิุพัลในการท่�ตินม่สู่ถึานะเป็็นกรรมการ  
ผู้้้บริห้ารห้รือบุค์ค์ลท่�อาจัม่ค์วามเก่�ยวข้อง แล้วแติ่กรณ่ 
และเป็็นข้อติกลงทางการค์้าท่� ได้้รับอนุมัติิจัากค์ณะ
กรรมการของบริษััท ห้รือเป็็นไป็ติามห้ลักการท่�ค์ณะ
กรรมการของบริษััทได้้อนุมัติิไว้แล้ว 

• ห้้ามมิให้้กรรมการ ผู้้้บริห้าร พันักงาน ล้กจั้าง ห้รือ
ผู้้้รับมอบห้มายของบริษััทย่อย และบริษััทร่วม รวมถ่ึง 
ค้์่สู่มรสู่ ห้รือผู้้้ท่�อย้่กินด้้วยกันฉีันท์สู่าม่ ภรรยา และ
บุติรท่�ยังไม่บรรลุนิติิภาวะของบุค์ค์ลด้ังกล่าวใช้้ข้อม้ล
ภายในของบริษััท และของบริษััทย่อย ห้รือบริษััทร่วม 
ทั�งท่� ได้้มาจัากการกระทำาติามห้น้าท่�ห้รือในทางอื�นใด้ 
ท่�ม่ห้รืออาจัม่ผู้ลกระทบเป็็นนัยสู่ำาค์ัญติ่อบริษััท บริษััท
ย่อย ห้รือบริษััทร่วม ห้รือราค์าห้ลักทรัพัย์ของบริษััท 
เพั่�อป็ระโยช้น์ติ่อตินเอง และผู้้้อื�นไม่ว่าทางติรงห้รือ 
ทางอ้อม และไม่ว่าจัะได้้รับผู้ลติอบแทนห้รือไม่ 

• ค์ณะกรรมการบริษััทย่อย บริษััทร่วมจัะติ้องด้้แลให้้ม่ 
การเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลการทำารายการอื�นท่�สู่ำาค์ัญ ได้้แก ่ 
การเพัิ�มทุน ลด้ทุน การเลิกบริษััทย่อย เป็็นติ้น เพั่�อแจั้ง
ทราบติ่อท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท 

2. นโยบายการค์วบคุ์มด้้านการเงินของบริษััทย่อยและบริษััทร่วม
• บริษััทย่อยและบริษััทร่วมม่ห้น้าท่�นำาสู่่งผู้ลการด้ำาเนินงาน

รายเด้ือน งบการเงิน ฉีบับสู่อบทาน และฉีบับติรวจัสู่อบ 
โด้ยผู้้สู้่อบบญัช้ร่ายไติรมาสู่ และรายป็ ีติามลำาด้บั ติลอด้จัน 
ข้อม้ลท่�ใช้ป้็ระกอบการจัดั้ทำางบการเงินด้ังกล่าวของบริษััท
ย่อยและบริษััทร่วมให้้กับบริษััท พัร้อมยินยอมให้้บริษััท
ใช้้ข้อม้ลด้ังกล่าวเพั่�อป็ระกอบการจััด้ทำางบการเงินรวม 
ห้รือรับร้้ติามวิธุ่สู่่วนได้้เสู่่ยแล้วแติ่กรณ่

• บริษััทย่อยและบริษััทร่วมม่ห้น้าท่�จััด้ทำางบป็ระมาณการ
ใช้้จั่าย การลงทุน และผู้ลการด้ำาเนินงาน และสู่รุป็เป็รียบ
เท่ยบระห้ว่างติัวเลขท่�ค์าด้การณ์ ไว้ของงบป็ระมาณการ
ใช้้จั่าย การลงทุน และผู้ลการด้ำาเนินงาน กับติัวเลขท่� 
เกิด้ข้�นจัริงติ่อท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท บริษััทย่อย
และบริษััทร่วมเพั่�อรับทราบ รวมถึ่งติิด้ติามผู้ลการด้ำาเนิน
งานให้้เป็็นไป็ติามแผู้นงานท่�วางไว้ เพั่�อรายงานติ่อบริษััท

• บริษััทย่อยและบริษััทร่วมม่ห้น้าท่�รายงานป็ระเด็้นป็ัญห้า
ทางการเงินท่�ม่นัยสู่ำาค์ัญติ่อบริษััท เมื�อติรวจัพับ ห้รือ
ได้้รับการร้องขอจัากบริษััทให้้ด้ำาเนินการติรวจัสู่อบ 
เพั่�อห้าสู่าเห้ตุิและรายงาน 

3. นโยบายการจััด้ทำาสู่ัญญาระห้ว่างผู้้้ถึือหุ้้น (Shareholders’ 
Agreement) ห้รือร้ป็แบบของสู่ัญญาอื�นท่�ม่สู่าระสู่ำาค์ัญใกล้
เค่์ยงกัน ค์ณะกรรมการบริษััทจัะด้้แลให้้ม่การจััด้ทำาสู่ัญญา
ด้ังกล่าว ในกรณ่ท่�ม่การเข้าร่วมลงทุนในกิจัการอื�นอย่างม่
นัยสู่ำาค์ัญ โด้ยม่สู่ัด้สู่่วนการถึือหุ้้นท่�ม่สู่ิทธุิออกเสู่่ยงตัิ�งแติ่
ร้อยละ 20 แติ่ไม่เกินร้อยละ 50 เพั่�อระบุข้อติกลงให้้เกิด้ค์วาม
ช้ัด้เจันเก่�ยวกับอำานาจัในการบริห้ารจััด้การและการม่สู่่วนร่วม
ในการติัด้สู่ินใจัในเรื�องสู่ำาค์ัญ การติิด้ติามผู้ลการด้ำาเนินงาน 
เพั่�อสู่ามารถึใช้้เป็็นข้อม้ลในการจััด้ทำางบการเงินของบริษััทได้้
ติามมาติรฐานและทันติามกำาห้นด้เวลา



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563128

หลักปฏิิบัติท่ี 3.7
ค์ณะกรรมการค์วรจััด้ให้้ม่การป็ระเมินผู้ลการป็ฏิิบัติิห้น้าท่�ป็ระจัำา
ป็ีของค์ณะกรรมการ ค์ณะกรรมการชุ้ด้ย่อยและกรรมการราย
บุค์ค์ล โด้ยผู้ลป็ระเมินค์วรถ้ึกนำาไป็ใช้้สู่ำาห้รับการพััฒนาการป็ฏิิบัติิ
ห้น้าท่�ติ่อไป็ด้้วย 

แนวปฏิิบัติท่ี 3.7
ค์ณะกรรมการบริษััทได้้กำาห้นด้แนวป็ฏิิบัติิในการป็ระเมินผู้ลการ
ป็ฏิิบัติิงานป็ระจัำาป็ี โด้ยค์ณะกรรมการและค์ณะกรรมการชุ้ด้ย่อย
จัะป็ระเมินผู้ลการป็ฏิิบัติิงานอย่างน้อยป็ีละ 1 ค์รั�ง เพั่�อให้้ค์ณะ
กรรมการร่วมกันพัิจัารณาผู้ลงานและป็ัญห้า เพั่�อสู่ามารถึนำาไป็
ป็รับป็รุงแก้ ไข โด้ยการป็ระเมินผู้ลการป็ฏิิบัติิงานจัะเป็็นการป็ระเมิน
ทั�งแบบค์ณะและรายบุค์ค์ล โด้ยจัะเป็ิด้เผู้ยห้ลักเกณฑ์์ ขั�นติอนและ 
ผู้ลการป็ระเมินในภาพัรวมไว้ในรายงานป็ระจัำาป็ี โด้ยห้ัวข้อห้ลักท่� 
นำามาใช้้ในการป็ระเมิน ได้้แก่ การป็ระเมินโค์รงสู่ร้างและค์ุณสู่มบัติิ
ของค์ณะกรรมการ การป็ระชุ้มค์ณะกรรมการ บทบาท ห้น้าท่� และ
ค์วามรับผู้ิด้ช้อบของค์ณะกรรมการ รวมถึ่งการป็ระเมินด้้านอื�น ๆ  
อาทิ ค์วามสัู่มพัันธุ์ระห้ว่างค์ณะกรรมการและฝ่่ายจััด้การ การพััฒนา
ตินเองของกรรมการและการพััฒนาผู้้้บริห้าร เป็็นติ้น

หลักปฏิิบัติท่ี 3.8
ค์ณะกรรมการค์วรกำากับด้้แลให้้ค์ณะกรรมการและกรรมการ 
แติ่ละท่านม่ค์วามร้้ค์วามเข้าใจัเก่�ยวกับบทบาท ห้น้าท่� ลักษัณะการ
ป็ระกอบธุุรกิจั และกฎห้มายท่�เก่�ยวข้องกับการป็ระกอบธุุรกิจั ติลอด้จัน 
สู่นับสู่นุนให้้กรรมการทุกค์นได้้รับการเสู่ริมสู่ร้างทักษัะและค์วามร้้
สู่ำาห้รับการป็ฏิิบัติิห้น้าท่�กรรมการอย่างสู่มำ�าเสู่มอ 

แนวปฏิิบัติท่ี 3.8
ค์ณะกรรมการบริษััทม่นโยบายสู่่งเสู่ริมให้้กรรมการพััฒนาค์วาม
ร้้อย่างติ่อเนื�อง โด้ยในแติ่ละป็ีจัะสู่นับสู่นุนกรรมการอย่างน้อย  
1 ท่าน ให้้เข้าอบรมห้ลักสู่้ติรห้รือเข้าร่วมกิจักรรมสัู่มมนาท่�เป็็นการ
เพัิ�มพัูนค์วามร้้ ในการป็ฏิิบัติิงานอย่างติ่อเนื�อง และเป็ิด้เผู้ยไว้ ใน
รายงานป็ระจัำาป็ี

บริษััทสู่นับสู่นุนให้้กรรมการเข้าร่วมฝ่ึกอบรมในห้ลักสู้่ติรท่�เก่�ยวข้อง
กับการป็ฏิิบัติิห้น้าท่�ของกรรมการ ท่�จััด้โด้ยสู่มาค์มสู่่งเสู่ริมสู่ถึาบัน
กรรมการบริษััทไทย (IOD) และในกรณ่ท่�เป็็นกรรมการเข้าให้ม่ บริษััท
จัะสู่นับสู่นุนให้้ผู้่านการอบรมและได้้รับป็ระกาศน่ยบัติรโด้ยเร็วท่�สุู่ด้
นับจัากวันท่�ได้้รับการแติ่งตัิ�ง 

เมื�อม่กรรมการเข้าให้ม่ บริษััทจัะมอบห้มายให้้กรรมการผู้้้จััด้การ 
และ/ห้รือเลขานุการบริษััทเป็็นผู้้้ด้ำาเนินการป็ฐมนิเทศผู้่านการ 
ให้้ข้อม้ลเก่�ยวกับภาพัรวมของธุุรกิจั โค์รงสู่ร้างผู้้้ถึือหุ้้น โค์รงสู่ร้าง
ค์ณะกรรมการบริษััท ค์ณะกรรมการชุ้ด้ย่อย โค์รงสู่ร้างองค์์กร 
ฐานะการเงินและผู้ลการด้ำาเนินงาน วิสู่ัยทัศน์ นโยบาย และเป็้าห้มาย 
การด้ำาเนินธุุรกิจัของบริษััทในป็ัจัจัุบัน กฎเกณฑ์์ ระเบ่ยบข้อบังค์ับ
ของบริษััท รวมถึ่งห้น่วยงานกำากับด้้แลท่�เก่�ยวข้อง การจััด้ทำารายงาน
การม่สู่่วนได้้เสู่่ย นโยบายด้้านการกำากับด้้แลกิจัการ นโยบายป็้องกัน
การใช้้ข้อม้ลภายใน ฯลฯ เพั่�อเป็็นข้อม้ลสู่ำาห้รับกรรมการเข้าให้ม่ 

หลักปฏิิบัติท่ี 3.9
ค์ณะกรรมการค์วรด้้แลให้้มั�นใจัว่าการด้ำาเนินงานของค์ณะกรรมการ
เป็็นไป็ด้้วยค์วามเรียบร้อย สู่ามารถึเข้าถ่ึงข้อม้ลท่�จัำาเป็็น และ 
ม่เลขานุการบริษััทท่�ม่ค์วามร้้และป็ระสู่บการณ์ท่�จัำาเป็็นและเห้มาะสู่ม
ติ่อการสู่นับสู่นุนการด้ำาเนินงานของค์ณะกรรมการ 

แนวปฏิิบัติท่ี 3.9
ค์ณะกรรมการได้้จััด้ให้้ม่การวางแผู้นติารางการจััด้ป็ระชุ้มป็ระจัำาป็ี
เป็็นการล่วงห้น้า รวมถ่ึงการแจั้งเพั่�อทราบสู่ำาห้รับวาระการป็ระชุ้ม
ค์ณะกรรมการเป็็นการล่วงห้น้าเช้่นกัน ทั�งน่�เพั่�อให้้กรรมการสู่ามารถึ
จััด้เวลาเข้าร่วมป็ระชุ้มได้้ รวมถ่ึงการเติรียมข้อม้ลเพั่�อป็ระกอบการ
พัิจัารณาห้รือซัึ่กถึามในแติ่ละวาระการป็ระชุ้มได้้เป็็นการล่วงห้น้า 

โด้ยในรอบป็ี 2563 บริษััทได้้กำาห้นด้ติารางการจััด้ป็ระชุ้มค์ณะ
กรรมการ ป็ระจัำาป็ี 2563 เป็็นการล่วงห้น้า ซึ่่�งติารางท่�กำาห้นด้ไว้น่� 
อาจัม่การเป็ล่�ยนแป็ลงได้้ โด้ยกำาห้นด้เฉีพัาะการจััด้ป็ระชุ้มเพั่�อรับรอง
งบการเงินติามรอบระยะเวลาบัญช้่ ดั้งน่�

ครั�งที่
การประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุม 

คณะกรรมการบริษัท

1 วันท่� 27 กุมภาพัันธุ์ 2563 วันท่� 27 กุมภาพัันธุ์ 2563

2 วันท่� 14 พัฤษัภาค์ม 2563 วันท่� 14 พัฤษัภาค์ม 2563

3 วันท่� 13 สู่ิงห้าค์ม 2563 วันท่� 13 สู่ิงห้าค์ม 2563

4 วันท่� 13 พัฤศจัิกายน 2563 วันท่� 13 พัฤศจัิกายน 2563

โด้ยจัำานวนค์รั�งของการจััด้ป็ระชุ้มจัะติ้องไม่ติำ�ากว่าป็ีละ 4 ค์รั�ง ซึ่่�งป็ีท่� 
ผู้่านมาจัำานวนค์รั�งของการจััด้ป็ระชุ้มติ่อป็ีเท่ากับ 13 ค์รั�ง สู่ำาห้รับ
ป็ี 2563 เนื�องจัากเป็็นไป็ติามภาระห้น้าท่� และค์วามรับผู้ิด้ช้อบของ
ค์ณะกรรมการท่�สู่อด้ค์ล้องกับเป็้าห้มายและนโยบายการเติิบโติของ
ธุุรกิจั โด้ยในการจััด้ป็ระชุ้มแติ่ละค์รั�ง ป็ระธุานกรรมการบริษััทจัะเป็ิด้
โอกาสู่ให้้กรรมการรวมทั�งฝ่่ายจััด้การในท่�ป็ระชุ้มม่โอกาสู่ท่�จัะเสู่นอ
ห้รือให้้ค์วามเห็้นในเรื�องท่�เป็็นป็ระโยช้น์ติ่อบริษััทเพั่�อนำาเสู่นอในท่�
ป็ระชุ้ม นอกจัากน่�ยังสู่นับสู่นุนให้้กรรมการผู้้้จััด้การเป็็นผู้้้พัิจัารณา
ค์ัด้เลือกเพั่�อเชิ้ญผู้้้บริห้ารระดั้บสู่้งเข้าร่วมป็ระชุ้มค์ณะกรรมการ
เพั่�อเป็็นผู้้้นำาเสู่นอข้อม้ล รายละเอ่ยด้ในสู่่วนของการป็ฏิิบัติิงาน  
และเพ่ั�อเปิ็ด้โอกาสู่ให้้ร้้จัักผู้้้บริห้ารระดั้บสู้่งท่�จัะสู่ามารถึพััฒนาต่ิอยอด้ 
การเป็็นผู้้้สืู่บทอด้ติำาแห้น่งได้้ในอนาค์ติ 

ค์ณะกรรมการม่นโยบายท่�จัะให้้ม่การจััด้ป็ระชุ้มสู่ำาห้รับกรรมการ
ท่�ไม่เป็็นผู้้้บริห้ารเพั่�อจัะได้้ม่โอกาสู่ท่�จัะป็ระชุ้มระห้ว่างกันเองติาม
ค์วามจัำาเป็็นเพั่�ออภิป็รายถึ่งป็ัญห้าติ่าง ๆ โด้ยไม่ม่ฝ่่ายจััด้การ 
เข้าร่วมป็ระชุ้ม และเสู่นอแนะให้้แจั้งให้้กรรมการผู้้้จััด้การทราบถึ่ง
ผู้ลการป็ระชุ้มด้้วย ซึ่่�งในรอบป็ี 2563 ทางบริษััทได้้จััด้การป็ระชุ้ม
ด้ังกล่าว เป็็นจัำานวน 1 ค์รั�ง เมื�อวันท่� 16 ธุันวาค์ม 2563 ท่�ผู้่านมา
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ค์ณะกรรมการบริษััทได้้มอบห้มายแติ่งตัิ�งเลขานุการบริษััท ท่�ม่
ค์ุณสู่มบัติิเห้มาะสู่มท่�จัะสู่ามารถึป็ฏิิบัติิห้น้าท่�ในการสู่นับสู่นุน 
ค์ณะกรรมการ ได้้แก่ สู่นับสู่นุนค์ณะกรรมการให้้สู่ามารถึป็ฏิิบัติิงาน
ได้้ติามกฎห้มาย (Compliance Roles) การติิด้ติาม วัด้ผู้ล และการ
กำากับด้้แล (Monitoring and Supervising) สู่นับสู่นุนค์ณะกรรมการ
ในการสู่ร้างผู้ลป็ระกอบการ (Performance Roles) การกำาห้นด้
นโยบาย (Policy Making) รวมถึ่งการสู่นับสู่นุนค์ณะกรรมการ 
ในการทำางานผู้่านผู้้้บริห้ารสู่้งสูุ่ด้ขององค์์กร (MD/CEO) (Approve 
and work with and through the MD/CEO) โด้ยบริษััทจัะเป็ิด้เผู้ย
คุ์ณสู่มบัติิและป็ระสู่บการณ์ของเลขานุการบริษััทไว้ในรายงานป็ระจัำาปี็  
และบนเว็บไซึ่ติ์ของบริษััท โด้ยค์ณะกรรมการให้้การสู่นับสู่นุนการ 
เข้ารับการฝ่ึกอบรมและพััฒนาค์วามร้้อย่างติ่อเนื�องท่�จัะเป็็นป็ระโยช้น์
ติ่อการป็ฏิิบัติิห้น้าท่�แก่เลขานุการบริษััท อาทิ ห้ลักสู่้ติร Company 
Secretary Program ท่�จััด้โด้ยสู่มาค์มสู่่งเสู่ริมสู่ถึาบันกรรมการ
บริษััทไทย (IOD) เป็็นติ้น

ค์ณะกรรมการได้้กำาห้นด้นโยบายในการสู่่งเอกสู่ารป็ระกอบการ
ป็ระชุ้มล่วงห้น้าแก่กรรมการบริษััทติามข้อกำาห้นด้ของกฎห้มาย 
โด้ยในการเรียกป็ระชุ้มค์ณะกรรมการ ให้้ป็ระธุานกรรมการห้รือผู้้้
ซึ่่�งได้้รับมอบห้มายสู่่งห้นังสืู่อนัด้ป็ระชุ้มไป็ยังกรรมการไม่น้อยกว่า
เจ็ัด้วันก่อนวันป็ระชุ้ม เว้นแติ่ในกรณ่จัำาเป็็นรีบด้่วนเพั่�อรักษัาสู่ิทธุิ
ห้รือป็ระโยช้น์ของบริษััท จัะแจั้งการนัด้ป็ระชุ้มโด้ยวิธุ่อื�นและกำาห้นด้
วันป็ระชุ้มให้้เร็วกว่านั�นก็ ได้้ 

หุ้ลักปฏิิบ่ัต้ิที� 4 : ส่รรหุ้าและพััฒินาผูู้้บ่ริหุ้ารระดับ่
สู่งและการบ่ริหุ้ารบุ่คลากร 
หลักปฏิิบัติท่ี 4.1
ค์ณะกรรมการค์วรด้ำาเนินการให้้มั�นใจัว่า ม่การสู่รรห้าและพััฒนา 
กรรมการผู้้้จััด้การและผู้้้บริห้ารระดั้บสู่้งให้้ม่ค์วามร้้ ทักษัะ และ
ป็ระสู่บการณ์ และค์ุณลักษัณะท่�จัำาเป็็นติ่อการขับเค์ลื�อนองค์์กร
ไป็สู้่่เป็้าห้มาย 

แนวปฏิิบัติท่ี 4.1 
ค์ณะกรรมการได้้มอบห้มายให้้ค์ณะกรรมการสู่รรห้าเป็็นผู้้้รับผิู้ด้ช้อบ
ในการพัิจัารณาห้ลักเกณฑ์์และวิธุ่การสู่รรห้าบุค์ค์ลท่�ม่ค์ุณสู่มบัติิ
เห้มาะสู่มเพั่�อด้ำารงติำาแห้น่งกรรมการผู้้้จััด้การ โด้ยค์ุณสู่มบัติิของ
กรรมการผู้้้จััด้การท่�ติ้องการสู่รรห้าจัะพัิจัารณาจัากค์วามร้้ ทักษัะ 
ป็ระสู่บการณ์ท่�เก่�ยวข้องกับธุุรกิจัห้ลักของบริษััท ป็ระสู่บการณ์ด้้าน
การบริห้ารงาน ค์วามทุ่มเทในการทำางาน ค์ุณลักษัณะ ภาพัลักษัณ์
และวิสัู่ยทัศน์ด้้านการบริห้ารงานท่�จัำาเป็็นติ่อการขับเค์ลื�อนองค์์กร
ไป็สู้่่เป็้าห้มาย การม่ค์วามสู่ัมพัันธุ์ท่�ด้่กับบุค์ค์ลห้รือองค์์กรติ่าง ๆ 
การม่คุ์ณธุรรม จัริยธุรรมท่�ด้่ นอกจัากน่�จัะติ้องเป็็นผู้้้ม่ค์ุณสู่มบัติิ
เห้มาะสู่มติามห้ลักเกณฑ์์ของห้น่วยงานกำากับด้้แลและกฎห้มายท่�
เก่�ยวข้องเป็็นสู่่วนห้น่�งท่�สู่ำาคั์ญในการพัิจัารณาของห้ลักเกณฑ์์และ
วิธุ่การสู่รรห้าด้้วย 

ค์ณะกรรมการจัะติิด้ติามด้้แลให้้กรรมการผู้้้จััด้การด้้แลให้้ม่ผู้้้บริห้าร
ระด้ับสู้่งท่�เห้มาะสู่ม โด้ยอย่างน้อยค์ณะกรรมการห้รือค์ณะกรรมการ
สู่รรห้าจัะร่วมกับกรรมการผู้้้จััด้การในการพัิจัารณาห้ลักเกณฑ์์และ
วิธุ่การในการสู่รรห้าและแติ่งตัิ�งบุค์ค์ลเพั่�อใช้้ป็ระกอบการให้้ค์วาม
เห้็นช้อบติ่อบุค์ค์ลท่�กรรมการผู้้้จััด้การเสู่นอให้้เป็็นผู้้้บริห้ารระดั้บ
สู่้ง โด้ยจัะอ้างอิงติามห้ลักเกณฑ์์และวิธุ่การสู่รรห้าเช้่นเด้่ยวกับการ
คั์ด้เลือกกรรมการผู้้้จััด้การ โด้ยค์ณะกรรมการ ห้รือค์ณะกรรมการ
สู่รรห้าจัะพัิจัารณาติามห้ลักเกณฑ์์และวิธุ่การสู่รรห้าเช้่นเด้่ยวกับท่�ใช้้
กับกรรมการผู้้้จััด้การ โด้ยจัะคั์ด้เลือกในบางข้อท่�เห้มาะสู่มมาป็รับใช้้
ทั�งน่�ค์ณะกรรมการม่นโยบายท่�จัะสู่่งเสู่ริมและสู่นับสู่นุนให้้กรรมการ
ผู้้้จััด้การและผู้้้บริห้ารระด้ับสู่้งได้้รับการอบรมและพััฒนาเพั่�อเพัิ�มพัูน
ค์วามร้้ และป็ระสู่บการณ์ท่�เป็็นป็ระโยช้น์ติ่อการป็ฏิิบัติิงานของบริษััท 
โด้ยเฉีพัาะอย่างยิ�งในห้ลักสู้่ติรเพั่�อสู่ร้างค์วามสู่ัมพัันธุ์ ในเช้ิงธุุรกิจัติ่อ
บุค์ค์ลห้รือองค์์กรติ่าง ๆ รวมถ่ึงห้ลักสู่้ติรท่�จัะช้่วยยกระด้ับค์วามร้้  
ทักษัะท่�จัะสู่ามารถึนำามาป็รับใช้้ ในสู่าขาวิช้าช้่พัติามติำาแห้น่งงาน 
ท่�รับผู้ิด้ช้อบโด้ยติรง 

ค์ณะกรรมการเล็งเห้็นว่า เพั่�อให้้บริษััทได้้รับป็ระโยช้น์สู่้งสูุ่ด้ในการ
ท่�กรรมการผู้้้จััด้การจัะสู่ามารถึอุทิศเวลาสู่ำาห้รับการป็ฏิิบัติิห้น้าท่�
ในฐานะกรรมการผู้้้จััด้การได้้อย่างม่ป็ระสิู่ทธิุภาพั จั้งได้้กำาห้นด้เป็็น
นโยบายว่า ห้้ามมิให้้กรรมการผู้้้จััด้การด้ำารงติำาแห้น่งเป็็นกรรมการ
ผู้้้จััด้การในบริษััทจัด้ทะเบ่ยน (Listed Company) อื�น ยกเว้นการเข้า
ด้ำารงติำาแห้น่งกรรมการผู้้้จััด้การในบริษััทท่�ม่ฐานะเป็็นบริษััทย่อย 
ห้รือบริษััทร่วมในระยะเวลาช้ั�วค์ราวในช้่วงเริ�มติ้นของการจััด้ตัิ�ง 
ธุุรกิจัภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ป็ี เท่านั�น ทั�งน่�ห้ากม่ค์วามจัำาเป็็นจัะ
ใช้้เวลานานกว่านั�น ขอให้้แจั้งติ่อท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััทเพั่�อ
พัิจัารณาให้้ค์วามเห็้นช้อบติ่อไป็ 

สู่ำาห้รับติำาแห้น่งกรรมการนั�น กำาห้นด้จัำานวนบริษััทท่�กรรมการ
บริษััทสู่ามารถึเข้ารับติำาแห้น่งในฐานะกรรมการได้้ ไม่เกิน 5 บริษััท
จัด้ทะเบ่ยน และสู่ำาห้รับผู้้้บริห้ารระด้ับสู่้งนั�น ค์ณะกรรมการม่ 
นโยบายห้้ามไม่ให้้ด้ำารงติำาแห้น่งผู้้้บริห้ารระด้ับสู่้งในบริษััทจัด้ทะเบ่ยน
อื�น เนื�องจัากเป็็นระด้ับรับนโยบายจัากค์ณะกรรมการไป็ป็ฏิิบัติิงาน 
จั้งจัำาเป็็นจัะติ้องอุทิศเวลาในการทำางานให้้กับบริษััทอย่างเติ็มท่� 

และเพั่�อให้้การด้ำาเนินธุุรกิจัเป็็นไป็อย่างติ่อเนื�อง ค์ณะกรรมการจั้งได้ ้
กำาห้นด้ให้้ม่แผู้นสู่ืบทอด้ติำาแห้น่ง (Succession Plan) เพั่�อเป็็นการ
เติรียมสู่ืบทอด้ติำาแห้น่งกรรมการผู้้้จััด้การและผู้้้บริห้ารระด้ับสู้่ง 
โด้ยรายละเอ่ยด้ของการจััด้ทำาแผู้นสู่ืบทอด้ติำาแห้น่ง ม่รายละเอ่ยด้
ท่�กำาห้นด้ไว้ ดั้งน่�
1. การระบุคุ์ณสู่มบัติิท่�ติ้องการและจัำาเป็็น (Requirement) ของ

ติำาแห้น่งกรรมการผู้้้จััด้การ และผู้้้บริห้ารระด้ับสู่้ง 
2. การระบุถึ่งศักยภาพั (Potential) และค์วามสู่ามารถึท่�เห้มาะสู่ม 

ของบุค์ค์ลท่�จัะมาสู่ืบทอด้ติำาแห้น่งงาน
3. การพัิจัาณาถ่ึงแผู้นการอบรมเพั่�อพััฒนาค์วามร้้ ค์วาม

สู่ามารถึ ทักษัะ และสู่มรรถึนะท่�จัำาเป็็นและเห้มาะสู่มแก่บุค์ค์ล
ท่�จัะมาสู่ืบทอด้ติำาแห้น่งงาน 

4. การกำาห้นด้แนวทางในการคั์ด้เลือกและค์ัด้สู่รรบุค์ค์ลท่�จัะมา
สู่ืบทอด้ติำาแห้น่งงานท่�ม่ค์วามร้้ ค์วามสู่ามารถึ ทักษัะ สู่มรรถึนะ 
และป็ระสู่บการณ์ท่�เห้มาะสู่มท่�สูุ่ด้เพั่�อสู่ร้างคุ์ณค์่า (Value 
Added) ให้้กับบริษััท
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ทั�งน่�ค์ณะกรรมการสู่รรห้า จัะกำาห้นด้ให้้กรรมการผู้้้จััด้การเป็็น 
ผู้้ร้ายงานผู้ลการด้ำาเนนิงานติามแผู้นสืู่บทอด้ติำาแห้นง่ติอ่ค์ณะกรรมการ
เพั่�อทราบอย่างน้อยป็ีละ 1 ค์รั�ง ติ่อท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการสู่รรห้า 

หลักปฏิิบัติท่ี 4.2
ค์ณะกรรมการค์วรกำากับด้้แลให้้ม่การกำาห้นด้โค์รงสู่ร้างค์่าติอบแทน
และการป็ระเมินผู้ลท่�เห้มาะสู่ม 

แนวปฏิิบัติท่ี 4.2
เพั่�อให้้การกำาห้นด้โค์รงสู่ร้างค์่าติอบแทนสู่ามารถึใช้้เป็็นเค์รื�องจัูงใจั
ให้้กรรมการผู้้้จััด้การ ผู้้้บริห้ารระด้ับสู่้ง และบุค์ลากรอื�น ๆ  ทุกระดั้บ
สู่ามารถึป็ฏิิบัติิงานให้้สู่อด้ค์ล้องกับวัติถุึป็ระสู่งค์์และเป็้าห้มายห้ลัก
ขององค์์กรและสู่อด้ค์ล้องกับผู้ลป็ระโยช้น์ของบริษััทในระยะยาว  
ทางค์ณะกรรมการจั้งได้้วางห้ลักเกณฑ์์ และขอบเขติอำานาจัห้น้าท่� 
และค์วามรับผู้ิด้ช้อบของค์ณะกรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทนไว้ ด้ังน่� 
1. การพัิจัารณาค์วามเห้มาะสู่มของสู่ัด้สู่่วนค์่าติอบแทนท่�เป็็น

เงินเด้ือน ผู้ลการด้ำาเนินงานระยะสัู่�น เช้่น โบนัสู่ รวมถึ่งการ
พัิจัารณาจััด้ห้าแนวทางการให้้ค์่าติอบแทนในระยะยาว อาทิ
เช้่น การให้้หุ้้น ห้รือใบสู่ำาค์ัญแสู่ด้งสู่ิทธิุของบริษััท เป็็นติ้น

2. การพัิจัารณาเป็รียบเท่ยบค์่าติอบแทนท่�บริษััทกำาห้นด้กับ
ระด้ับค์่าติอบแทนท่�ได้้รับในกลุ่มธุุรกิจัขนาด้เด้่ยวกัน ป็ระเภท
เด้่ยวกัน ห้รือม่ผู้ลการด้ำาเนินงานใกล้เค่์ยงกัน เป็็นติ้น

3. การกำาห้นด้นโยบายเก่�ยวกับเกณฑ์์การป็ระเมินผู้ล และการ
เป็ิด้เผู้ยข้อม้ลให้้เป็็นท่�ทราบ

ในทุก ๆ ป็ี ค์ณะกรรมการท่� ไม่รวมกรรมการผู้้้ม่สู่่วนได้้เสู่่ยกับ
กรรมการผู้้้จััด้การ จัะจััด้ให้้ม่การป็ระเมินผู้ลงานของกรรมการ 
ผู้้้จััด้การเป็็นป็ระจัำาทุกป็ี โด้ยป็ระธุานกรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทน
จัะเป็็นผู้้้เป็ิด้เผู้ยผู้ลการป็ระเมินและป็ระเด้็นการพััฒนาให้้กรรมการ
ผู้้้จััด้การทราบ โด้ยม่ห้ลักเกณฑ์์ ในการป็ระเมินท่�สู่ำาค์ัญ ด้ังน่�
1. การพัิจัารณาเป็้าห้มายและสู่ถึานะของค์วามสู่ำาเร็จัของแติ่ละ

เป็้าห้มาย
2. การวัด้ผู้ลการป็ฏิิบัติิงาน ป็ระกอบด้้วย

2.1 ค์วามเป็็นผู้้้นำา
2.2 การกำาห้นด้กลยุทธุ์
2.3 การป็ฏิิบัติิติามกลยุทธุ์
2.4 การวางแผู้นและผู้ลป็ฏิิบัติิทางการเงิน
2.5 ค์วามสัู่มพัันธุ์กับค์ณะกรรมการ
2.6 ค์วามสัู่มพัันธุ์กับองค์์กรห้รือบุค์ค์ลภายนอก
2.7 การบริห้ารงานและค์วามสู่ัมพัันธุ์กับบุค์ลากร
2.8 การสู่ืบทอด้ติำาแห้น่ง
2.9 ค์วามร้้ด้้านผู้ลิติภัณฑ์์และบริการ
2.10 คุ์ณลักษัณะสู่่วนติัว

3. การพััฒนากรรมการผู้้้จััด้การ 

ทั�งน่�ผู้ลการป็ระเมินการป็ฏิิบัติิห้น้าท่�ของกรรมการผู้้้จััด้การ จัะเป็็น
ห้น่�งในป็ัจัจััยท่�ใช้้ป็ระกอบการพัิจัารณาอนุมัติิค์่าติอบแทนป็ระจัำาป็ี
ของกรรมการผู้้้จััด้การด้้วย

ค์ณะกรรมการบริษััทจัะด้้แลและด้ำาเนินการให้้ม่การจั่ายค์่าติอบแทนท่�
เห้มาะสู่มแก่กรรมการในแติ่ละค์ณะ ติามอำานาจัห้น้าท่� ค์วามรับผู้ิด้ช้อบ  
และเป็รียบเท่ยบกับระด้ับท่�ป็ฏิิบัติิในกลุ่มธุุรกิจัเด้่ยวกัน โด้ยใน 
ท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท ค์รั�งท่� 2/2558 เมื�อวันท่� 27 กุมภาพัันธุ์ 
2558 ได้้ม่มติิอนุมัติิการแติ่งตัิ�งค์ณะกรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทน
เป็็นท่�เรียบร้อยเป็็นค์รั�งแรก โด้ยม่กำาห้นด้วาระการด้ำารงติำาแห้น่ง
ค์รั�งละไม่เกิน 3 ป็ี โด้ยในห้ลักเกณฑ์์การพัิจัารณาค์่าติอบแทน
ของค์ณะกรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทน จัะพัิจัารณาจัาก ข้อม้ล 
ผู้ลป็ระกอบการของบริษััทในรอบป็ีท่�ผู้่านมา การป็ฏิิบัติิงานและ
ค์วามรับผู้ิด้ช้อบของกรรมการ ผู้ลป็ระโยช้น์ท่�บริษััทได้้รับจัากการ
ป็ฏิิบัติิห้น้าท่�ของกรรมการ โด้ยจัะนำาข้อม้ลค์่าติอบแทนท่�กำาห้นด้ 
ในเบื�องติ้นไป็เป็รียบเท่ยบอ้างอิงกับขนาด้ธุุรกิจัห้รืออุติสู่าห้กรรม
ท่�ม่รายได้้ กำาไรสูุ่ทธุิใกล้เค่์ยงกับของบริษััท ข้อม้ลค์่าติอบแทน
กรรมการแยกติามห้มวด้ธุุรกิจั - โด้ยติลาด้ห้ลักทรัพัย์ เอ็ม เอ ไอ  
อ้างอิงจัากข้อม้ลค์่าติอบแทนกรรมการและผู้้้บริห้ารของบริษััท 
จัด้ทะเบ่ยน ซึ่่�งจััด้ทำาข้�นโด้ยฝ่่ายวิจััยและนโยบาย สู่ถึาบันกรรมการ
บริษััทไทยในแติ่ละป็ี 

นอกจัากน่�ค์ณะกรรมการบริษััท เฉีพัาะในสู่่วนของกรรมการอิสู่ระ  
ยังได้้ม่การจััด้ทำาแบบป็ระเมินผู้ลการทำางานของกรรมการผู้้้จััด้การ
เป็็นป็ระจัำาทุกป็ี เพั่�อนำาสู่่งข้อม้ลการป็ระเมินด้ังกล่าวรวบรวม 
วิเค์ราะห้์ และนำาเสู่นอติ่อค์ณะกรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทน 
ใช้้ป็ระกอบการพัิจัารณาป็รับค์่าติอบแทนท่�เห้มาะสู่มให้้กับกรรมการ
ผู้้้จััด้การเป็็นป็ระจัำาทุกป็ีด้้วย ห้ากการป็ระเมินผู้ลการทำางาน
ของกรรมการผู้้้จััด้การสู่ามารถึบรรลุเป็้าห้มาย และเป็็นไป็ติามท่� 
ค์ณะกรรมการบริษััทวางนโยบายไว้

โด้ยค์ณะกรรมการได้้กำาห้นด้นโยบายค์่าติอบแทนของกรรมการ 
ผู้้้จััด้การเพั่�อให้้เกิด้ค์วามเห้มาะสู่มภายใติ้ห้ลักเกณฑ์์ท่�ช้ัด้เจันและ
โป็ร่งใสู่ โด้ยค์ณะกรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทนจัะเป็็นผู้้้พัิจัารณา
ทบทวนค์่าติอบแทนของกรรมการผู้้้จััด้การ เพั่�อเสู่นอค์ณะกรรมการ
บริษััทพัิจัารณาอนุมัติิ โด้ยพัิจัารณาจัากผู้ลการป็ฏิิบัติิงานท่�
สู่อด้ค์ล้องกับเป็้าห้มายของบริษััททั�งในระยะสู่ั�นและระยะยาว กลยุทธุ์
การด้ำาเนินธุุรกิจั ผู้ลการด้ำาเนินงานของบริษััท รวมทั�งสู่อด้ค์ล้อง
กับภาระห้น้าท่�ค์วามรับผิู้ด้ช้อบของกรรมการผู้้้จััด้การด้้วย โด้ย 
ค์่าติอบแทนม่วัติถึุป็ระสู่งค์์เพั่�อสู่ร้างแรงจัูงใจั โด้ยม่รายละเอ่ยด้ ด้ังน่�

ระยะสั�น : จั่ายค์่าติอบแทนในร้ป็ของเงินเด้ือน และโบนัสู่ โด้ยพัิจัารณา
จัากผู้ลการป็ฏิิบัติิงาน

ระยะยาว : แนวทางการพัิจัารณาให้้ค์่าติอบแทนในร้ป็ของหุ้้นสู่ามัญ 
ห้ากในอนาค์ติม่บริษััทย่อยของบริษััท สู่ามารถึด้ำาเนินการเข้าเป็็น
บริษััทจัด้ทะเบ่ยนในติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทยได้้เพัิ�มข้�น 
(Spin-off) ซึ่่�งเมื�อถึ่งเวลาดั้งกล่าว ทางค์ณะกรรมการ และ/ห้รือ
ค์ณะกรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทนของบริษััทย่อย และบริษััท จัะ
พัิจัารณาร่วมกันเพั่�อให้้ ได้้ข้อสู่รุป็ถึ่งแนวทางการจั่ายค์่าติอบแทน
ด้ังกล่าวท่�ช้ัด้เจันอ่กค์รั�ง



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563 131

นอกจัากน่�ค์ณะกรรมการม่นโยบายท่�จัะให้้กรรมการผู้้้จััด้การป็ระเมิน
ผู้ลการป็ฏิิบัติิงานของผู้้้บริห้ารระด้ับสู่้งโด้ยให้้กำาห้นด้ห้ลักเกณฑ์์
และป็ัจัจััยในการป็ระเมินผู้ลงานข้�นมา รวมถ่ึงการจััด้ทำาห้ลักเกณฑ์์
และป็ัจัจััยในการป็ระเมินผู้ลงานสู่ำาห้รับทั�งองค์์กร เพั่�อใช้้ป็ระกอบ
การกำาห้นด้โค์รงสู่ร้างค์่าติอบแทนทั�งในระยะสู่ั�น และระยะยาวให้้ม่
ค์วามเห้มาะสู่มติ่อไป็ 

หลักปฏิิบัติท่ี 4.3
กรรมการค์วรเข้าใจัโค์รงสู่ร้างและค์วามสัู่มพัันธุ์ของผู้้้ถืึอหุ้้นท่�อาจั
ม่ผู้ลกระทบติ่อการบริห้ารและการด้ำาเนินงานของกิจัการ 

แนวปฏิิบัติท่ี 4.3
ค์ณะกรรมการม่ค์วามเข้าใจัถ่ึงโค์รงสู่ร้างและค์วามสัู่มพัันธ์ุของผู้้้ถืึอหุ้้น  
ซึ่่�งสู่ะท้อนถ่ึงอำานาจัในการค์วบคุ์มการบริห้ารจััด้การของบริษััท 
โด้ยท่�ผู้่านมาบริษััทไม่ม่ป็ัญห้าด้้านโค์รงสู่ร้างการถืึอหุ้้นท่�อาจัก่อ 
ให้้เกิด้ค์วามขัด้แย้งติ่อการค์วบค์ุมการบริห้ารงานของกิจัการ 
แติ่อย่างใด้ และไม่ม่ป็ระเด็้นการก่อให้้เกิด้อุป็สู่รรค์ติ่อการป็ฏิิบัติิ
ห้น้าท่�ของค์ณะกรรมการ และในกรณ่ท่�บริษััท บริษััทย่อย บริษััท
ร่วม ม่การจััด้ทำาข้อติกลงระห้ว่างผู้้้ถืึอหุ้้น ค์ณะกรรมการบริษััท
ม่นโยบายท่�จัะให้้ม่การเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลติามข้อติกลงติ่าง ๆ ท่�ม่ 
ผู้ลกระทบต่ิอการค์วบคุ์มกิจัการในสู่าระสู่ำาคั์ญไว้ในรายงานป็ระจัำาปี็ 

หลักปฏิิบัติท่ี 4.4
ค์ณะกรรมการค์วรติิด้ติามด้้แลการบริห้ารและพััฒนาบุค์ลากรให้้
ม่จัำานวน ค์วามร้้ ทักษัะ และป็ระสู่บการณ์และแรงจัูงใจัท่�เห้มาะสู่ม 

แนวปฏิิบัติท่ี 4.4
ค์ณะกรรมการม่นโยบายท่�จัะด้้แลให้้ม่การบริห้ารทรัพัยากรบุค์ค์ลท่�
สู่อด้ค์ล้องกับทิศทางและกลยุทธุ์ขององค์์กร และสู่่งเสู่ริมให้้พันักงาน
ทุกระดั้บม่ค์วามร้้ ค์วามสู่ามารถึ แรงจัูงใจัท่�เห้มาะสู่ม และได้้รับการ
ป็ฏิิบัติิอย่างเป็็นธุรรม เพั่�อท่�จัะรักษัาไว้ซ่ึ่�งทรัพัยากรบุค์ค์ลท่�ม่ค์วาม
สู่ามารถึขององค์์กร โด้ยได้้มอบห้มายเป็็นนโยบายให้้แก่ระด้ับป็ฏิิบัติิ
การถ่ึงการกำาห้นด้จัำานวนช้ั�วโมงการฝ่ึกอบรมของแติ่ละห้น่วยงาน 
และการคั์ด้เลือกห้ลักสู้่ติรการอบรมท่�เก่�ยวข้องกับค์วามร้้และทักษัะ
ในการป็ฏิิบัติิงานโด้ยติรง รวมถึ่งการสู่่งเสู่ริมให้้ม่การอบรมท่�จัะ
เพัิ�มพัูนทักษัะท่�เก่�ยวข้องกับการใช้้ช้่วิติ ค์วามเป็็นผู้้้นำา รวมถ่ึงค์วามร้้ 
ด้้านการบริห้ารการเงินและการลงทุนสู่่วนบุค์ค์ล โด้ยวิทยากรจัาก
ธุนาค์ารแห้่งป็ระเทศไทยเป็็นป็ระจัำาด้้วย 

บริษััทให้้ค์วามสู่ำาค์ัญกับการพััฒนาบุค์ลากรเพั่�อเพัิ�มค์วามสู่ามารถึ
และป็ระสู่ิทธิุภาพัในการทำางาน โด้ยกำาห้นด้แผู้นการพััฒนาบุค์ลากร
อย่างช้ัด้เจันและสู่มำ�าเสู่มอ เพั่�อเป็็นแผู้นงานป็ระจัำาป็ีสู่ำาห้รับการ
อบรมเพั่�อเพัิ�มทักษัะในการทำางาน ทั�งการอบรมภายในบริษััทและ
สู่่งเข้ารับการอบรมในห้ลักสู่้ติรของห้น่วยงานราช้การและเอกช้น 
ท่�เก่�ยวข้องกับการทำางาน นอกจัากน่� บริษััทยังได้้จััด้ให้้ม่สู่วัสู่ดิ้การ
ให้้กับบุค์ลากร เพั่�อสู่ร้างขวัญและกำาลังใจัในการทำางาน โด้ยม่การ
ทบทวนเพั่�อป็รับป็รุงสู่ิทธิุป็ระโยช้น์ติ่าง ๆ  ให้้เห้มาะสู่มอย่างติ่อเนื�อง

ทั�งน่� บริษััทม่เป็้าห้มายการพััฒนาท่�เป็็นพั่�นฐานสู่ำาค์ัญค์ือ
• การให้้พันักงานเป็็นผู้้้ม่สู่่วนร่วมในการกำาห้นด้แนวทางการ

ทำางานในฝ่่ายงานของตินเองนำาเสู่นอค์วามคิ์ด้เห็้นมุมมอง
ในการทำางาน เพั่�อพััฒนาการทำางานจัากร้ป็แบบเด้ิม ๆ ให้้ม่
ป็ระสิู่ทธุิภาพัและป็ระสู่ิทธุิผู้ลเพัิ�มมากข้�น

• สู่ร้างบรรยากาศในการทำางานให้้ทุกค์นม่สู่่วนร่วมในค์วาม
สู่ำาเร็จัขององค์์กร และจัะพัิจัารณาการให้้ผู้ลติอบแทนแก่
บุค์ลากรทั�งจัากผู้ลสู่ำาเร็จัขององค์์กรโด้ยรวม และค์วามมุ่งมั�น  
ทุ่มเทในการทำางานโด้ยเฉีพัาะท่�ติัวบุค์ค์ล 

• สู่่งเสู่ริมให้้พันักงานสู่ร้างค์วามร้้จัากการป็ฏิิบัติิงาน การจััด้ทำา 
ค้์่มือการป็ฏิิบัติิงานท่�ม่การป็รับป็รุงให้้สู่อด้ค์ล้องกับการ
ทำางานจัริงท่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ติลอด้เวลา 

• สู่่งเสู่ริมให้้ม่การเด้ินทางเพั่�อเข้าร่วมงานแสู่ด้งสู่ินค์้าทั�งใน 
ป็ระเทศและติ่างป็ระเทศ เพั่�อให้้ทันติ่อสู่ถึานการณ์ด้้านการผู้ลิติ  
ด้้านการพััฒนาสิู่นค์้า การติลาด้ รวมถึ่งเรียนร้้ติ่อพัฤติิกรรม
ของผู้้้บริโภค์ท่�ม่การเป็ล่�ยนแป็ลงอย้่ติลอด้เวลา ทั�งน่�เพั่�อจัะได้้
นำามาป็รับใช้้ในกระบวนการทำางานของบริษััทให้้ม่ค์วามทันสู่มัย 
และสู่ามารถึป็รับตัิวได้้ทันต่ิอทุก ๆ สู่ถึานการณ์ ในภาวะ
อุติสู่าห้กรรมเฟอร์นิเจัอร์ท่�ม่การเป็ล่�ยนแป็ลง

• สู่่งเสู่ริมให้้เกิด้การพััฒนาเพั่�อสู่ร้างม้ลค์่าเพัิ�ม (Value Added) 
ให้้เกิด้ข้�นในผู้ลิติภัณฑ์์ท่�ทางบริษััทเป็็นผู้้้ผู้ลิติและจัำาห้น่าย 
เพั่�อสู่ร้างการเติิบโติท่�ยั�งยืน และสู่ร้างการรับร้้และค์วามเป็็น
ท่�ติ้องการของผู้้้บริโภค์ให้้เกิด้ข้�นอย่างติ่อเนื�อง

• สู่่งเสู่ริมการพััฒนาและกระตุิ้นเพั่�อให้้บุค์ลากรภายในองค์์กร
ม่ทัศนค์ติิติ่อการทำางาน ท่�จัะติ้องสู่ร้างการพััฒนาและ 
ค์วามเจัริญก้าวห้น้าในการทำางานให้้เกิด้ข้�นอย่างติ่อเนื�อง  
อาทิ ในกระบวนการผู้ลิติจัะติ้องด้่ข้�นอย่างติ่อเนื�อง การติลาด้
จัะต้ิองสู่ร้างรายได้้จัากการขายสิู่นค้์าให้้เติิบโติข้�นอย่างต่ิอเนื�อง 
ฝ่่ายงานท่�ค์วบคุ์มค์่าใช้้จั่ายของบริษััทจัะติ้องม่การบริห้าร
จััด้การให้้สู่ัด้สู่่วนติ้นทุนและค์่าใช้้จั่ายลด้ลงอย่างติ่อเนื�อง 
ในขณะท่�จัะติ้องบริห้ารจััด้การให้้เกิด้ป็ระสู่ิทธุิภาพัสู้่งสุู่ด้ รวมถึ่ง 
การม่กระแสู่เงินสู่ด้ในการด้ำาเนินงานท่�แสู่ด้งถ่ึงการม่สู่ภาพัค์ล่อง 
ในการบริห้ารจััด้การทางด้้านการเงินท่�ด้่ของบริษััท

นอกจัากน่�ค์ณะกรรมการยังด้้แลให้้ม่การจััด้ตัิ�งกองทุนสู่ำารองเล่�ยงช่้พั  
เพั่�อด้้แลให้้พันักงานม่การออมอย่างเพัียงพัอสู่ำาห้รับรองรับ 
การเกษั่ยณอายุ รวมทั�งสู่นับสู่นุนให้้พันักงานม่ค์วามร้้ค์วามเข้าใจั
ในการบริห้ารจััด้การด้้านการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนท่�
สู่อด้ค์ล้องกับช้่วงอายุ ระด้ับค์วามเสู่่�ยง เป็็นติ้น 
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หุ้ลักปฏิิบ่ัต้ิที� 5 : ส่่งเส่ริมูนวัต้กรรมูและการ
ประกอบ่ธิุรกิจอย่างมูีความูรับ่ผู้ิดช่อบ่ 
หลักปฏิิบัติท่ี 5.1
ค์ณะกรรมการค์วรให้้ค์วามสู่ำาคั์ญและสู่นับสู่นุนการสู่ร้างนวัติกรรม 
ท่�ก่อให้้เกิด้ม้ลค์่าแก่ธุุรกิจัค์วบค์้่ไป็กับการสู่ร้างคุ์ณป็ระโยช้น์ติ่อล้กค์้า
ห้รือผู้้้ท่�เก่�ยวข้อง และม่ค์วามรับผู้ิด้ช้อบติ่อสัู่งค์มและสิู่�งแวด้ล้อม 

แนวปฏิิบัติท่ี 5.1 
ค์ณะกรรมการม่นโยบาย สู่นับสู่นุนให้้เกิด้แนวค์ิด้ธุุรกิจัแบบให้ม่
ข้�น และสู่นับสู่นุนให้้ด้ำาเนินธุุรกิจัท่�ก้าวทันติ่อการเป็ล่�ยนแป็ลงของ
เทค์โนโลย่ติามกระแสู่โลก ซึ่่�งจัะติ้องด้ำาเนินไป็เพั่�อการสู่ร้างป็ระโยช้น์
ร่วมกันทั�งแก่กิจัการ ล้กค์้า ค์้่ค์้า สู่ังค์มและสิู่�งแวด้ล้อม และจัะติ้อง
เป็็นนวัติกรรมท่�ไม่สู่นับสู่นุนให้้เกิด้พัฤติิกรรมท่�ไม่เห้มาะสู่ม ห้รือ
กิจักรรมท่�ผู้ิด้กฎห้มายห้รือขาด้จัริยธุรรม

โด้ยในสู่่วนของธุุรกิจัการเป็็นผู้้้ผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ บริษััทสู่นับสู่นุน
ให้้ท่มงานออกแบบและฝ่่ายผู้ลิติร่วมกันพััฒนาร้ป็แบบสิู่นค์้า การ
จััด้ห้าวัติถึุด้ิบให้ม่ ๆ เพั่�อใช้้ในการผู้ลิติ รวมถ่ึงห้าวิธุ่การป็รับป็รุง
กระบวนการผู้ลิติและกระบวนการทำางานเพั่�อให้้ทันติ่อค์วามติ้องการ
ท่�เป็ล่�ยนแป็ลงของติลาด้เฟอร์นิเจัอร์ และลด้ติ้นทุนเพั่�อให้้สู่ามารถึ
สู่ร้างค์วามได้้เป็รียบในการแข่งขัน อาทิเช้่น การห้าแนวทางห้รือ 
ร้ป็แบบการพััฒนาวัสู่ดุ้ป็ิด้ผิู้วบนไม้ป็าติิเค์ิลบอร์ด้ให้้ม่ค์วามทนทาน
กว่าเดิ้ม และเป็็นไป็ติามกระแสู่ของติลาด้ท่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ ห้รือการ
พััฒนากระด้าษัป็ิด้ผิู้วท่�สู่ามารถึใช้้กับฝ่้าเพัด้าน ผู้นัง ได้้ การพััฒนา
ผู้ลิติภัณฑ์์จัากเด้ิมท่�ใช้้สู่่วนป็ระกอบในการผู้ลิติเป็็นไม้ทั�งห้มด้  
มาเป็็นการใช้้วัสู่ดุ้ป็ระเภทเห้ล็กเข้ามาเป็็นสู่่วนป็ระกอบของการผู้ลิติ
เฟอร์นิเจัอร์ เป็็นติ้น สู่ำาห้รับในสู่่วนของเค์รื�องจัักรท่�ใช้้ในการผู้ลิติ
เฟอร์นิเจัอร์ จัะเน้นการนำาเข้าเค์รื�องจัักรท่�ม่การพััฒนาป็รับเป็ล่�ยน
เทค์โนโลย่ในการผู้ลิติท่�ทันสู่มัยมากข้�น อาทิ เค์รื�องพั่นสู่่ท่�สู่ามารถึ
ลด้ป็ริมาณการใช้้สู่่ และม่กระบวนการอบแห้้งเพั่�อช้่วยลด้ระยะเวลา
และติ้นทุนการผู้ลิติ เค์รื�องอัด้ไม้แผู้่นห้น้าท็อป็ ระบบ Microwave 
การป็รับป็รุงกระบวนการทำางานด้้วยระบบ Work Standard ท่� 
ทุกค์นสู่ามารถึทำางานแทนกันได้้ รวมถ่ึงการห้าทางพััฒนาโป็รแกรม
เพั่�อค์วบค์ุมการผู้ลิติ เพั่�อสู่ร้างค์วามยั�งยืนลด้การพั่�งพัาค์วาม
สู่ามารถึเฉีพัาะตัิวบุค์ค์ล เป็็นติ้น

และในสู่่วนของงานด้้านการติลาด้ บริษััทอย้่ระห้ว่างการพััฒนา 
Application เพั่�อรองรับและอำานวยค์วามสู่ะด้วกสู่ำาห้รับงานการขาย
และให้้บริการแก่ล้กค์้า การติรวจัสู่อบสู่ต็ิอกสู่ินค์้าท่�รวด้เร็ว การนำา
ผู้ลิติภัณฑ์์ ให้ม่ ๆ  เพั่�อนำาเสู่นอผู้่าน Application นอกจัากน่�ในสู่่วน
ของงานการผู้ลิติสิู่นค์้าบริษััทได้้นำาระบบ Cloud มาใช้้เพั่�อเป็็นท่�เก็บ
รวบรวมแบบเฟอร์นิเจัอร์ ให้้ค์รบถึ้วน ค์รอบค์ลุมทุกป็ระเภทท่�บริษััท
เป็็นผู้้้ผู้ลิติ และจัำาห้น่าย เพั่�อเป็็นการอำานวยค์วามสู่ะด้วกแก่ล้กค์้า
ทั�งในป็ระเทศและติ่างป็ระเทศ รวมถึ่งการลด้ระยะเวลาการทำางาน
ของฝ่่ายออกแบบและพััฒนาผู้ลิติภัณฑ์์ นอกจัากน่�ยังสู่ามารถึช้่วย
ลด้การใช้้ทรัพัยากรกระด้าษัในการทำางาน (Paperless system)  
ให้้ลด้ลงอย่างม่นัยสู่ำาค์ัญด้้วย

สู่ำาห้รับในสู่่วนของธุุรกิจัท่�บริษััทเข้าไป็ลงทุนในสู่่วนของบริษััทร่วม 
ได้้แก่ โรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ท่�บริษััทเข้าลงทุน บริษััทม่แผู้นการ
เข้าสู้่่แนวทางการขายค์าร์บอนเค์รดิ้ติในอนาค์ติภายห้ลังด้ำาเนินการ
ก่อสู่ร้างค์รบทั�งสู่่�เฟสู่สู่ำาห้รับกำาลังการผู้ลิติติิด้ติั�งท่� 220 เมกะวัติติ์ 
เพั่�อห้าโอกาสู่สู่ร้างรายได้้เพัิ�มให้้กับโค์รงการและเป็็นแนวทางการ
พััฒนาด้้านค์วามยั�งยืนเพั่�อช้่วยลด้ภาวะก๊าซึ่เรือนกระจักให้้เกิด้ข้�น

หลักปฏิิบัติท่ี 5.2
ค์ณะกรรมการค์วรติิด้ติามด้้แลให้้ฝ่่ายจััด้การป็ระกอบธุุรกิจัอย่าง
ม่ค์วามรับผิู้ด้ช้อบติ่อสู่ังค์มและสิู่�งแวด้ล้อม และสู่ะท้อนอย้่ในแผู้น
ด้ำาเนินการ (Operational Plan) เพั่�อให้้มั�นใจัได้้ว่า ทุกฝ่่ายของ
องค์์กรได้้ด้ำาเนินการสู่อด้ค์ล้องกับวัติถึุป็ระสู่งค์์ เป็้าห้มายห้ลัก และ
แผู้นกลยุทธุ์ (Strategies) ของกิจัการ 

แนวปฏิิบัติท่ี 5.2 
เพั่�อให้้มั�นใจัว่าบริษััทม่การป็ระกอบธุุรกิจัอย่างม่จัริยธุรรม ม่ค์วาม
รับผู้ิด้ช้อบติ่อสัู่งค์มและสู่ิ�งแวด้ล้อม ไม่ละเมิด้สู่ิทธุิของผู้้้ม่สู่่วนได้้เสู่่ย 
เพั่�อเป็็นแนวทางให้้ทุกสู่่วนในองค์์กรสู่ามารถึบรรลุวัติถุึป็ระสู่งค์์  
เป็้าห้มายห้ลัก ท่�เป็็นไป็ด้้วยค์วามยั�งยืน จั้งได้้กำาห้นด้รายละเอ่ยด้
ค์วามรับผู้ิด้ช้อบติ่อผู้้้ม่สู่่วนได้้เสู่่ย ด้ังน่�

ผูู้้ถืือหุุ้้น
บริษััทกำาห้นด้เป็็นนโยบายและแนวทางป็ฏิิบัติิ ด้ังน่�
1. ติระห้นักและให้้ค์วามสู่ำาค์ัญในสู่ิทธุิพั่�นฐานติ่าง ๆ  ของผู้้้ถืึอหุ้้น  

ได้้แก่ สิู่ทธิุการซึ่ื�อขายห้รือโอนหุ้้น สิู่ทธิุในการท่�จัะได้้รับ 
สู่่วนแบ่งกำาไรของกิจัการ สิู่ทธิุในการได้้รับและเข้าถ่ึงข้อม้ล
ข่าวสู่ารของบริษััทอย่างค์รบถึ้วน เพัียงพัอ และทันเวลา สิู่ทธุิ
ในการเข้าร่วมป็ระชุ้มเพั่�อใช้้สิู่ทธิุออกเสู่่ยงในท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้น
เพั่�อแติ่งตัิ�งห้รือถึอด้ถึอนกรรมการ แติ่งตัิ�งผู้้้สู่อบบัญช้่ และ
เรื�องท่�อาจัม่ผู้ลกระทบติ่อบริษััท เช้่น การเพัิ�มทุนห้รือลด้ทุน 
การจััด้สู่รรเงินป็ันผู้ล การแก้ ไขข้อบังค์ับ วัติถุึป็ระสู่งค์์ ห้รือ
ห้นังสู่ือบริค์ณห้์สู่นธิุ เป็็นติ้น 

2. สู่่งเสู่ริมและอำานวยค์วามสู่ะด้วกในการใช้้สิู่ทธิุของผู้้้ถืึอหุ้้น 
ได้้แก่
• จััด้สู่่งห้นังสู่ือเชิ้ญป็ระชุ้มให้้ผู้้้ถืึอหุ้้นทราบล่วงห้น้าก่อน

วันป็ระชุ้มอย่างน้อย 14 วัน โด้ยจัะระบุวัน เวลา สู่ถึานท่� 
และวาระการป็ระชุ้ม กฎเกณฑ์์ติ่าง ๆ ท่�ใช้้ในการป็ระชุ้ม 
ขั�นติอนการออกเสู่่ยงลงมติิ ติลอด้จันข้อม้ลท่�จัะติ้องใช้้
ป็ระกอบการตัิด้สิู่นใจัอย่างค์รบถึ้วน โด้ยจัะเผู้ยแพัร่ข้อม้ล
ห้นังสืู่อเชิ้ญป็ระชุ้มผู้้้ถืึอหุ้้นไว้บนเว็บไซึ่ต์ิของบริษััทล่วงห้น้า 
ไม่น้อยกว่า 21 - 30 วัน เพั่�อเป็ิด้โอกาสู่ให้้ผู้้้ถืึอหุ้น้ได้ม้เ่วลา
ศ่กษัาข้อม้ลป็ระกอบการป็ระชุ้มล่วงห้น้าอย่างเพัียงพัอ

• รายงานสู่ารสู่นเทศสู่ำาค์ัญท่�ม่ห้รืออาจัม่ผู้ลกระทบติ่อ
สู่ิทธุิป็ระโยช้น์ของผู้้้ถึือหุ้้น ทั�งสู่ารสู่นเทศท่�รายงาน
ติามรอบระยะเวลาบัญช้่ และสู่ารสู่นเทศท่�รายงานติาม
เห้ติุการณ์ ติามกฎห้มายและป็ระกาศท่�เก่�ยวข้องโด้ย 
ไม่กระทำาการใด้ ๆ ท่�ม่ลักษัณะเป็็นการจัำากัด้สิู่ทธิุของ 
ผู้้้ถืึอหุ้้นในการเข้าถึ่งสู่ารสู่นเทศของบริษััท
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• เป็ิด้โอกาสู่ให้้ผู้้้ถึือหุ้้นสู่่วนน้อยเสู่นอเรื�องเพั่�อบรรจัุเป็็น
วาระการป็ระชุ้ม และ/ห้รือเสู่นอช้ื�อบุค์ค์ลเพั่�อรับการ
พัิจัารณาเลือกตัิ�งเป็็นกรรมการบริษััทในการป็ระชุ้ม
สู่ามัญผู้้้ถืึอหุ้้นป็ระจัำาป็ี

• เป็ิด้โอกาสู่ให้้ผู้้้ถึือหุ้้นสู่่งค์ำาถึามท่�เก่�ยวข้องกับการป็ระชุ้ม
เป็็นการล่วงห้น้าก่อนการป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้น

• เป็ิด้โอกาสู่ให้้ผู้้้ถึือหุ้้นท่�ไม่สู่ามารถึเข้าร่วมป็ระชุ้มด้้วย
ตินเองสู่ามารถึมอบฉีันทะให้้กรรมการอิสู่ระของบริษััท
ท่�ได้้รับมอบห้มายห้รือผู้้้อื�นเข้าร่วมป็ระชุ้มและออกเสู่่ยง
ลงค์ะแนนแทน

3. กำาห้นด้แนวป็ฏิิบัติิสู่ำาห้รับระเบ่ยบวาระการป็ระชุ้มสู่ามัญ 
ผู้้้ถืึอหุ้้นป็ระจัำาป็ี เพั่�อให้้เป็็นไป็ติามห้ลักเกณฑ์์การกำากับด้้แล
กิจัการท่�ด้ ่และเป็ิด้โอกาสู่ให้้ผู้้้ถึือหุ้น้ซัึ่กถึามป็ระเด็้นสู่ำาค์ัญติ่าง ๆ   
ติามรายละเอ่ยด้ในแติ่ละวาระได้้

4. เมื�อการป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้นแล้วเสู่ร็จั บริษััทจัะเผู้ยแพัร่ผู้ลการลง
ค์ะแนนเสู่่ยงของแติ่ละวาระในการป็ระชุ้มสู่ามัญและวิสู่ามัญ
ผู้้้ถึือหุ้้นในวันทำาการถึัด้ไป็ และจััด้ทำารายงานการป็ระชุ้ม
โด้ยแสู่ด้งข้อม้ลอย่างถ้ึกติ้อง ค์รบถึ้วน ผู้่านทางเว็บไซึ่ติ์
ของบริษััทภายใน 14 วัน นับจัากวันท่�จััด้การป็ระชุ้ม เพั่�อให้้ 
ผู้้้ถืึอหุ้้นสู่ามารถึติรวจัสู่อบได้้

5. บริษััทได้้นำาเทค์โนโลย่มาใช้้ ในการป็ระชุ้มผู้้้ถืึอหุ้้น ทั�งการ
ลงทะเบ่ยนผู้้้ถึือหุ้้นด้้วยระบบบาร์โค์้ด้ การนับค์ะแนนเสู่่ยง 
ในแติ่ละวาระ และการป็ระกาศผู้ลการลงค์ะแนนเสู่่ยง เพั่�อ
ให้้การด้ำาเนินการป็ระชุ้มสู่ามารถึกระทำาได้้ด้้วยค์วามรวด้เร็ว  
ถ้ึกติ้อง และแม่นยำา

6. บริษััทม่การจััด้กิจักรรมเย่�ยมช้มกิจัการ (Company Visit)  
การป็ระชุ้มนักวิเค์ราะห้์ และเข้าร่วมกิจักรรมบริษััทจัด้ทะเบ่ยน
พับนักลงทุน (Opportunity Day) เพั่�อเป็็นการเพัิ�มช้่องทางการ
สืู่�อสู่ารให้้กับผู้้้ถืึอหุ้้น นักวิเค์ราะห้์ และนักลงทุน ให้้สู่ามารถึ
ติิด้ติามและรับทราบข้อม้ลจัากทางบริษััทได้้ 
โด้ยในรอบป็ี 2563 บริษััทได้้จััด้กิจักรรมติ่าง ๆ ดั้งน่�
1. การป็ระชุ้มนักวิเค์ราะห้์ห้ลักทรัพัย์ ในร้ป็แบบเฉีพัาะกลุ่ม 

4 ค์รั�ง 
2. การป็ระชุ้มกับกองทุนจัากในป็ระเทศ รวม 1 ค์รั�ง 
3. การนำาเสู่นอข้อม้ลให้้กับนักลงทุนในงานบริษััทจัด้ทะเบ่ยน

พับนักลงทุน (Opportunity Day) ผู้่านช้่องทางออนไลน์
ของติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทย รวม 2 ค์รั�ง

 โด้ยในรอบป็ี 2563 บริษััทไม่ได้้เข้าร่วมในกิจักรรมงานสัู่มมนา
นักลงทุนท่�จััด้โด้ยสู่ื�อติ่าง ๆ เนื�องจัากอย้่ในช้่วงสู่ถึานการณ์
การแพัร่ระบาด้ของเช้ื�อไวรัสู่โค์โรน่าสู่ายพัันธุุ์ ให้ม่ (COVID-19)

7. บริษััทม่การจั่ายเงินป็ันผู้ลให้้กับผู้้้ถืึอหุ้้นอย่างเห้มาะสู่ม และ
สู่มำ�าเสู่มอ และม่อัติราการจั่ายเงินป็ันผู้ลเป็็นไป็ติามนโยบาย
การจั่ายเงินป็ันผู้ลติามท่�บริษััทได้้กำาห้นด้ไว้

ลูกค้า
บริษััทกำาห้นด้เป็็นนโยบายและแนวทางป็ฏิิบัติิ ด้ังน่�
1. ด้ำาเนินธุุรกิจัด้้านการผู้ลิติ จัำาห้น่ายสิู่นค์้าท่�ม่ค์วามป็ลอด้ภัย

ติ่อการใช้้งาน ค์ำาน่งถึ่งสูุ่ขภาพัของผู้้้ ใช้้งาน และการให้้บริการ
ห้ลังการขายท่�สู่ร้างค์วามพั่งพัอใจัสู่้งสูุ่ด้ให้้กับล้กค์้า

2. มุ่งมั�นท่�จัะพััฒนาสู่ินค์้าท่�เพัิ�มคุ์ณค์่าในการใช้้งานติ่อผู้้้บริโภค์
3. ด้ำาเนินธุุรกิจัโด้ยย่ด้ถืึอค์วามซึ่ื�อสัู่ติย์ สูุ่จัริติ รับผิู้ด้ช้อบและ

เป็็นธุรรม และจัะไม่กระทำาการใด้ ๆ ท่�เป็็นการละเมิด้สู่ิทธุิของ
ล้กค์้า รักษัาค์วามลับทางการค์้าของล้กค์้า ไม่นำาไป็ใช้้เพั่�อ
ป็ระโยช้น์ของตินเองห้รือผู้้้ท่�เก่�ยวข้องโด้ยมิช้อบ และห้ากบริษััท
ติรวจัพับการกระทำาค์วามผู้ิด้ในลักษัณะด้ังกล่าว ผู้้้กระทำาใน
ฐานะพันักงาน ห้รือล้กจั้างของบริษััทจัะติ้องถึ้กด้ำาเนินค์ด้่ติาม
กฎห้มาย

4. ไม่เรียกรับ ห้รือยินยอมท่�จัะรับทรัพัย์สู่ิน ห้รือป็ระโยช้น์อื�นใด้
ท่�ไม่สูุ่จัริติจัากล้กค์้าทั�งทางติรงและทางอ้อม

5. ย่ด้ห้ลักการป็ฏิิบัติิติามข้อติกลงทางการค์้า ในกรณ่ท่� 
ไม่สู่ามารถึป็ฏิิบัติิได้้ จัะม่กระบวนการแจั้งข้อม้ลติ่อล้กค์้า
เป็็นการล่วงห้น้า และร่วมกันห้าแนวทางการป็รับป็รุง แก้ ไข 
เพั่�อป็้องกันไม่ให้้เกิด้ค์วามเสู่่ยห้าย

6. จััด้ให้้ม่ช้่องทางการสู่ื�อสู่าร เพั่�อให้้ล้กค์้าสู่ามารถึร้องเรียน
ติ่อบริษััท และค์ำาร้องเรียนจัากล้กค์้าจัะได้้รับการเอาใจัใสู่่
และด้ำาเนินการแก้ ไขป็ัญห้าท่�อาจัจัะเกิด้ข้�นให้้กับล้กค์้าอย่าง
เป็็นธุรรม ผู้่านช้่องทางการติิด้ติ่อสู่ื�อสู่ารทั�งทางโทรศัพัท์ท่�
ห้มายเลข 0-2152-7301-4 โทรสู่าร 0-2152-7305 ห้รือ 
www.eastcoast.co.th ซึ่่�งในรอบป็ีท่�ผู้่านมา บริษััทสู่ามารถึ
ติอบสู่นองจััด้การข้อร้องเรียนแก้ ไขได้้สู่ำาเร็จัทั�งห้มด้ และ 
อย้่ระห้ว่างการจััด้ห้าแนวทางเพั่�อสู่ร้างค์วามพั่งพัอใจัของ
ล้กค์้าให้้อย้่ในระด้ับท่�สู่้งข้�นจัากเดิ้ม 

7. สู่ร้างสู่ัมพัันธุภาพัและค์วามเข้าใจัท่�ด้่ติ่อกัน แลกเป็ล่�ยนค์วามร้้  
ร่วมกันพััฒนาและเพัิ�มค์ุณค์่าให้้แก่สู่ินค์้าอย่างติ่อเนื�อง  
โด้ยในป็ระเด็้นน่� ทางท่มงานด้้านการติลาด้ของบริษััทจัะม่การ
เข้าพับและร่วมป็ระชุ้มกับล้กค์้าทั�งในป็ระเทศ และติ่างป็ระเทศ
ติามติารางเวลาท่�ได้้ม่การวางแผู้นไว้เป็็นป็ระจัำาทุกป็ี เพั่�อรับฟัง
ค์วามพั่งพัอใจัของล้กค์้า ป็ัญห้า อุป็สู่รรค์ในการทำางานร่วมกัน 
ในช้่วงเวลาท่�ผู้่านมา ห้าแนวทางการป็รับป็รุง และพััฒนา
ให้้ด้่ข้�นกว่าเด้ิม นอกจัากน่�ในทุก ๆ ป็ี บริษััทจัะจััด้กิจักรรม
การเพั่�อล้กค์้าในกลุ่มร้านค์้าสู่่งและร้านค์้าป็ล่กรายย่อย  
(Dealer) เข้าเย่�ยมช้มผู้ลิติภัณฑ์์ท่�ทางบริษััทได้้พััฒนาร้ป็แบบ
สู่ินค์้าข้�นให้ม่เป็็นป็ระจัำาทุกป็ี พัร้อมกับจััด้รายการสู่่งเสู่ริม 
การขาย เพั่�อเป็็นการพับป็ะและร่วมแลกเป็ล่�ยนแนวทางการ
พััฒนาสู่ินค์้า ติลอด้จันรับทราบข้อเสู่นอแนะ และห้ารือแนวทาง
การแก้ป็ัญห้าในทางการค้์าร่วมกันเป็็นป็ระจัำาทุกป็ี

8. ในการโฆ่ษัณา ป็ระช้าสู่ัมพัันธุ์ รวมถึ่งรายการสู่่งเสู่ริมการขาย 
เก่�ยวกับผู้ลิติภัณฑ์์ของบริษััท จัะเป็็นการกระทำาอย่างม่ค์วาม
รับผู้ิด้ช้อบ ไม่ทำาให้้เกิด้ค์วามเข้าใจัผิู้ด้ ห้รือใช้้ป็ระโยช้น์จัาก
ค์วามเข้าใจัผิู้ด้ของล้กค์้าเพั่�อให้้ติัวเองม่ข้อได้้เป็รียบ 
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คู่ค้าและเจ้าหุ้นี�การค้า
บริษััทกำาห้นด้เป็็นนโยบายและแนวทางป็ฏิิบัติิ ด้ังน่�

1. ป็ฏิิบัติิติ่อค้์่ค์้าด้้วยค์วามเสู่มอภาค์ เป็็นธุรรมและรับผู้ิด้ช้อบ 
และค์ำาน่งถึ่งผู้ลป็ระโยช้น์ร่วมกันทั�งสู่องฝ่่ายเป็็นสู่ำาค์ัญ

2. คั์ด้เลือกค้์่ค์้าท่�ม่การด้ำาเนินธุุรกิจัติามกฎห้มาย ป็ฏิิบัติิติาม
มาติรฐานการผู้ลิติ มาติรฐานค์วามป็ลอด้ภัย และเป็็นมิติร
ติ่อสิู่�งแวด้ล้อม ด้้แลให้้ค้์่ค์้าเค์ารพัสู่ิทธุิมนุษัยช้นและป็ฏิิบัติิ
ติ่อแรงงานตินเองอย่างเป็็นธุรรม รับผู้ิด้ช้อบติ่อสู่ังค์มและ 
สู่ิ�งแวด้ล้อม

3. รักษัาค์วามลับห้รือข้อม้ลทางการค์้าของค้์่ค์้า ไม่นำาไป็ใช้้เพั่�อ
ป็ระโยช้น์ของตินเองห้รือผู้้้ท่�เก่�ยวข้องโด้ยมิช้อบ

4. สู่ร้างสู่ัมพัันธุภาพัและค์วามเข้าใจัท่�ด้่ติ่อกัน แลกเป็ล่�ยนค์วามร้้  
ร่วมกันพััฒนาและเพัิ�มค์ุณค์่าให้้แก่วัติถุึด้ิบและสู่ินค์้าท่�ทาง
บริษััทม่การสู่ั�งซึ่ื�ออย่างติ่อเนื�อง โด้ยในป็ระเด็้นน่� ทางท่มงาน 
ด้้านจััด้ซึ่ื�อของบริษััทจัะม่การเข้าพับและร่วมป็ระชุ้มกับค์้่ค์้า 
ทั�งในป็ระเทศ และติ่างป็ระเทศติามติารางเวลาท่�ได้้ม่การ
วางแผู้นไว้ เพั่�อเสู่นอแนะป็ัญห้า อุป็สู่รรค์ในการทำางานร่วมกัน 
ในช้่วงเวลาท่�ผู้่านมา เพั่�อห้าแนวทางการป็รับป็รุง และพััฒนา
ให้้ด้่ข้�นกว่าเดิ้ม 

5. การซึ่ื�อสู่ินค์้าและบริการจัากค์้่ค์้าจัะเป็็นไป็ติามเงื�อนไขทางการค้์า  
โด้ยจัะป็ฏิิบัติิติามสู่ัญญาท่�ทำาร่วมกันอย่างเค์ร่งค์รัด้ เพั่�อสู่ร้าง
ค์วามสัู่มพัันธ์ุท่�จัะก่อให้้เกิด้ป็ระโยช้น์ในระยะยาวต่ิอทั�งสู่องฝ่่าย

6. ย่ด้ห้ลักการป็ฏิิบัติิติามข้อติกลงทางการค์้า ในกรณ่ท่� 
ไม่สู่ามารถึป็ฏิิบัติิได้้ จัะม่กระบวนการแจั้งข้อม้ลติ่อค์้่ค์้าเป็็นการ
ล่วงห้น้า และร่วมกันห้าแนวทางการป็รับป็รุง แก้ ไข เพั่�อป็้องกัน
ไม่ให้้เกิด้ค์วามเสู่่ยห้าย

7. ไม่เรียกรับ ห้รือยินยอมท่�จัะรับ ทรัพัย์สู่ิน ห้รือผู้ลป็ระโยช้น์
อื�นใด้ท่�อย้่นอกเห้นือข้อติกลงทางการค์้า โด้ยผู้้้เก่�ยวข้องกับ
กิจักรรมจััด้ห้า จััด้ซืึ่�อ จัดั้จัา้งติอ้งไมร่ับผู้ลป็ระโยช้น์ ไมว่า่ทางติรง  
ห้รือทางอ้อมจัากค้์่ค์้า และติ้องวางตัิวเป็็นกลางไม่ม่ค์วาม
สู่ัมพัันธุ์ ใกล้ชิ้ด้จันอาจัจัะม่ผู้ลกระทบติ่อการติัด้สู่ินใจั

คู่แข้่งขั้นทางการค้า
บริษััทกำาห้นด้เป็็นนโยบายและแนวทางป็ฏิิบัติิ ด้ังน่�
1. การป็ฏิิบัติิท่�เป็็นธุรรมและรับผิู้ด้ช้อบติ่อค้์่แข่ง โด้ยป็ฏิิบัติิติาม

กรอบกติิกา การค์้าและการแข่งขันด้้วยค์วามเป็็นธุรรม ด้ำาเนิน
กิจัการด้้วยค์วามโป็ร่งใสู่ รวมถ่ึงห้ล่กเล่�ยงวิธุ่การท่�ไม่สูุ่จัริติ 
เพั่�อทำาลายค้์่แข่งทางการค์้า 

2. ไม่ทำาลายช้ื�อเสู่ย่งของค่้์แขง่ขันทางการค์า้ด้ว้ยการกลา่วให้ร้า้ย
3. ไม่ละเมิด้ทรัพัย์สู่ินทางป็ัญญา/ลิขสู่ิทธิุ�
4. ไม่แสู่วงห้าข้อม้ลท่�เป็็นค์วามลับของค้์่แข่งขันทางการค์้าด้้วย

วิธุ่การท่�ไม่สูุ่จัริติห้รือไม่เห้มาะสู่ม

เจ้าหุ้นี�
บริษััทกำาห้นด้เป็็นนโยบายและแนวทางป็ฏิิบัติิ ด้ังน่�
1. การป็ฏิิบัติิติามเงื�อนไขท่�ม่ติ่อเจั้าห้น่�สู่ถึาบันการเงินติาม 

ข้อติกลงการก้้ยืมท่�ม่อย่างเค์ร่งค์รัด้ 
2. การป็ฏิิบัติิติ่อเจั้าห้น่�ทุกกลุ่มอย่างเสู่มอภาค์ เป็็นธุรรมและ 

รับผู้ิด้ช้อบ
3. ในกรณ่ของการก้้เงิน บริษััทจัะไม่นำาเงินท่�ได้้จัากการก้้ยืมไป็

ใช้้ในทางท่�ผิู้ด้จัากวัติถึุป็ระสู่งค์์ ในข้อติกลง / เงื�อนไขการก้้ยืม
4. บริษััทจัะป็ฏิิบัติิติามเงื�อนไขการค์ำ�าป็ระกันท่�ได้้ให้้ติ่อเจั้าห้น่� รวม

ถึ่งจัะด้้แลรักษัาทรัพัย์สิู่นท่�ให้้ ไว้เพั่�อเป็็นห้ลักป็ระกันติ่อเจั้าห้น่�
ให้้ม่สู่ภาพัท่�จัะสู่ามารถึใช้้ป็ระโยช้น์ ได้้อย่างเต็ิมท่�และติ่อเนื�อง

5. บริษััทจัะบริห้ารงาน/เงินทุนในธุุรกิจัเพั่�อให้้เจั้าห้น่�มั�นใจัในฐานะ
ทางการเงิน และผู้ลการด้ำาเนินงานของบริษััท ซึ่่�งแสู่ด้งถ่ึงการ
ม่ค์วามสู่ามารถึท่�จัะช้ำาระห้น่�ได้้ติรงติามกำาห้นด้เวลา รวมถ่ึง
การรักษัาไว้ซึ่่�งอัติราสู่่วนทางการเงินให้้เป็็นไป็ติามเงื�อนไขท่�
ระบุไว้ในสู่ัญญาการก้้ยืมเงินกับเจั้าห้น่�อย่างเค์ร่งค์รัด้

6. เป็ิด้เผู้ยข้อม้ลผู้ลการด้ำาเนินงานและฐานะทางการเงินอย่าง
ถ้ึกติ้อง ติรงเวลา

7. ในกรณ่ท่�ม่โอกาสู่จัะเกิด้การผู้ิด้นัด้ช้ำาระห้น่�ห้รือไม่สู่ามารถึ
ป็ฏิิบัติิติามเงื�อนไขท่�เจั้าห้น่�และล้กห้น่�ได้้ติกลงไว้ร่วมกัน ทาง
ล้กห้น่�จัะรีบแจั้งให้้เจั้าห้น่�รับทราบเป็็นการล่วงห้น้าเพั่�อร่วมกัน 
ห้าแนวทางแก้ ไขและป็้องกันไม่ให้้เกิด้ค์วามเสู่่ยห้าย 

8. ม่การจััด้ป็ระชุ้มเพั่�อพับป็ะเจั้าห้น่�สู่ถึาบันการเงิน และจััด้เข้า
เย่�ยมช้มกิจัการเป็็นป็ระจัำาทุกป็ี ทั�งน่�เพั่�อรับทราบนโยบาย
การด้ำาเนินธุุรกิจัและแผู้นการด้ำาเนินงานในป็ีติ่อไป็ รวมถ่ึง
สู่ร้างค์วามมั�นใจัในการด้ำาเนินธุุรกิจัติ่อเจั้าห้น่�

พันักงาน
บริษััทกำาห้นด้เป็็นนโยบายและแนวทางป็ฏิิบัติิ ด้ังน่�
1. ให้้ค์วามสู่ำาคั์ญกับพันักงานทุกระดั้บของบริษััท โด้ยป็ฏิิบัติิกับ

พันักงานอย่างเท่าเท่ยมกัน ด้้วยค์วามเป็็นธุรรม 
2. ให้ผู้้ลติอบแทนท่�เห้มาะสู่มกับค์วามร้้ค์วามสู่ามารถึของพันักงาน

แติ่ละค์น ค์วบค้์่ไป็กับการมุ่งเน้นการพััฒนาศักยภาพัและ
ค์วามร้้ค์วามสู่ามารถึอย่างติ่อเนื�อง เพั่�อสู่ร้างโอกาสู่ในการ
เจัริญเติิบโติทางด้้านอาช้่พัการงานติามศักยภาพัของแติ่ละ
บุค์ค์ล โด้ยม่แนวป็ฏิิบัติิค์ือ ทางฝ่่ายทรัพัยากรบุค์ค์ล ห้รือ
พันักงานท่านนั�น ห้ากพัิจัารณาเห็้นว่า ห้ลักสู่้ติรการอบรม 
ห้รือทบทวนค์วามร้้ ใด้ม่ค์วามเห้มาะสู่มและม่ค์วามสู่นใจัท่�
จัะขอสู่มัค์รเพั่�อเข้ารับการอบรม ก็สู่ามารถึเสู่นอเรื�องข้�นมา 
ติ่อฝ่่ายทรัพัยากรบุค์ค์ลได้้ โด้ยฝ่่ายทรัพัยากรบุค์ค์ลจัะเป็็น
ผู้้้พัิจัารณาค์วามเห้มาะสู่มของห้ลักสู่้ติร โด้ยจัะพัิจัารณาจัาก
ค์วามร้้ ทักษัะท่�สู่อด้ค์ล้องกับการป็ฏิิบัติิงานท่�จัะได้้รับภายห้ลัง
การเข้ารับการอบรมเป็็นสู่ำาค์ัญ 

3. จััด้ทำา Succession Management ด้้วยเป็้าห้มายเพั่�อการ
รักษัาไว้ซึ่่�งบุค์ลากรท่�ด้่ และพััฒนาบุค์ลากรเห้ล่านั�นให้้ม่ค์วาม
สู่ามารถึในการป็รับตัิวติ่อการเป็ล่�ยนแป็ลง รวมถ่ึงการสืู่บทอด้
ติำาแห้น่งงานติ่อไป็ได้ ้
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4. ให้้ค์วามสู่ำาคั์ญกับการด้้แลรักษัาสู่ภาพัแวด้ล้อมในการทำางาน 
โด้ยค์ำาน่งถึ่งค์วามป็ลอด้ภัย สูุ่ขอนามัยในการทำางานและ
คุ์ณภาพัช้่วิติของพันักงานเป็็นสู่ำาคั์ญ โด้ยม่วัติถึุป็ระสู่งค์์
เพั่�อลด้จัำานวนการเกิด้อุบัติิเห้ติุ โด้ยเฉีพัาะอย่างยิ�งในกรณ่
ของพันักงานท่�ป็ฏิิบัติิห้น้าท่�อย้่ในกระบวนการผู้ลิติ บริษััท 
ม่แนวทางป็ฏิิบัติิเพั่�อค์วามป็ลอด้ภัยคื์อ พันักงานทุกค์นจัะติ้อง
สู่วมถุึงมือ ผู้้าป็ิด้ป็าก ท่�ป็ิด้ห้้ และรองเท้าผู้้าใบในขณะป็ฏิิบัติิงาน 
ติลอด้เวลา โด้ยจัะพัิจัารณาจัากกระบวนการทำางานท่�พันักงาน
แติ่ละค์นรับผู้ิด้ช้อบในสู่่วนงานนั�น ๆ เป็็นสู่ำาค์ัญ เช้่น ห้าก
ป็ฏิิบัติิงานในบริเวณท่�ม่เสู่่ยงด้ัง พันักงานจัะติ้องสู่วมท่�ป็ิด้ห้้
ห้รือท่�ค์รอบห้้ เป็็นติ้น ทั�งน่�บริษััทจัะเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลสู่ถึิติิการเกิด้
อุบัติิเห้ติุ รวมถึ่งนโยบายด้้านค์วามป็ลอด้ภัยขณะป็ฏิิบัติิงาน
ไว้ให้้เป็็นท่�ทราบในรายงานค์วามยั�งยืนของบริษััท 

5. การเค์ารพัซึ่่�งสู่ิทธุิมนุษัยช้น ศักด้ิ�ศรี และสิู่ทธุิขั�นพั่�นฐาน 
ในการทำางานติลอด้จันไม่เป็ิด้เผู้ยห้รือสู่่งผู้่านข้อม้ลห้รือ
ค์วามลับของพันักงานติ่อบุค์ค์ลภายนอกห้รือห้รือผู้้้ท่� ไม่ม่
ค์วามเก่�ยวข้อง

6. ป็ฏิิบัติิติ่อพันักงานภายใติ้กรอบของกฎห้มาย ระเบ่ยบ  
ข้อบังค์ับและมาติรฐานท่�เก่�ยวข้องกับการป็ฏิิบัติิงาน

7. สู่่งเสู่ริมค์วามเท่าเท่ยมกันในการจั้างแรงงาน ไม่เลือกป็ฏิิบัติิ 
ไม่ก่ด้กันทางเพัศ สู่่ผิู้ว เช้ื�อช้าติิ ศาสู่นา อายุ ค์วามพัิการ
ห้รือสู่ถึานะอื�นใด้ท่�ไม่ได้้เก่�ยวข้องโด้ยติรงกับการป็ฏิิบัติิงาน

8. สู่ง่เสู่รมิให้พ้ันักงานมสู่่ว่นรว่มในการกำาห้นด้ทิศทางการด้ำาเนินงาน 
และการพััฒนาบริษััท

9. จััด้ให้้ม่สู่วัสู่ดิ้การและสู่ิทธุิป็ระโยช้น์ท่�เห้มาะสู่มแก่พันักงาน อาทิ 
การรักษัาพัยาบาล การติรวจัสุู่ขภาพัป็ระจัำาป็ี การทำาป็ระกัน
สูุ่ขภาพัและป็ระกันช้่วิติให้กั้บพันักงาน และกองทุนสู่ำารองเล่�ยงช้่พั  
เป็็นติ้น โด้ยในสู่่วนของการติรวจัสุู่ขภาพัของพันักงานจัะม่
กำาห้นด้เวลาการติรวจัตัิ�งแติ่เริ�มเข้างาน และระห้ว่างการทำางาน
เป็็นป็ระจัำาในแติ่ละป็ี และในสู่่วนของแรงงานติ่างด้้าว บริษััท 
ได้้จััด้ให้้สู่ำานักงานป็ระกันสู่ังค์ม จัังห้วัด้ระยองเข้าให้้ข้อม้ลและ
ค์วามร้้งานป็ระกันสัู่งค์มแก่แรงงานติ่างด้้าว 

10. เป็ิด้โอกาสู่ให้้พันักงานม่ช้่องทางในการติิด้ติ่อสู่ื�อสู่าร เสู่นอแนะ 
และร้องทุกข์เก่�ยวกับการทำางาน ซึ่่�งข้อเสู่นอติ่าง ๆ จัะได้้รับ 
การพัิจัารณาและกำาห้นด้วิธุ่การแก้ ไข เพั่�อให้้เกิด้ป็ระโยช้น์
แก่ทุกฝ่่าย และสู่ร้างค์วามสู่ัมพัันธุ์ท่�ด้่ในการทำางานร่วมกัน

11. สู่่งเสู่ริมการม่สู่่วนร่วมของพันักงานทุกระดั้บในการด้ำาเนิน
กิจักรรมด้้านค์วามรับผู้ิด้ช้อบติ่อสู่ังค์ม 

ชุ่มูช่น ส่ังคมู และส่ิ�งแวดล้อมู
บริษััทกำาห้นด้เป็็นนโยบายและแนวทางป็ฏิิบัติิ ด้ังน่�
1. ให้้ค์วามสู่ำาคั์ญและรับผู้ิด้ช้อบติ่อชุ้มช้นและสัู่งค์มใกล้เค่์ยง  

รวมถ่ึงสู่นับสู่นุนกิจักรรมสู่าธุารณป็ระโยช้น์ของชุ้มช้น ติลอด้จัน 
พััฒนาสู่ภาพัแวด้ล้อมของชุ้มช้นและสู่ังค์ม เพ่ั�อช้่วิติค์วามเป็็นอย้ ่
ท่�ด้่ข้�น นอกจัากน่�บริษััทยังติอบแทนชุ้มช้นและสู่ังค์ม โด้ยการ
บริจัาค์เงินเพั่�อการกุศลอย่างสู่มำ�าเสู่มอ

2. ไม่ด้ำาเนินธุุรกิจัท่�สู่่งผู้ลกระทบให้้เกิด้ค์วามเสู่่ยห้ายติ่อสู่ังค์ม 
และไม่ละเมิด้สิู่ทธิุของบุค์ค์ลอื�นผู้้้อย้่อาศัยในชุ้มช้นและสัู่งค์ม
ท่�อย้่ในบริเวณใกล้เค่์ยงพั่�นท่�ในการป็ระกอบธุุรกิจัของบริษััท

3. กำาห้นด้ให้้ม่มาติรการป็้องกันและแก้ ไขผู้ลกระทบท่�จัะเกิด้ข้�น
ติ่อชุ้มช้นและสัู่งค์ม อันเนื�องมาจัากการด้ำาเนินงานของบริษััท

4. สู่่งเสู่ริมการอนุรักษั์วัฒนธุรรม และขนบธุรรมเน่ยมป็ระเพัณ่
ของท้องถึิ�น

5. ให้้ค์วามร่วมมือกับห้น่วยงานติ่าง ๆ ในการพััฒนาชุ้มช้นและ
สัู่งค์มโด้ยรอบให้้ม่ค์วามน่าอย้่ ห้รือม่ระด้ับค์ุณภาพัช้่วิติท่�ด้่
ข้�นจัากเดิ้ม

6. ด้ำาเนินธุุรกิจัให้้สู่อด้ค์ล้องติามกฎห้มาย กฎระเบ่ยบ และนโยบาย
ด้้านสู่ิ�งแวด้ล้อม โด้ยค์ำาน่งถ่ึงผู้ลกระทบติ่อทรัพัยากรธุรรมช้าติิ
และสู่ิ�งแวด้ล้อม 

7. สู่่งเสู่ริมระบบการจัดั้การด้้านสู่ิ�งแวด้ล้อม ติั�งแติ่การใช้้ทรัพัยากร
อย่างป็ระห้ยัด้ ม่มาติรการบำาบัด้ และฟ้�นฟู การทด้แทน การ
เฝ่้าระวังและป็้องกันผู้ลกระทบติ่อทรัพัยากรธุรรมช้าติิและ 
สู่ิ�งแวด้ล้อมอย่างยั�งยืน

8. ป็ล้กจัิติสู่ำาน่กและสู่่งเสู่ริมการให้้ค์วามร้้ และอบรมแก่พันักงาน
ทุกระด้ับในเรื�องการรักษัาสู่ิ�งแวด้ล้อม

9. สู่่งเสู่ริมการใช้้เทค์โนโลย่ เค์รื�องจัักร และวัติถุึด้ิบท่�ใช้้ ใน
กระบวนการผู้ลิติท่�เป็็นมิติรติ่อสู่ิ�งแวด้ล้อม

10. สู่ำาห้รับแนวทางป็ฏิิบัติิเพั่�อค์วามเป็็นมิติรติ่อสู่ิ�งแวด้ล้อมนั�น  
ในกระบวนการผู้ลิติของบริษััทเนื�องจัากวัติถุึดิ้บห้ลักคื์อ  
ไม้ยางพัารา ไม้เอ็มด้่เอฟ และไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ เศษัวัสู่ด้ ุ
ท่�เห้ลือจัากกระบวนการผู้ลิติ และวิธุ่การบริห้ารจััด้การเพั่�อ
ลด้ผู้ลกระทบจัากกระบวนการผู้ลิติของบริษััท

โด้ยท่�ผู้่านมาจันถ่ึงป็ัจัจัุบัน บริษััทไม่เค์ยได้้รับข้อร้องเรียนห้รือม ่
ข้อพัิพัาทกับชุ้มช้นในพั่�นท่�บริเวณใกล้เค่์ยงกับโรงงาน ห้รือพั่�นท่� 
ท่�ใช้้ ในการด้ำาเนินธุุรกิจัของบริษััทในป็ระเด้็นท่�เก่�ยวกับสู่ิ�งแวด้ล้อม
ห้รือผู้ลกระทบจัากกระบวนการผู้ลิติของบริษััทแติ่อย่างใด้

การแข้่งข้ันอย่างเป็นธิรรมู
บริษััทได้้กำาห้นด้ขั�นติอนการด้ำาเนินงานท่�เป็็นระบบ ได้้แก่ ระบบการ
จัำาห้น่ายสู่ินค์้าผู้่านช้่องทางติ่าง ๆ ซึ่่�งมากกว่าร้อยละ 50 เป็็นการ
สู่่งออกสิู่นค์้าไป็จัำาห้น่ายในติ่างป็ระเทศ ล้กค์้าห้ลักของบริษััทคื์อ 
ล้กค์้าในป็ระเทศญ่�ปุ็่น และรองลงมาค์ือการผู้ลิติและจัำาห้น่ายสู่ินค์้า
ให้้กับล้กค์้าในกลุ่มร้านค์้าป็ล่กขนาด้ให้ญ่ (Hypermarket) ภายใน
ป็ระเทศ ซึ่่�งล้กค์้าแติ่ละรายม่ระบบการสัู่�งซึ่ื�อสิู่นค์้า ติรวจัสู่อบคุ์ณภาพั
สู่ินค์้า และการสู่่งมอบสู่ินค์้าเป็็นไป็ติามระบบและห้ลักการท่�กำาห้นด้
ไว้ โด้ยบริษััทมั�นใจัถ่ึงกระบวนการนำาเสู่นอขายสิู่นค์้าติ่อล้กค์้าท่�
ม่ค์วามเป็็นธุรรม และไม่ม่ลักษัณะการผู้้กขาด้เพั่�อจัำาห้น่ายสู่ินค์้า 
ให้้กับล้กค์้าเพัียงรายใด้รายห้น่�งแติ่อย่างใด้ 

สู่ำาห้รับระบบและขั�นติอนการจััด้ห้า จััด้ซึ่ื�อวัติถึุด้ิบ และสิู่นค์้าท่�จัะนำา
มาใช้้ในกระบวนการผู้ลิติ ทางห้น่วยงานจััด้ซึ่ื�อจัะติ้องด้ำาเนินการ 
เป็รียบเท่ยบราค์า คุ์ณภาพั เงื�อนไขทางการค์้า ติามห้ลักการท่�
กำาห้นด้ไว้ทุกค์รั�ง เพั่�อให้้ค้์่ค์้าได้้ม่โอกาสู่นำาเสู่นอสิู่นค์้าให้้กับทาง
บริษััทได้้พัิจัารณาเป็รียบเท่ยบ ซึ่่�งท่�ผู้่านมาบริษััทได้้รับป็ระโยช้น์จัาก
การย่ด้มั�นในระบบการคั์ด้กรอง พัิจัารณาและเป็รียบเท่ยบคุ์ณภาพั
และราค์าจัากค้์่ค์้าเสู่มอมา



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563136

การต้่อต้้านการทุจริต้และคอร์รัปช่ั�น
บริษััทเติรียมท่�จัะเข้าร่วมป็ระกาศเจัตินารมณ์เป็็นแนวร่วมป็ฏิิบัติิ 
(Collective Action Coalition) ของภาค์เอกช้นไทยในการติ่อติ้าน
การทุจัริติเป็็นท่�เรียบร้อยแล้ว โด้ยในรายละเอ่ยด้การทำางานในขณะน่� 
คื์อ บริษััทได้้เผู้ยแพัร่นโยบายการติ่อติ้านการทุจัริติค์อร์รัป็ช้ั�น
เป็็นท่�เรียบร้อยแล้ว ผู้่านทางเว็บไซึ่ติ์ www.eastcoast.co.th และ 
สู่ร้างระบบในการป็้องกันการทุจัริติในองค์์กร นอกจัากน่�ยังอย้่ระห้ว่าง
ด้ำาเนินการสู่ื�อสู่ารป็ระช้าสัู่มพัันธุ์แนวค์ิด้ในการติ่อติ้านการทุจัริติ
ค์อร์รัป็ช้ั�น ให้้ผู้้้ม่สู่่วนได้้เสู่่ยของบริษััทได้้รับทราบ โด้ยออกจัด้ห้มาย
ถ่ึงค้์่ค์้า และล้กค์้า ของบริษััท ในการงด้ให้้/รับสู่ิ�งติอบแทนทั�งในร้ป็ของ 
เงินสู่ด้ สิู่�งของ ห้รือของขวัญ รวมถ่ึงการห้้ามรับ/จั่ายสู่ินบนใด้ ๆ  
เพั่�อผู้ลป็ระโยช้นท์างธุรุกจิัของบรษิัทั และแจัง้ถึง่กระบวนการท่�เป็ดิ้โอกาสู่ 
ให้้ค้์่ค์้า และล้กค์้า ท่�ไม่ได้้รับการป็ฏิิบัติิท่�เป็็นธุรรม ได้้ร้องเรียนและ 
ได้้รับการแก้ ไข รวมถึ่งจัะจััด้การป็ระชุ้มและสู่ื�อสู่ารให้้พันักงาน 
ทุกฝ่่ายงานของบริษััทได้้รับทราบนโยบายและแนวป็ฏิิบัติิในการต่ิอต้ิาน 
การทุจัริติน่�อย่างติ่อเนื�อง

หลักปฏิิบัติท่ี 5.3
ค์ณะกรรมการค์วรติิด้ติามด้้แลให้้ฝ่่ายจััด้การจััด้สู่รรและจััด้การ
ทรัพัยากรให้้เป็็นไป็อย่างม่ป็ระสู่ิทธุิภาพัและป็ระสู่ิทธิุผู้ล โด้ย 
ค์ำาน่งถ่ึงผู้ลกระทบและการพััฒนาทรัพัยากรติลอด้สู่ายห้่วงโซึ่่
ค์ุณค์่า (Value Chain) เพั่�อให้้สู่ามารถึบรรลุวัติถึุป็ระสู่งค์์และ 
เป็้าห้มายห้ลักได้้อย่างยั�งยืน 

แนวปฏิิบัติท่ี 5.3 
ค์ณะกรรมการติระห้นักถึ่งค์วามจัำาเป็็นของทรัพัยากรท่�ติ้องใช้้ 
ในการป็ระกอบธุุรกิจั ซึ่่�งป็ระกอบด้้วย 
1. ทรัพัยากรด้้านการเงิน
2. การผู้ลิติ
3. ภ้มิป็ัญญา
4. บุค์ลากร
5. สัู่งค์ม
6. สู่ิ�งแวด้ล้อม

ซึ่่�งในการด้ำาเนินธุุรกิจัทั�งในสู่่วนของบริษััท บริษััทย่อย และบริษััท
ร่วม ค์ณะกรรมการม่ค์วามเข้าใจัถ่ึงการก่อให้้เกิด้ผู้ลกระทบติ่อ
ทรัพัยากรท่�ติ่างกัน ซึ่่�งในการติัด้สู่ินใจัเลือกร้ป็แบบธุุรกิจั บริษััท
จัะค์ำาน่งถึ่งผู้ลกระทบและค์วามคุ์้มค์่าท่�จัะเกิด้ข้�นติ่อทรัพัยากร  
บนพั่�นฐานของการม่จัริยธุรรม ม่ค์วามรับผิู้ด้ช้อบและสู่ร้างค์ุณค์่า
ให้้แก่กิจัการอย่างยั�งยืน โด้ยจัะค์ำาน่งถึ่งการเป็ล่�ยนแป็ลงของป็ัจัจััย
ทั�งภายในและภายนอกท่�เกิด้ข้�นอย่างสู่มำ�าเสู่มอ 

หลักปฏิิบัติท่ี 5.4
ค์ณะกรรมการค์วรจััด้ให้้ม่กรอบการกำากับด้้แลและการบริห้าร
จััด้การเทค์โนโลย่สู่ารสู่นเทศระดั้บองค์์กรท่�สู่อด้ค์ล้องกับค์วาม
ติ้องการของกิจัการ รวมทั�งด้้แลให้้ม่การนำาเทค์โนโลย่สู่ารสู่นเทศ
มาใช้้ในการเพัิ�มโอกาสู่ทางธุุรกิจัและพััฒนาการด้ำาเนินงาน การ
บริห้ารค์วามเสู่่�ยง เพั่�อให้้กิจัการสู่ามารถึบรรลุวัติถึุป็ระสู่งค์์และ
เป็้าห้มายห้ลักของกิจัการ 

แนวปฏิิบัติท่ี 5.4 
ค์ณะกรรมการได้้ด้้แลให้้ม่กรอบการกำากับด้้แลและการบริห้ารจััด้การ
เทค์โนโลย่โด้ยได้้จััด้ทำาเป็็นนโยบายและมาติรการรักษัาค์วามมั�นค์ง
ป็ลอด้ภัยของระบบสู่ารสู่นเทศ โด้ยม่หั้วข้อท่�สู่ำาคั์ญค์รอบค์ลุม 
ในเรื�องติ่าง ๆ ดั้งน่� 
1. กฎเกณฑ์์การใช้้งานระบบ File Server และค์อมพัิวเติอร์ของ

บริษััททุกฝ่่ายทุกแผู้นกและทุกเค์รื�อง
2. กฎเกณฑ์์การใช้้งานระบบ Internet
3. กฎการใช้้เค์รื�องถึ่ายเอกสู่าร
4. การกำาห้นด้บทลงโทษั

นอกจัากน่�ยังให้้ค์วามสู่ำาค์ัญในเรื�องการจััด้สู่รรและการบริห้ารงาน 
ด้้านเทค์โนโลย่สู่ารสู่นเทศให้้เพัียงพัอติ่อการด้ำาเนินธุุรกิจั และ
ให้้ม่การกำาห้นด้แนวทางเพั่�อรองรับในกรณ่ท่�ไม่สู่ามารถึจััด้สู่รร
ทรัพัยากรได้้เพัียงพัอติามท่�กำาห้นด้ไว้ นอกจัากน่�ค์ณะกรรมการ
บริห้ารค์วามเสู่่�ยงจัะนำาป็ระเด็้นด้้านการบริห้ารและจััด้การค์วามเสู่่�ยง 
ด้้านเทค์โนโลย่สู่ารสู่นเทศเข้าเป็็นห้ัวข้อท่�จัะพัิจัารณาในท่�ป็ระชุ้ม
อย่างสู่มำ�าเสู่มอด้้วย

หุ้ลักปฏิิบั่ติ้ที� 6 : ดูแลใหุ้้มูีระบ่บ่การบ่ริหุ้ารความู
เส่ี�ยงและการควบ่คุมูภายในที�เหุ้มูาะส่มู 
หลักปฏิิบัติท่ี 6.1
ค์ณะกรรมการค์วรกำากับด้้แลให้้มั�นใจัว่า บริษััทม่ระบบการบริห้าร
ค์วามเสู่่�ยงและการค์วบค์ุมภายในท่�จัะทำาให้้บรรลุวัติถุึป็ระสู่งค์์ 
อย่างม่ป็ระสิู่ทธิุผู้ล และม่การป็ฏิิบัติิให้้เป็็นไป็ติามกฎห้มายและ
มาติรฐานท่�เก่�ยวข้อง 

แนวปฏิิบัติท่ี 6.1 
บริษััทจััด้ให้้ม่ค์ณะกรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง เพั่�อทำาห้น้าท่�กำากับ
ด้้แลและกำาห้นด้นโยบายและแผู้นงานด้้านการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง  
ติามรายละเอ่ยด้ของขอบเขติอำานาจัห้น้าท่�และค์วามรับผู้ิด้ช้อบของ
ค์ณะกรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยงท่�ระบุไว้ในห้ัวข้อ 1.1

ซึ่่�งป็ระธุานกรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยงในฐานะป็ระธุานกรรมการ
ติรวจัสู่อบจัะรายงานให้้ทราบถึ่งผู้ลการป็ระชุ้มของค์ณะกรรมการ
บริห้ารค์วามเสู่่�ยงติ่อท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท เพั่�อ 
ค์ณะกรรมการบริษััทจัะสู่ามารถึพัิจัารณาและกำาห้นด้นโยบาย
การบริห้ารค์วามเสู่่�ยงท่�สู่อด้ค์ล้องกับวัติถุึป็ระสู่งค์์ เป็้าห้มายห้ลัก 
กลยุทธุ์ และค์วามเสู่่�ยงท่�ยอมรับได้้ของกิจัการ สู่ำาห้รับเป็็นกรอบ 
การป็ฏิิบัติิงานในกระบวนการบริห้ารค์วามเสู่่�ยงของทุกค์นในองค์์กร
ให้้เป็็นทิศทางเด้่ยวกัน โด้ยห้ัวข้อค์วามเสู่่�ยงห้ลักท่�ค์ณะกรรมการ 
ให้้ค์วามสู่ำาค์ัญป็ระกอบด้้วย
1. ค์วามเสู่่�ยงด้้านการป็ฏิิบัติิงาน
2. ค์วามเสู่่�ยงด้้านการเงินและอัติราแลกเป็ล่�ยน
3. ค์วามเสู่่�ยงด้้านการผู้ลิติ
4. ค์วามเสู่่�ยงด้้านล้กค์้ารายให้ม่และการพั่�งพัิงล้กค์้าในป็ัจัจัุบัน
5. ค์วามเสู่่�ยงด้า้นอคั์ค่์ภยัภายในโรงงานและการจัดั้ทำาป็ระกนัภัย.
6. ค์วามเสู่่�ยงด้้านการป็ฏิิบัติิติามกฎระเบ่ยบข้อบังค์ับ
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7. ค์วามเสู่่�ยงจัากการเข้าลงทุนและการด้ำาเนินธุุรกิจัของบริษััทย่อย  
บริษััทร่วม

8. ค์วามเสู่่�ยงจัากการทุจัริติ ค์อร์รัป็ช้ั�น
9. ค์วามเสู่่�ยงด้้านเทค์โนโลย่สู่ารสู่นเทศ

และเนื�องจัากบริษััทม่การเข้าลงทุนในบริษััทย่อย บริษััทร่วมห้ลายแห้่ง  
ค์ณะกรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยงได้้ม่นโยบายท่�จัะพัิจัารณา 
การบริห้ารจััด้การค์วามเสู่่�ยงค์รอบค์ลุมถ่ึงค์วามเสู่่�ยงติ่าง ๆ  
ท่�อาจัจัะเกิด้ข้�นจัากการด้ำาเนินธุุรกิจัห้รือการเข้าลงทุนในบริษััทย่อย  
และบริษััทร่วมเห้ล่านั�นด้้วย 

หลักปฏิิบัติท่ี 6.2
ค์ณะกรรมการติ้องจััด้ตัิ�งค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบท่�สู่ามารถึป็ฏิิบัติิ
ห้น้าท่�ได้้อย่างม่ป็ระสู่ิทธุิภาพัและม่ค์วามเป็็นอิสู่ระ 

แนวปฏิิบัติท่ี 6.2 
ค์ณะกรรมการบริษััทได้้แต่ิงตัิ�งค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบซ่ึ่�งป็ระกอบด้้วย 
กรรมการอิสู่ระอย่างน้อย 3 ท่าน โด้ยม่ค์ุณสู่มบัติิและห้น้าท่�ติาม
ห้ลักเกณฑ์์ของสู่ำานักงานค์ณะกรรมการกำากับห้ลักทรัพัย์และ
ติลาด้ห้ลักทรัพัย ์และติลาด้ห้ลักทรพััยแ์ห้ง่ป็ระเทศไทย ติามรายละเอย่ด้ 
ของขอบเขติอำานาจัห้น้าท่�และค์วามรับผิู้ด้ช้อบของค์ณะกรรมการ
บริห้ารค์วามเสู่่�ยงท่�ระบุไว้ในห้ัวข้อ 1.1

ค์ณะกรรมการม่นโยบายให้้บริษััทจััด้ให้้ม่กลไกห้รือเค์รื�องมือท่�จัะทำาให้้
ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบสู่ามารถึเข้าถ่ึงข้อม้ลท่�จัำาเป็็นติ่อการป็ฏิิบัติิ
ห้น้าท่�ท่�ได้้รับมอบห้มาย โด้ยเอื�ออำานวยให้้ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบ
สู่ามารถึเรียกผู้้้ท่�เก่�ยวข้องมาให้้ข้อม้ล การได้้ห้ารือร่วมกับผู้้้สู่อบ
บัญช้่ ห้รือแสู่วงห้าค์วามเห้็นท่�เป็็นอิสู่ระจัากท่�ป็ร้กษัาทางวิช้าช้่พั
อื�นใด้มาป็ระกอบการพัิจัารณาของค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบได้้ 

นอกจัากน่�ค์ณะกรรมการจัะจััด้ให้้ม่บุค์ค์ลห้รือห้น่วยงานติรวจัสู่อบ
ภายในท่�ม่ค์วามเป็็นอิสู่ระในการป็ฏิิบัติิห้น้าท่�เป็็นผู้้้รับผู้ิด้ช้อบในการ
พััฒนาและสู่อบทานป็ระสู่ิทธิุภาพัระบบการบริห้ารค์วามเสู่่�ยงและ
การค์วบค์ุมภายใน พัร้อมทั�งรายงานให้้ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบ
และเป็ิด้เผู้ยรายงานการสู่อบทานไว้ในรายงานป็ระจัำาป็ี รวมถึ่งการ
ให้้ค์วามเห้็นเก่�ยวกับค์วามเพัียงพัอของระบบการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง
และการค์วบคุ์มภายในและเป็ิด้เผู้ยไว้ในรายงานป็ระจัำาป็ี 

หลักปฏิิบัติท่ี 6.3
ค์ณะกรรมการค์วรติิด้ติามด้้แลและจััด้การค์วามขัด้แย้งทางผู้ล
ป็ระโยช้น์ท่�อาจัเกิด้ข้�นได้้ระห้ว่างบริษััทกับฝ่่ายจััด้การ ค์ณะกรรมการ 
ห้รือผู้้้ถึือหุ้้น รวมไป็ถึ่งการป็้องกันการใช้้ป็ระโยช้น์อันมิค์วร 
ในทรัพัย์สู่ิน ข้อม้ลและโอกาสู่ของบริษััท และการทำาธุุรกรรมกับผู้้้ท่�
ม่ค์วามสัู่มพัันธุ์เก่�ยวโยงกับบริษััทในลักษัณะท่�ไม่สู่มค์วร 

แนวปฏิิบัติท่ี 6.3 
ค์ณะกรรมการได้้กำากับด้้แลให้้ม่นโยบายการป็้องกันและกำากับ
ด้้แลการใช้้ข้อม้ลภายในซึ่่�งม่เนื�อห้าค์รอบค์ลุมถึ่งกรรมการ ผู้้้
บริห้าร พันักงานท่�เก่�ยวข้องกับธุุรกรรมลับ และล้กจั้างของบริษััท 
และบริษััทย่อยในการรักษัาข้อม้ลค์วามลับ และ/ห้รือข้อม้ลภายใน

ของบริษััท การไม่ซืึ่�อขาย ห้รือรับโอนห้ลักทรัพัย์ของบริษััท โด้ย
ใช้้ป็ระโยช้น์จัากค์วามลับห้รือข้อม้ลภายในท่�ยังไม่ได้้เป็ิด้เผู้ย  
การห้้ามด้ำาเนินการซึ่ื�อห้รือขายห้ลักทรัพัย์ของบริษััทภายในระยะ
เวลาท่�กำาห้นด้ ได้้แก่ ภายในระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเป็ิด้เผู้ยและ 
ภายห้ลังจัากการเป็ดิ้เผู้ยขอ้มล้ดั้งกลา่วผู้า่นระบบของติลาด้ห้ลักทรัพัย์
แห้่งป็ระเทศไทยแล้วไม่น้อยกว่า 24 ช้ั�วโมง เป็็นติ้น โด้ยบริษััทได้้ 
จััด้ทำาเป็็นเอกสู่ารเวียนภายในบริษััท และให้้พันักงานของบริษััท 
ลงนามรับทราบในนโยบายด้ังกล่าว

บริษััทได้้กำาห้นด้ให้้กรรมการบริษััท ผู้้้บริห้าร รวมทั�งค้์่สู่มรสู่และบุติร
ท่�ยังไม่บรรลุนิติิภาวะม่ห้น้าท่�รายงานการถึือค์รองห้ลักทรัพัย์ และ
การเป็ล่�ยนแป็ลงการถึือค์รองห้ลักทรัพัย์ของบริษััท ติ่อสู่ำานักงาน 
ก.ล.ติ. และจัะติ้องสู่่งสู่ำาเนาเอกสู่ารการรายงานดั้งกล่าวให้้กับ
เลขานุการบริษััทเพั่�อรายงานติ่อท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท 
ในการป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััทในค์ราวติ่อไป็เพั่�อรับทราบ
การซึ่ื�อขายห้ลักทรัพัย์ท่�เกิด้ข้�น โด้ยจัะติ้องรายงานติ่อท่�ป็ระชุ้ม 
ค์ณะกรรมการบริษััทให้้รับทราบเป็็นป็ระจัำาทุกไติรมาสู่

นอกจัากน่�ยังได้้กำาห้นด้นโยบายว่า กรรมการ และผู้้้บริห้าร จัะติ้องม่
การรายงานการม่สู่่วนได้้เสู่่ยของตินเองและบุค์ค์ลท่�ม่ค์วามเก่�ยวข้อง
สู่ำาห้รับกรรมการบริษััท และผู้้้บริห้ารติามห้ลักเกณฑ์์และแบบฟอร์ม 
พัร้อมกับค์ำานิยามติามท่�ห้น่วยงานกำากับได้้แจ้ังถ่ึงแนวทางป็ฏิิบัติิไว้ 
โด้ยฝ่่ายเลขานุการบริษััทจัะม่ห้น้าท่�ในการเก็บบันท่กและรวบรวม
รายงานการม่สู่่วนได้้เสู่่ยเป็็นป็ระจัำาอย่างน้อยป็ีละ 1 ค์รั�ง และห้าก
ม่การเป็ล่�ยนแป็ลงของข้อม้ลจัากกรรมการ และผู้้้บริห้ารท่านใด้ท่�ม ่
นัยสู่ำาคั์ญ จัะติ้องรายงานติอ่ท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบรษิััทให้้รับทราบ 

ทั�งน่� บริษััทจัะด้้แลค์รอบค์ลุมถ่ึงบุค์ค์ลภายนอก ได้้แก่ ท่�ป็ร้กษัา
กฎห้มาย ท่�ป็ร้กษัาทางการเงิน ผู้้้สู่อบบัญช้่ ห้รือบุค์ค์ลภายนอกท่�ม่
สู่่วนรับทราบข้อม้ลภายในของบริษััทให้้ป็ฏิิบัติิงานติามนโยบายการ
ป็้องกันและกำากับด้้แลการใช้้ข้อม้ลภายในด้ังกล่าวด้้วย

ค์ณะกรรมการบริษััทได้้กำาห้นด้นโยบายการเข้าทำารายการท่�อาจั
ก่อให้้เกิด้ค์วามขัด้แย้งทางผู้ลป็ระโยช้น์โด้ยรายการระห้ว่างกันท่�
อาจัเกิด้ข้�นในอนาค์ตินั�น กรรมการจัะติ้องป็ฏิิบัติิติามระเบ่ยบติ่าง ๆ   
ท่�ได้้กำาห้นด้ข้�นและกรรมการจัะติ้องไม่อนุมัติิรายการใด้ ๆ  ท่�ตินห้รือ
บุค์ค์ลท่�อาจัม่ค์วามขัด้แย้งทางผู้ลป็ระโยช้น์ในลักษัณะอื�นใด้กับบริษััท 
และจัะติ้องเป็ิด้เผู้ยรายการดั้งกล่าวซ่ึ่�งบริษััทจัะติ้องป็ฏิิบัติิให้้เป็็นไป็
ติามกฎห้มายว่าด้้วยห้ลักทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ และข้อบังค์ับ 
ป็ระกาศ ค์ำาสัู่�ง ห้รือข้อกำาห้นด้ของติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทย 
รวมถ่ึงการป็ฏิิบัติิติามข้อกำาห้นด้ท่�เก่�ยวกับการเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลการ
ทำารายการเก่�ยวโยงกันและการได้้มาห้รือจัำาห้น่ายไป็ซ่ึ่�งทรัพัย์สิู่น
ของบริษััทห้รือบริษััทย่อย และติามมาติรฐานบัญช่้ท่�กำาห้นด้โด้ย
เค์ร่งค์รัด้ นอกจัากน่� บริษััทจัะไม่ทำารายการระห้ว่างกันกับบริษััท 
ท่�เก่�ยวข้องท่�ไม่ใช้่การด้ำาเนินธุุรกิจัติามป็กติิของบริษััท และกำาห้นด้
ให้้กรรมการรายงานการม่สู่่วนได้้เสู่่ยอย่างน้อยก่อนการพัิจัารณา
วาระการป็ระชุ้มค์ณะกรรมการ และบันท่กไว้ในรายงานการป็ระชุ้ม
ค์ณะกรรมการ โด้ยในกรณ่ท่�กรรมการรายด้ังกล่าวไม่สู่ามารถึ 
ให้้ค์วามเห็้นได้้อย่างเป็็นอิสู่ระ จัะขอค์วามร่วมมือจัากกรรมการ
ท่านนั�นเพั่�องด้เว้นจัากการม่สู่่วนร่วมในการป็ระชุ้มและออกเสู่่ยง
เพั่�อพัิจัารณาอนุมัติิในวาระนั�น 
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หลักปฏิิบัติท่ี 6.4
ค์ณะกรรมการค์วรกำากับด้้แลให้้ม่การจััด้ทำานโยบายและแนวป็ฏิิบัติิ
ด้้านการติ่อติ้านค์อร์รัป็ช้ั�นท่�ช้ัด้เจันและสู่ื�อสู่ารในทุกระด้ับขององค์์กร
และติ่อบุค์ค์ลภายนอกเพั่�อให้้เกิด้การนำาไป็ป็ฏิิบัติิได้้จัริง 

แนวปฏิิบัติท่ี 6.4 
ค์ณะกรรมการมอบห้มายเป็น็นโยบายท่�จัะให้ม้่การป็ระกาศเจัตินารมณ์
และเข้าร่วมโค์รงการแนวร่วมป็ฏิิบัติิของภาค์เอกช้นไทยในการติ่อติ้าน
การทุจัริติ ห้รือ CAC ซ่ึ่�งเป็็นวิธุ่การแก้ ไขป็ัญห้าทุจัริติค์อร์รัป็ช้ั�น
ด้้วยค์วามร่วมมือกันในห้ม้่บริษััทเอกช้นท่�ติ้องการสู่ร้างแรงกด้ดั้น 
ให้้เกิด้การเป็ล่�ยนแป็ลงในภาค์รัฐ โด้ยร่วมมือกันป็ฏิิเสู่ธุการจั่ายสิู่นบน 
ทุกร้ป็แบบและติ่อติ้านการใช้้ค์อร์รัป็ช้ั�นเป็็นเค์รื�องมือก่ด้กันการแข่งขัน
และขัด้ขวางการป็ระกอบธุุรกิจัอย่างเสู่รี โด้ยบริษััททุกแห้่งท่�ป็ระกาศ
เจัตินารมณ์เข้าร่วมโค์รงการ CAC จัะติ้องจััด้ทำาห้รือสู่อบทานระบบ
ค์วบคุ์มภายในของตินเองติามแนวทางท่�กำาห้นด้ในแบบป็ระเมินตินเอง 
(71 ข้อ) และให้้บุค์ค์ลท่�สู่าม (ป็ระธุานค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบ  
ห้รือผู้้้สู่อบบัญช้่รับอนุญาติ) ติรวจัสู่อบค์วามถ้ึกติ้องของข้อม้ล 
ก่อนจัะยื�นขอรับรองไป็ท่�ค์ณะกรรมการแนวร่วมป็ฏิิบัติิฯ (CAC 
Council) เพั่�อพัิจัารณาให้้การรับรอง ซึ่่�งขณะน่�บริษััทอย้่ระห้ว่าง
การวางแผู้นงานเติรียมการจััด้ทำาแบบป็ระเมินตินเอง 71 ข้อ  
ให้้ม่ค์วามค์ืบห้น้าอย่างน้อยร้อยละ 80 จั้งจัะเข้าสู่้่ขั�นติอนการป็ระกาศ
เจัตินารมณ์และเข้าร่วมโค์รงการ CAC ติ่อไป็ 

หลักปฏิิบัติท่ี 6.5
ค์ณะกรรมการค์วรกำากับด้้แลให้้กิจัการม่กลไกในการรับเรื�องร้องเรียน 
และการด้ำาเนินการกรณ่ม่การช้่�เบาะแสู่ 

แนวปฏิิบัติท่ี 6.5 
บริษััทกำาห้นด้แนวทางป็ฏิิบัติิสู่ำาห้รับการรับเรื�องร้องเรียน ติลอด้จัน 
การแจั้งเบาะแสู่ การกระทำาค์วามผู้ิด้ ห้รือการกระทำาอันสู่่อไป็ใน
ทางป็ระพัฤติิมิช้อบและการทุจัริติค์อร์รัป็ช้ั�นของบุค์ลากรของบริษััท 
ต่ิอผู้้้ท่�เก่�ยวข้องและบริษััทในอันท่�จัะก่อให้้เกิด้ค์วามเสู่่ยห้ายต่ิอบริษััท

บริษััทได้้จััด้ให้้ม่นโยบายการคุ์้มค์รองและให้้ค์วามเป็็นธุรรมแก่ผู้้้ม่
สู่่วนได้้เสู่่ย และพันักงานท่�แจั้งข้อม้ลห้รือให้้เบาะแสู่เก่�ยวกับการทุจัริติ 
การถ้ึกละเมิด้สู่ิทธิุ ห้รือการไม่ป็ฏิิบัติิติามกฎห้มาย กฎระเบ่ยบ  
ข้อบังค์ับบริษััท และจัรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy)

โด้ยจััด้ให้้มม่าติรการและช้่องทางการแจั้งเบาะแสู่ ข้อร้องเรียน ติลอด้จัน 
การแสู่ด้งค์วามคิ์ด้เห้็นติ่อบริษััท โด้ยผู้่านช้่องทางน่�
• จัด้ห้มายสู่่งถึ่ง 

- รศ.ด้ร. มนติรี โสู่ค์ติิยานุรักษั์
  ป็ระธุานกรรมการติรวจัสู่อบ/กรรมการอิสู่ระ ห้รือ
- นายอารักษั์ สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ�
  กรรมการผู้้้จััด้การ ห้รือ
- สู่ำานักงานเลขานุการบริษััท
  บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น)
  เลขท่� 25/28 ห้ม้่ 12 ติำาบลบ่งค์ำาพัร้อย อำาเภอลำาล้กกา 

จัังห้วัด้ป็ทุมธุาน่ 12150

• E-mail สู่่งถึ่งสู่ำานักงานเลขานุการบริษััท : cg@eastcoast.
co.th ห้รือ ฝ่่ายทรัพัยากรบุค์ค์ล : hrrayong@eastcoast.
co.th ห้รือ hrbkk@eastcoast.co.th 

• ผู้่านทางเว็บไซึ่ติ์ www.eastcoast.co.th 

กรรมการ ผู้้้บริห้าร พันักงานทุกระดั้บของบริษััทจัะติ้องไม่พั่งละเลย 
ห้รือเพัิกเฉีย เมื�อได้้พับเห็้นการกระทำาท่�เข้าข่ายการทุจัริติค์อร์รัป็ช้ั�น 
ท่�เก่�ยวข้องกับบริษััท จัะติ้องแจั้งผู้้้บังค์ับบัญช้า ห้รือบุค์ค์ลท่� 
รับผิู้ด้ช้อบทราบ ติลอด้จันติ้องให้้ค์วามร่วมมือในการติรวจัสู่อบ 
สู่ืบสู่วนสู่อบสู่วนข้อเท็จัจัริงติ่าง ๆ นอกจัากน่�บริษััทได้้จััด้ให้้ม่ 
ช้่องทางในการรับข้อร้องเรียนจัากบุค์ค์ลภายนอกด้้วย

บริษััทจัะให้้ค์วามเป็็นธุรรมและค์ุ้มค์รองพันักงานท่�ป็ฏิิเสู่ธุการทุจัริติ
ค์อร์รัป็ช้ั�น ห้รือแจั้งเรื�องการทุจัริติค์อร์รัป็ช้ั�น โด้ยบริษััทจัะไม่ลด้
ติำาแห้น่ง ลงโทษั ห้รือให้้ผู้ลทางลบติ่อพันักงานท่�ป็ฏิิเสู่ธุการทุจัริติ
ค์อร์รัป็ช้ั�น ติลอด้จันบริษััทจัะเก็บรักษัาค์วามลับของผู้้้ม่สู่่วนเก่�ยวข้อง
ในการสืู่บสู่วนสู่อบสู่วนติ่อการกระทำาอันเป็็นการทุจัริติค์อร์รัป็ช้ั�น

หุ้ลักปฏิิบั่ต้ิที� 7 : รักษัาความูน่าเช่ื�อถืือทางการ
เงินและการเปิดเผู้ยข้้อมููล 
หลักปฏิิบัติท่ี 7.1
ค์ณะกรรมการม่ค์วามรับผู้ิด้ช้อบในการด้้แลให้้ระบบการจััด้ทำา
รายงานทางการเงินและการเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลสู่ำาค์ัญติ่าง ๆ ถึ้กติ้อง 
ค์รบถึ้วน เพัียงพัอ ทันเวลา เป็็นไป็ติามกฎเกณฑ์์ มาติรฐาน และ
แนวป็ฏิิบัติิท่�เก่�ยวข้อง 

แนวปฏิิบัติท่ี 7.1 
บริษััทม่นโยบายท่�จัะสู่นับสู่นุนให้้บุค์ลากรท่�เก่�ยวข้องกับการจััด้ทำา
และเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลการรายงานทางการเงินและการเป็ิด้เผู้ยข้อม้ล
สู่ำาคั์ญติ่าง ๆ  ของบริษััท ม่ค์วามร้้ ทักษัะและป็ระสู่บการณ์ท่�เห้มาะสู่ม 
กับห้น้าท่�ค์วามรับผู้ิด้ช้อบ และม่จัำานวนเพัียงพัอ โด้ยบุค์ลากร 
ในสู่่วนงานน่�ป็ระกอบด้้วย ผู้้้บริห้ารสู่้งสูุ่ด้สู่ายงานบัญช้่และการเงิน 
ผู้้้จััด้ทำาบัญช้่ ผู้้้ติรวจัสู่อบภายใน เลขานุการบริษััท และนักลงทุน
สู่ัมพัันธุ์ โด้ยในแติ่ละป็ี บุค์ลากรในสู่่วนงานน่�จัะเข้ารับการอบรม 
ในห้ลักสู่้ติรท่�จััด้ทำาข้�นโด้ยติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทย สู่ำานักงาน
ค์ณะกรรมการกำากับห้ลักทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ สู่ภาวิช้าช้่พั
บัญช้่ สู่มาค์มผู้้้ติรวจัสู่อบภายในแห้่งป็ระเทศไทย สู่มาค์มบริษััท 
ห้ลักทรัพัย์ ไทย สู่มาค์มสู่่งเสู่ริมสู่ถึาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) 
ช้มรมวาณิช้ธุนกิจั เป็็นป็ระจัำาอย่างติ่อเนื�องในแติ่ละป็ี โด้ยหั้วห้น้างาน 
ท่�ด้้แล จัะติ้องเป็็นผู้้้กำากับและคั์ด้กรองห้ลักสู้่ติรท่�เห้มาะสู่มให้้กับ 
ผู้้้ป็ฏิิบัติิงานภายในห้น่วยงาน เพั่�อเข้ารับการอบรมในห้ลักสู้่ติรท่�
เห้มาะสู่ม เพั่�อยกระดั้บมาติรฐานการทำางานในสู่ายงานท่�เก่�ยวข้องเพั่�อ 
ให้้ ได้้บุค์ลากรท่�ม่ค์วามร้้ ทักษัะ และมาติรฐานการทำางานท่�ด้่ยิ�ง ๆ  ข้�นไป็ 
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ในสู่่วนของการให้้ค์วามเห็้นช้อบการเป็ิด้เผู้ยข้อม้ล ค์ณะกรรมการ
ได้้ค์ำาน่งถึ่งป็ัจัจััยท่�เก่�ยวข้อง โด้ยในกรณ่ท่�เป็็นการรายงานทาง 
การเงิน จัะพัิจัารณาป็ัจัจััยติ่าง ๆ ดั้งติ่อไป็น่�
• ค์วามเห็้นของผู้้้สู่อบบัญช้่ในรายงานทางการเงิน และข้อสัู่งเกติ

ของผู้้้สู่อบบัญช้่เก่�ยวกับระบบค์วบค์ุมภายใน 
• ผู้ลการป็ระเมินค์วามเพัียงพัอของระบบค์วบค์ุมภายใน
• ค์วามเห็้นของค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบ
• ค์วามสู่อด้ค์ล้องกับวัติถุึป็ระสู่งค์์ เป็้าห้มายห้ลัก กลยุทธุ์และ

นโยบายของบริษััท
• การพัิจัารณาเป็รียบเท่ยบผู้ลการด้ำาเนินงานท่�เกิด้ข้�นจัริง กับ

เป็้าห้มายท่�กำาห้นด้ไว้
• การพัิจัารณาถึ่งป็ัจัจััยค์วามเสู่่�ยงติ่าง ๆ ท่�อาจัเกิด้ข้�น

ค์ณะกรรมการได้้ด้้แลในสู่่วนของการเป็ิด้เผู้ยข้อม้ล ซึ่่�งรวมถ่ึงงบ
การเงิน รายงานป็ระจัำาป็ี แบบแสู่ด้งรายการข้อม้ลป็ระจัำาป็ี (56-1) 
สู่ามารถึสู่ะท้อนฐานะการเงินและผู้ลการด้ำาเนินงานอย่างเพัียงพัอ 
โด้ยในป็ัจัจัุบันบริษััทม่การจััด้ทำาค์ำาอธุิบายและการวิเค์ราะห้์ของ 
ฝ่่ายจััด้การ (MD&A) เพั่�อป็ระกอบการเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลและรายละเอ่ยด้
ของงบการเงินเป็็นป็ระจัำาทุกไติรมาสู่ โด้ยม่วัติถุึป็ระสู่งค์์เพั่�อให้ ้
นักลงทุนได้้รับทราบข้อม้ลและเข้าใจัการเป็ล่�ยนแป็ลงท่�เกิด้ข้�นกับ
ฐานะการเงินและผู้ลการด้ำาเนินงานของบริษััทในแติ่ละไติรมาสู่ได้้ด้่ 
ยิ�งข้�น นอกเห้นือจัากการนำาเสู่นอข้อม้ลติัวเลขในงบการเงินเพัียง 
อย่างเด้่ยว นอกจัากน่�ในทุกค์รั�งท่�บริษััทม่การจััด้สู่่งงบการเงินทั�งงบ
ไติรมาสู่ และงบป็ระจัำาป็ีผู้่านระบบของติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทย 
บริษััทได้้จััด้ให้้ม่การจััด้ทำาจัด้ห้มายข่าว (News Release) เพั่�อช้่�แจัง 
รายละเอ่ยด้เก่�ยวกับผู้ลป็ระกอบการของบริษััทเพั่�อเผู้ยแพัร่ผู้่าน
สู่ื�อมวลช้นทุกค์รั�ง รวม 4 ค์รั�งติ่อป็ี

ในกรณ่ท่�การเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลรายการใด้เก่�ยวข้องกับกรรมการ 
รายใด้รายห้น่�งเป็็นการเฉีพัาะ กรรมการรายนั�นจัะติ้องม่ห้น้าท่�
ในการเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลในสู่่วนของตินให้้ม่ค์วามค์รบถึ้วน ถึ้กติ้อง  
เช้่น ข้อม้ลการถืึอหุ้้น การม่สู่่วนได้้เสู่่ย ค์วามขัด้แย้งทางผู้ลป็ระโยช้น์
ท่�อาจัจัะเกิด้ข้�น รวมถึ่งการเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลอื�น ๆ ท่�เก่�ยวข้องติ่อ 
การพัิจัารณาในวาระการป็ระชุ้มนั�น ๆ 

หลักปฏิิบัติท่ี 7.2
ค์ณะกรรมการค์วรติิด้ติาม ด้้แลค์วามเพัียงพัอของสู่ภาพัค์ล่อง
ทางการเงินและค์วามสู่ามารถึในการช้ำาระห้น่� 

แนวปฏิิบัติท่ี 7.2 
ในการป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััทเพั่�อพัิจัารณาอนุมัติิงบการเงิน
ในแติ่ละไติรมาสู่ และป็ระจัำาป็ี ค์ณะกรรมการบริษััทให้้ค์วามสู่ำาค์ัญ
ติ่อการติิด้ติาม ด้้แลค์วามเพัียงพัอของสู่ภาพัค์ล่องทางการเงินและ
ค์วามสู่ามารถึในการช้ำาระห้น่� โด้ยในทุกค์รั�งห้น่วยงานด้้านบัญช้่
การเงิน จัะติ้องนำาเสู่นออัติราสู่่วนสู่ภาพัค์ล่อง อัติราสู่่วนสู่ภาพั
ค์ล่องห้มุนเร็ว อัติราสู่่วนห้น่�สู่ินติ่อทุน อัติราสู่่วนค์วามสู่ามารถึ
ในการช้ำาระห้น่� รวมถึ่งการนำาเสู่นออัติราสู่่วนท่�สู่ำาค์ัญติ่าง ๆ  ท่�เป็็น
ไป็ติามเงื�อนไขของสู่ถึาบันการเงิน (Covenants) ผู้้้ ให้้การสู่นับสู่นุน

สู่ินเช้ื�อแก่บริษััทติ่อท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััทเพั่�อรับทราบและ
ติิด้ติามเป็็นป็ระจัำาทุกค์รั�งท่�ม่วาระการพัิจัารณารับรองงบการเงิน
ของบริษััท ทั�งน่�เพั่�อท่�จัะสู่ามารถึห้าทางแก้ ไขร่วมกับฝ่่ายจััด้การ 
ได้้อย่างทันท่วงท่ ห้ากเริ�มม่สู่ัญญาณการบ่งช้่�ถึ่งป็ัญห้าสู่ภาพัค์ล่อง
ทางการเงินและค์วามสู่ามารถึในการช้ำาระห้น่�ใด้ ๆ ท่�อาจัเกิด้ข้�น

และในสู่่วนของการอนุมัติิการเข้าทำารายการใด้ ๆ ห้รือการเสู่นอ
ค์วามเห็้นติ่อท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้นเพั่�อพัิจัารณาอนุมัติิ ค์ณะกรรมการ
จัะพัิจัารณารายละเอ่ยด้ป็ระกอบวาระอย่างรอบค์อบ เพั่�อให้้มั�นใจั 
ได้้ว่า การเข้าทำารายการดั้งกล่าวจัะไม่ก่อให้้เกิด้ผู้ลกระทบติ่อค์วาม
ติ่อเนื�องในการด้ำาเนินกิจัการ สู่ภาพัค์ล่องทางการเงิน ห้รือค์วาม
สู่ามารถึในการช้ำาระห้น่�

หลักปฏิิบัติท่ี 7.3
ในภาวะท่�กิจัการป็ระสู่บป็ัญห้าทางการเงินห้รือม่แนวโน้มจัะป็ระสู่บ
ป็ัญห้า ค์ณะกรรมการมั�นใจัได้้ว่า กิจัการม่แผู้นในการแก้ ไขป็ัญห้า 
ห้รือม่กลไกอื�นท่�จัะสู่ามารถึแก้ ไขป็ัญห้าทางการเงินได้้ ทั�งน่� ภายใติ้
การค์ำาน่งถึ่งสู่ิทธุิของผู้้้ม่สู่่วนได้้เสู่่ย 

แนวปฏิิบัติท่ี 7.3 
ค์ณะกรรมการได้้กำาห้นด้สู่ัญญาณบ่งช้่�ถึ่งแนวโน้มท่�จัะป็ระสู่บป็ัญห้า
ทางการเงิน โด้ยม่รายละเอ่ยด้ดั้งน่�
1. ภาวะป็ระสู่บป็ัญห้าผู้ลการด้ำาเนินงานขาด้ทุนติ่อเนื�อง
2. กระแสู่เงินสู่ด้จัากการด้ำาเนินงานม่แนวโน้มลด้ลงอย่างติ่อเนื�อง
3. สู่่วนห้น่�สิู่นท่�เพัิ�มข้�นเกินกว่าสู่่วนสิู่นทรัพัย์อย่างม่นัยสู่ำาคั์ญ 

ห้รือเกินกว่าเงื�อนไขท่�สู่ถึาบันการเงิน ห้รือเงื�อนไขข้อกำาห้นด้
ว่าด้้วยสิู่ทธิุและห้น้าท่�ของผู้้้ออกหุ้้นก้้และผู้้้ถืึอหุ้้นก้้กำาห้นด้ไว้

4. ป็ระสู่บป็ัญห้าในการระบายสิู่นค์้าค์งค์ลังและการเก็บห้น่�อย่าง
ติ่อเนื�องและยาวนาน

5. การรับทราบข้อบ่งช่้�จัากผู้้้สู่อบบัญช่้ของบริษััท อาทิ พับป็ัญห้า 
เอกสู่ารข้อม้ลทางการเงินห้รือการลงบัญช้่ไม่ถึ้กติ้อง ค์รบถึ้วน

ในกรณ่ท่�ค์ณะกรรมการบริษััทพับเจัอสัู่ญญาณบ่งช่้�ดั้งกล่าวข้างต้ิน 
ค์ณะกรรมการจัะติิด้ติาม ด้้แลให้้ฝ่่ายบริห้ารม่การป็ระกอบธุุรกิจั
ด้้วยค์วามระมัด้ระวัง และป็ฏิิบัติิติามข้อกำาห้นด้เก่�ยวกับการเป็ิด้เผู้ย
ข้อม้ลติามห้ลักเกณฑ์์และข้อกำาห้นด้ของสู่ำานักงานค์ณะกรรมการ
กำากับห้ลักทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ และติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่ง
ป็ระเทศไทย นอกจัากน่�จัะด้้แลให้้กิจัการกำาห้นด้แผู้นการแก้ ไขป็ัญห้า
ทางการเงิน โด้ยค์ำาน่งถึ่งค์วามเป็็นธุรรมติ่อผู้้้ม่สู่่วนได้้เสู่่ย ได้้แก่  
เจั้าห้น่�สู่ถึาบันการเงิน เจั้าห้น่�หุ้้นก้้ ผู้้้ถืึอหุ้้น ค้์่ค์้า ติลอด้จันติิด้ติาม
การแก้ ไขป็ัญห้าโด้ยให้้ฝ่่ายจััด้การรายงานสู่ถึานการณ์ท่�เกิด้ข้�น
อย่างสู่มำ�าเสู่มอ โด้ยในการแก้ ไขป็ัญห้าทางการเงิน ค์ณะกรรมการ
จัะติ้องมั�นใจัได้้ว่า การพัิจัารณาตัิด้สู่ินใจัใด้ ๆ  ของบริษััทเป็็นไป็อย่าง
สู่มเห้ตุิสู่มผู้ล ด้้วยค์วามรอบค์อบ และระมัด้ระวังแล้ว 

หลักปฏิิบัติท่ี 7.4
ค์ณะกรรมการค์วรพิัจัารณาจััด้ทำารายงานค์วามยั�งยืนติามค์วาม
เห้มาะสู่ม 



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563140

แนวปฏิิบัติท่ี 7.4 
ค์ณะกรรมการม่นโยบายให้้จััด้ทำารายงานค์วามยั�งยืน/รายงาน 
ค์วามรับผู้ิด้ช้อบทางสู่ังค์ม ทั�งน่�เพั่�อเป็็นการเผู้ยแพัร่ให้้ผู้้้ท่�เก่�ยวข้อง
รับทราบเรื�องท่�สู่ำาค์ัญ และสู่ามารถึสู่ะท้อนให้้เห็้นถ่ึงแนวทางป็ฏิิบัติิของ
กิจัการท่�จัะสู่ร้างค์ุณค์่าให้้แก่กิจัการอย่างยั�งยืน ซึ่่�งจัะจััด้ทำาพัร้อมกับ
รายงานป็ระจัำาป็ีของบริษััท และจัะเผู้ยแพัร่ผู้่านทางเว็บไซึ่ติ์ของบริษััท

โด้ยรายงานค์วามยั�งยืน / รายงานค์วามรับผู้ิด้ช้อบทางสัู่งค์ม จัะเป็็น 
การเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลการป็ฏิิบัติิติามกฎห้มาย การป็ฏิิบัติิติามจัรรยา
บรรณ นโยบายการติ่อติ้านค์อร์รัป็ช้ั�น การป็ฏิิบัติิติ่อพันักงานและ 
ผู้้้ม่สู่่วนได้้เสู่่ย ซ่ึ่�งรวมถ่ึงการป็ฏิิบัติิอย่างเป็็นธุรรม การเค์ารพัและ 
ไม่ละเมิด้สู่ิทธุิมนุษัยช้น รวมทั�งค์วามรับผู้ิด้ช้อบติ่อสู่ังค์มและ 
สู่ิ�งแวด้ล้อม โด้ยค์ำาน่งถึ่งกรอบการรายงานท่�ได้้รับการยอมรับ 
ในระดั้บป็ระเทศ และจัะยกระดั้บการพััฒนาคุ์ณภาพัของรายงานค์วาม
ยั�งยืนให้้ ได้้ในระด้ับสู่ากลติ่อไป็ ซึ่่�งเห้ล่าน่�เป็็นแผู้นงานท่�กำาห้นด้ไว้  
โด้ยป็ัจัจัุบันบริษััทได้้เป็ิด้เผู้ยข้อม้ลรายงานค์วามยั�งยืนไว้ในรายงาน
ป็ระจัำาป็ีของบริษััท ซึ่่�งตัิ�งแติ่ป็ี 2561 เป็็นติ้นไป็ จัะจััด้ทำาเป็็นเล่ม
รายงานค์วามยั�งยืนแยกติ่างห้ากจัากรายงานป็ระจัำาป็ีของบริษััท

หลักปฏิิบัติท่ี 7.5
ค์ณะกรรมการค์วรกำากับด้้แลให้้ฝ่่ายจััด้การจััด้ให้้ม่ห้น่วยงาน 
ห้รือผู้้้รับผู้ิด้ช้อบงานนักลงทุนสู่ัมพัันธุ์ท่�ทำาห้น้าท่�ในการสืู่�อสู่ารกับ
ผู้้้ถืึอหุ้้น และผู้้้ม่สู่่วนได้้เสู่่ยอื�น เช้่น นักลงทุน นักวิเค์ราะห้์ นักข่าว  
ให้้เป็็นไป็อย่างเห้มาะสู่ม เท่าเท่ยมกัน และทันเวลา 
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บริษััทให้้ค์วามสู่ำาค์ัญกับการเป็ิด้เผู้ยข้อม้ล โด้ยค์ณะกรรมการจัะ
ด้้แลให้้บริษััทเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลสู่ำาค์ัญท่�เก่�ยวข้องกับบริษััท ทั�งข้อม้ล
ด้้านการเงินและข้อม้ลท่�ไม่ใช้่ด้้านการเงินอย่างถ้ึกติ้อง ค์รบถึ้วน  
ทันเวลา สู่มำ�าเสู่มอ และโป็ร่งใสู่ โด้ยเป็ิด้เผู้ยผู้่านช้่องทางติ่าง ๆ  ท่�เข้าถ่ึง 
ข้อม้ลได้้ง่าย ม่ค์วามเท่าเท่ยมกันและน่าเช้ื�อถึือ โด้ยเป็็นไป็ติาม 
ช้่องทางท่�กฎห้มายกำาห้นด้ และช้่องทางท่�บริษััทพัิจัารณาว่าเห้มาะสู่ม  
ซึ่่�งข้อม้ลสู่ำาค์ัญท่�บริษััทจัะเป็ิด้เผู้ย ได้้แก่ รายงานทางการเงิน และ
ข้อม้ลท่�มิใช้่ข้อม้ลทางการเงินติ่าง ๆ ท่�อาจัสู่่งผู้ลกระทบติ่อราค์า
ห้ลักทรัพัย์ของบริษััท โด้ยเป็็นไป็ติามข้อกำาห้นด้ของสู่ำานักงาน 
ค์ณะกรรมการกำากับห้ลักทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ และ
ติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทย รวมถึ่งนโยบายการป็้องกันข้อม้ลลับ 
และข้อม้ลท่�ม่ผู้ลติ่อราค์าห้ลักทรัพัย์โด้ยออกเป็็นนโยบายการกำากับ
ด้้แลการใช้้ข้อม้ลภายใน (Insider Trading) โด้ยม่การสืู่�อสู่ารให้้เข้าใจั
ติรงกันทั�งองค์์กรเพั่�อให้้เกิด้การป็ฏิิบัติิติามนโยบายด้ังกล่าว โด้ย
การป็ระกาศนโยบายดั้งกล่าวให้้ทราบโด้ยทั�วกัน และให้้ม่การลง
นามรับทราบและยินยอมป็ฏิิบัติิติามนโยบายเป็็นลายลักษัณ์อักษัร 

ค์ณะกรรมการบริษััทยังได้้จััด้ให้้ม่ห้น่วยงานห้รือผู้้้รับผู้ิด้ช้อบใน
การทำาห้น้าท่�นักลงทุนสัู่มพัันธุ์เพั่�อสู่ื�อสู่ารกับบุค์ค์ลภายนอกอย่าง
เท่าเท่ยมและเป็็นธุรรม ได้้แก่ ผู้้้ถืึอหุ้้น และผู้้้ม่สู่่วนได้้เสู่่ยอื�น เช้่น  
นักลงทุน นักวิเค์ราะห้์ นักข่าว เพั่�อสู่ื�อสู่ารป็ระช้าสัู่มพัันธุ์ข้อม้ลท่�เป็็น
ป็ระโยช้น์ ให้้กับผู้้้ถืึอหุ้้น และผู้้้ม่สู่่วนได้้เสู่่ยผู้่านช้่องทางติ่าง ๆ ด้ังน่�

• การเป็ิด้เผู้ย และเผู้ยแพัร่สู่ารสู่นเทศท่�สู่ำาค์ัญให้้แก่นักลงทุน
ทราบ

• การจััด้กิจักรรมแถึลงผู้ลการด้ำาเนินงานของบริษััท
• ช้่�แจังกรณ่ท่�ม่ข่าวลือห้รือข่าวสู่ารติ่าง ๆ 
• การด้ำาเนินการเมื�อม่การซึ่ื�อขายห้ลักทรัพัย์ของบริษััทผู้ิด้ไป็

จัากสู่ภาพัป็กติิของติลาด้
• การป็ระชุ้มร่วมกับนักวิเค์ราะห้์ห้ลักทรัพัย์ กองทุนจัากทั�งใน

ป็ระเทศและติ่างป็ระเทศ 
• การจััด้กิจักรรมเย่�ยมช้มการด้ำาเนินกิจัการแก่นักลงทุนและ

นักวิเค์ราะห้์ 

โด้ยม่ช้่องทางการติิด้ติ่อกับห้น่วยงานนักลงทุนสัู่มพัันธุ์ ได้้แก่  
การติอบค์ำาถึามทางโทรศัพัท์ 02-152-7301-4 ติ่อ 212 (ห้น่วยงาน 
นักลงทุนสัู่มพัันธุ์) อ่เมล์ ผู้่านทาง ir@eastcoast.co.th และผู้่านทาง
เว็บไซึ่ติ์ของบริษััทท่� www.eastcoast.co.th ห้ัวข้อ นักลงทุนสู่ัมพัันธุ์ 

โด้ยผู้้้ท่�รับผู้ิด้ช้อบการให้้ข้อม้ลกับบุค์ค์ลภายนอก เป็็นผู้้้ท่�ม่ค์วาม 
เห้มาะสู่มกบัการป็ฏิิบัติิห้นา้ท่� เขา้ใจัธุุรกจิัของบรษิัทั รวมทั�งวัติถุึป็ระสู่งค์์  
เป็้าห้มายห้ลัก ค์่านิยมขององค์์กร และสู่ามารถึสืู่�อสู่ารกับติลาด้ทุน 
ได้้เป็็นอย่างด้่ ซึ่่�งจัะป็ระกอบด้้วย กรรมการผู้้้จััด้การ ป็ระธุาน 
เจั้าห้น้าท่�ด้้านบัญช้่และการเงิน และนักลงทุนสู่ัมพัันธุ์

นอกจัากน่� บริษััทจัะเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลติ่อไป็น่�เพั่�อแสู่ด้งถึ่งค์วามโป็ร่งใสู่
ในการด้ำาเนินธุุรกิจั ได้้แก่ 
1. เป็ิด้เผู้ยข้อม้ลการป็ฏิิบัติิห้น้าท่�ของค์ณะกรรมการและ 

ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบ อาทิ จัำานวนค์รั�งของการป็ระชุ้มและ
จัำานวนค์รั�งท่�กรรมการแติ่ละท่านเข้าร่วมป็ระชุ้มในป็ีท่�ผู้่านมา

2. เป็ิด้เผู้ยนโยบายการจั่ายค์่าติอบแทนแก่กรรมการและผู้้้บริห้าร
ระดั้บสู่้ง รวมถึ่งร้ป็แบบและลักษัณะของค์่าติอบแทน 

3. นโยบายการกำากับด้้แลกิจัการ นโยบายการกำากับด้้แลการใช้้
ข้อม้ลภายใน นโยบายการกำากับด้้แลและจััด้การด้้านเทค์โนโลย่
สู่ารสู่นเทศ นโยบายด้้านบริห้ารค์วามเสู่่�ยง และวิธุ่การจััด้การ
ค์วามเสู่่�ยงด้้านติ่าง ๆ 

4. กฎบัติรของค์ณะกรรมการบริษััท และค์ณะกรรมการชุ้ด้ย่อย
ทุกค์ณะ

5. จัรรยาบรรณนักลงทุนสู่ัมพัันธุ์
6. นโยบายเก่�ยวกับสู่ังค์ม และสู่ิ�งแวด้ล้อม
7. จัริยธุรรมทางธุุรกิจั (Code of conduct)
8. โค์รงสู่ร้างการถึือหุ้น้ พัร้อมรายละเอ่ยด้กลุม่ผู้้้ถึือหุ้น้ทั�งทางติรง 

และทางอ้อมท่�ถึือหุ้้นติั�งแติ่ร้อยละ 5 ของจัำานวนหุ้้นท่�จัำาห้น่าย
ได้้แล้วทั�งห้มด้และม่สิู่ทธิุออกเสู่่ยง

9. โค์รงสู่ร้างค์ณะกรรมการบริษััท รายช้ื�อค์ณะกรรมการและ 
ผู้้้บริห้าร

10. วิสัู่ยทัศน์และค์่านิยมของบริษััท
11. ลักษัณะการป็ระกอบธุุรกิจัของบริษััท
12. โค์รงสู่ร้างกลุ่มบริษััท รวมทั�งบริษััทย่อย บริษััทร่วม
13. แบบแสู่ด้งรายการข้อม้ลป็ระจัำาป็ี (56-1) และรายงานป็ระจัำาป็ี
14. งบการเงนิและรายงานเก่�ยวกบัฐานะการเงนิและผู้ลการด้ำาเนินงาน 

ย้อนห้ลัง 3 ป็ี 
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15. ห้นงัสู่อืเช้ญิป็ระช้มุสู่ามญัผู้้ถื้ึอหุ้น้ป็ระจัำาป็แีละวสิู่ามญัผู้้ถื้ึอหุ้น้
16. ห้ลักเกณฑ์์การให้้สิู่ทธิุแก่ผู้้้ถึือหุ้้นสู่่วนน้อยสู่ามารถึเสู่นอเพัิ�ม

วาระการป็ระชุ้มล่วงห้น้าก่อนวันป็ระชุ้มผู้้้ถืึอหุ้้น ห้ลักเกณฑ์์ 
การเสู่นอช้ื�อบุค์ค์ลเพั่�อเขา้ด้ำารงติำาแห้นง่กรรมการ และห้ลกัเกณฑ์์ 
การสู่่งค์ำาถึามล่วงห้น้าก่อนวันป็ระชุ้ม 

17. ข้อบังค์ับ ห้นังสู่ือบริค์ณห้์สู่นธุิ
18. ข่าวสู่ารท่�เผู้ยแพัร่ติ่อติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทย
19. ข้อม้ลติิด้ติ่อห้น่วยงานห้รือร้องเรียน ห้รือบุค์ค์ลท่�รับผู้ิด้ช้อบ

งานนักลงทุนสู่ัมพัันธุ์ 

ข้อม้ลติ่าง ๆ  ข้างติ้น นอกจัากจัะเป็ิด้เผู้ยสู่้่สู่าธุารณะผู้่านช้่องทางติาม
ท่�สู่ำานักงานค์ณะกรรมการกำากับห้ลักทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ 
ห้รือติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทยกำาห้นด้ และผู้่านทางเว็บไซึ่ติ์
ของบริษััทแล้ว บริษััทจัะจััด้ให้้ม่การป็ระเมินป็ระสู่ิทธุิภาพัของ
กระบวนการเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลเป็็นป็ระจัำา เพั่�อให้้เกิด้การป็รับป็รุงให้้ม่
ค์วามทันสู่มัย และสู่ามารถึสู่่งติ่อข่าวสู่ารข้อม้ลติ่อผู้้้ท่�เก่�ยวข้องได้้
อย่างทั�วถึ่งและทันเวลา

ค์ณะกรรมการม่นโยบายให้้ฝ่่ายจััด้การกำาห้นด้ทิศทางและสู่นับสู่นุน
งานด้้านนักลงทุนสัู่มพัันธุ์ โด้ยจัะจััด้ทำาแผู้นงานนักลงทุนสู่ัมพัันธุ์
ป็ระจัำาป็ี รวมทั�งกำาห้นด้ห้น้าท่�และค์วามรับผู้ิด้ช้อบของนักลงทุน
สัู่มพัันธุ์ ให้้ช้ัด้เจัน เพั่�อให้้การสืู่�อสู่ารและการเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลเป็็นไป็
อย่างม่ป็ระสิู่ทธุิภาพั

หลักปฏิิบัติท่ี 7.6
ค์ณะกรรมการค์วรสู่่งเสู่ริมให้้ม่การนำาเทค์โนโลย่สู่ารสู่นเทศมาใช้้
ในการเผู้ยแพัร่ข้อม้ล 

แนวปฏิิบัติท่ี 7.6 
นอกจัากการเผู้ยแพัร่ข้อม้ลติามเกณฑ์์ท่�กำาห้นด้และผู้่านช้่องทางของ
ติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทยแล้ว ค์ณะกรรมการจัะกำากับด้้แล 
ให้้ม่การเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลทั�งภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษัผู้่านทางเว็บไซึ่ติ์
ของบริษััท พัร้อมทั�งป็รับป็รุงให้้เป็็นข้อม้ลป็ัจัจัุบันอย่างสู่มำ�าเสู่มอ

หุ้ลักปฏิิบ่ัต้ิที� 8 : ส่นับ่ส่นุนการมูีส่่วนร่วมูและการ
ส่ื�อส่ารกับ่ผูู้้ถืือหุุ้้น 
หลักปฏิิบัติท่ี 8.1
ค์ณะกรรมการค์วรด้้แลให้้มั�นใจัว่า ผู้้้ถืึอหุ้้นม่สู่่วนร่วมในการตัิด้สู่ินใจั 
ในเรื�องสู่ำาค์ัญของบริษััท 

แนวปฏิิบัติท่ี 8.1 
ค์ณะกรรมการให้้ค์วามสู่ำาค์ัญติ่อป็ระเด็้นท่�กฎห้มายกำาห้นด้และ
ป็ระเด็้นท่�อาจัม่ผู้ลกระทบติ่อทิศทางการด้ำาเนินงานของกิจัการว่า 
ได้้ผู้่านการพัิจัารณาและอนุมัติิจัากท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถืึอหุ้้น

บริษััทให้้ค์วามสู่ำาคั์ญกับสิู่ทธิุของผู้้้ถืึอหุ้้นทุกรายอย่างเท่าเท่ยมกัน  
ซึ่่�งสิู่ทธุิของผู้้้ถึือหุ้้นดั้งกล่าวค์รอบค์ลุมสิู่ทธิุพั่�นฐานติ่าง ๆ อาทิ 
การซึ่ื�อขายห้รือโอนห้ลักทรัพัย์ท่�ถืึออย้่ การม่สู่่วนแบ่งในกำาไร
ของกิจัการ การได้้รับข่าวสู่าร ข้อม้ลของกิจัการอย่างเพัียงพัอ  
การเข้าร่วมป็ระชุ้มเพั่�อออกเสู่่ยงในการป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้นเพั่�อแติ่งตัิ�ง
ห้รือถึอด้ถึอนกรรมการ แติ่งตัิ�งผู้้้สู่อบบัญช้่ และเรื�องท่�ม่ผู้ลกระทบ 
ติ่อบริษััท อาทิ การจััด้สู่รรเงินป็ันผู้ล การกำาห้นด้ห้รือการแก้ ไข 
ข้อบังค์ับและห้นังสู่ือบริค์ณห้์สู่นธุิ และการลด้ทุนห้รือเพัิ�มทุน  
การเข้าลงทุนในกิจัการติ่าง ๆ  เป็็นติ้น ซึ่่�งนอกเห้นือจัากสู่ิทธุิพั่�นฐาน 
ด้ังกล่าวแล้ว บริษััทกำาห้นด้ให้้ม่การด้ำาเนินการในเรื�องติ่าง ๆ  เพั่�อเป็็น 
การสู่่งเสู่ริมและอำานวยค์วามสู่ะด้วกในการใช้้สู่ิทธุิ และสู่นับสู่นุนการ
ม่สู่่วนร่วมของผู้้้ถืึอหุ้้น ด้ังน่�
1. บริษััทจัะเผู้ยแพัร่ข้อม้ลป็ระกอบวาระการป็ระชุ้มผู้้้ถืึอหุ้น้ล่วงห้น้า 

ในเว็บไซึ่ติ์ของบริษััทก่อนจััด้สู่่งเอกสู่ารล่วงห้น้าอย่างน้อย  
30 วันก่อนวันป็ระชุ้ม โด้ยบริษััทจัะจััด้สู่่งห้นังสืู่อเช้ิญป็ระชุ้ม 
ผู้้้ถืึอหุ้้นและเอกสู่ารป็ระกอบล่วงห้น้าก่อนวันป็ระชุ้มไม่น้อยกว่า 
21 วันก่อนวันป็ระชุ้มสู่ำาห้รับกรณ่การจััด้ป็ระชุ้มสู่ามัญผู้้้ถึือ
หุ้้นป็ระจัำาป็ี สู่ำาห้รับการป็ระชุ้มวิสู่ามัญผู้้้ถืึอหุ้้นจัะเป็็นไป็ติาม
ข้อกำาห้นด้และห้ลักเกณฑ์์ของห้น่วยงานกำากับด้้แลท่�เก่�ยวข้อง 
รวมถึ่งกฎห้มายท่�กำาห้นด้ไว้ โด้ยระบุวัน เวลา สู่ถึานท่� วาระ
การป็ระชุ้ม วัติถึุป็ระสู่งค์์และเห้ติุผู้ล และค์วามเห้็นของค์ณะ
กรรมการในแติ่ละวาระการป็ระชุ้มท่�เสู่นอ ห้นังสู่ือมอบฉัีนทะ
ติามแบบท่�กระทรวงพัาณิช้ย์กำาห้นด้ ติลอด้จันข้อม้ลป็ระกอบ
การป็ระชุ้มอื�น ๆ  อย่างถ้ึกติ้อง ค์รบถึ้วน และเพัียงพัอติ่อการ
ติัด้สิู่นใจัและใช้้สิู่ทธุิของผู้้้ถืึอหุ้้นเพั่�อออกเสู่่ยงลงค์ะแนน รวมถ่ึง 
แจั้งกฎเกณฑ์์ติ่าง ๆ ท่�จัำาเป็็นและค์วรรับทราบสู่ำาห้รับใช้้ ใน
การเข้าร่วมป็ระชุ้ม และสู่ิทธุิของผู้้้ถึือหุ้้นในการเข้าป็ระชุ้มและ 
ออกเสู่่ยงลงมติิ ทั�งน่�บริษััทได้้จััด้ทำาห้นังสู่ือเช้ิญป็ระชุ้มผู้้้ถืึอหุ้้น 
ทั�งฉีบับภาษัาไทย และภาษัาอังกฤษัเพั่�อเผู้ยแพัร่และอำานวย
ค์วามสู่ะด้วกแก่ผู้้้ถืึอหุ้้นติ่างช้าติิ 

2. ในกรณ่ท่�ผู้้้ถึือหุ้้นไม่สู่ามารถึเข้าร่วมป็ระชุ้มด้้วยตินเอง บริษััท
จัะเป็ิด้โอกาสู่ให้้ผู้้้ถึือหุ้้นสู่ามารถึมอบฉีันทะให้้กรรมการอิสู่ระ
ท่� ได้้รับมอบห้มายห้รือบุค์ค์ลใด้ ๆ เข้าร่วมป็ระชุ้มแทนได้ ้ 
โด้ยใช้้ห้นังสืู่อมอบฉัีนทะแบบห้น่�งแบบใด้ท่�บริษััทได้้จััด้สู่่งไป็
พัร้อมกับห้นังสู่ือเช้ิญป็ระชุ้ม 

3. บริษััทจัะไม่ม่การลิด้รอนสิู่ทธิุของผู้้้ถืึอหุ้้นในการศ่กษัาข้อม้ล
ติ่าง ๆ ของบริษััท ท่�บริษััทได้้ม่การเป็ิด้เผู้ยไว้ติามข้อกำาห้นด้
ติ่าง ๆ  ในฐานะท่�เป็็นบริษััทจัด้ทะเบ่ยน รวมถึ่งการศ่กษัาข้อม้ล
เพั่�อใช้้ป็ระกอบการเข้าร่วมป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้น นอกจัากน่�บริษััท 
จัะไม่เพัิ�มวาระการป็ระชุ้มห้รือเป็ล่�ยนแป็ลงข้อม้ลสู่ำาค์ัญโด้ย
ไม่แจั้งให้้ผู้้้ถึือหุ้้นทราบล่วงห้น้า และจัะไม่ม่การแจักเอกสู่ารท่�ม่
ข้อม้ลสู่ำาคั์ญเพัิ�มเติิมในท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้นอย่างกะทันหั้น เป็็นติ้น

4. เป็ิด้โอกาสู่ให้้ผู้้้ถึือหุ้้นสู่ามารถึสู่่งค์วามค์ิด้เห้็น ข้อเสู่นอแนะ  
ข้อซึ่ักถึามได้้ล่วงห้น้าก่อนวันป็ระชุ้มผู้้้ถืึอหุ้้น รวมถ่ึงในการ
ป็ระชุ้ม บริษััทจัะจััด้สู่รรเวลาให้้เห้มาะสู่มเพ่ั�อเป็ิด้โอกาสู่ให้้
ผู้้้ถืึอหุ้้นได้้ซึ่ักถึาม แสู่ด้งค์วามค์ิด้เห้็นและข้อเสู่นอแนะติ่าง ๆ  
ได้้อย่างเต็ิมท่�และเป็็นอิสู่ระ โด้ยบริษััทจัะให้้ข้อม้ลรายละเอ่ยด้
ในเรื�องด้ังกล่าวอย่างเพัียงพัอแก่ผู้้้ถึือหุ้้น

5. บริษััทเป็ิด้โอกาสู่ให้้ผู้้้ถึือหุ้้นสู่่วนน้อยเสู่นอเรื�อง เพั่�อบรรจัุเป็็น
วาระการป็ระชุ้มลว่งห้นา้ ติามแนวทางป็ฏิิบตัิขิองติลาด้ห้ลกัทรพััย์
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แห้่งป็ระเทศไทย นอกจัากน่�ยังเป็ิด้โอกาสู่ให้้สู่ามารถึเสู่นอช้ื�อ
บุค์ค์ลท่�ม่คุ์ณสู่มบัติิเห้มาะสู่มเข้าด้ำารงติำาแห้น่งกรรมการติาม
แนวทางท่�บริษััทได้้กำาห้นด้ไว้ ทั�งน่�บริษััทจัะเป็ิด้เผู้ยห้ลักเกณฑ์์
การเป็ิด้โอกาสู่ให้้ผู้้้ถืึอหุ้้นสู่่วนน้อยเสู่นอเรื�องการบรรจัุเป็็น
วาระการป็ระชุ้ม และการเสู่นอชื้�อบุค์ค์ลท่�ม่คุ์ณสู่มบัติิเห้มาะสู่ม
เข้าด้ำารงติำาแห้น่งกรรมการเป็็นการล่วงห้น้า ซึ่่�งโด้ยป็กติิจัะแจั้ง
ให้้ทราบตัิ�งแติ่เด้ือนติุลาค์มของทุกป็ี ก่อนการป็ระชุ้มสู่ามัญ 
ผู้้้ถืึอหุ้้นท่�จัะจััด้ข้�นในช้่วงเดื้อนม่นาค์ม ห้รือเดื้อนเมษัายน ของ
ป็ีถึัด้ไป็ ทั�งน่�ในกรณ่ท่�ค์ณะกรรมการป็ฏิิเสู่ธุเรื�องท่�ผู้้้ถึือหุ้้น
เสู่นอบรรจัุเป็็นวาระค์ณะกรรมการจัะแจั้งเห้ติุผู้ลให้้ท่�ป็ระชุ้ม
ผู้้้ถืึอหุ้้นรับทราบ 

6. ป็ระธุานกรรมการ และกรรมการทุกท่านจัะเข้าร่วมป็ระชุ้ม
เว้นแติ่ในกรณ่ท่�ม่เห้ตุิจัำาเป็็น เพั่�อให้้ผู้้้ถืึอหุ้้นสู่ามารถึซึ่ักถึาม
ในเรื�องท่�เก่�ยวข้องได้้

7. เมื�อการป็ระชุ้มเสู่ร็จัสิู่�น บริษััทจัะจััด้ทำารายงานการป็ระชุ้มเพั่�อ
แสู่ด้งข้อม้ลอย่างถึ้กติ้อง ค์รบถึ้วน เพั่�อให้้ผู้้้ถึือหุ้้นสู่ามารถึ
ติรวจัสู่อบได้้ โด้ยจัะม่รายละเอ่ยด้ของการช้่�แจังขั�นติอนการ
ลงค์ะแนน รายช้ื�อกรรมการบริษััท กรรมการชุ้ด้ย่อย และ 
ผู้้้บริห้ารท่�เข้าร่วมป็ระชุ้ม ผู้ลการลงค์ะแนนในแติ่ละวาระ 
พัร้อมค์ำาถึามค์ำาติอบ และจัะเป็ิด้เผู้ยติ่อสู่าธุารณะบนเว็บไซึ่ติ์
ของบริษััทภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจัากวันท่�จััด้การ
ป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้น

บรษัิัทม่แนวทางในการป็ฏิิบัติิติ่อผู้้้ถืึอหุ้้นทุกราย ทั�งผู้้้ถืึอหุ้้นท่�เป็็น
ผู้้้บรหิ้ารและผู้้้ถึือหุ้้นท่�ไม่เป็็นผู้้้บริห้ารของบรษิััท ผู้้้ถืึอหุ้้นรายให้ญ่
ห้รือผู้้้ถืึอหุ้้นรายย่อย อย่างเป็็นธุรรมและเท่าเท่ยมกัน เพั่�อเป็็นการ
สู่ร้างค์วามมั�นใจัให้้กับผู้้้ถึือหุ้้นว่า ค์ณะกรรมการและฝ่่ายจััด้การ
ของบริษััทจัะด้้แลให้้การใช้้เงินของผู้้้ถึือหุ้้นเป็็นไป็อย่างเห้มาะสู่ม 
และเกิด้ป็ระโยช้น์สู่้งสูุ่ด้ ทั�งน่� การด้ำาเนินการป็ระชุ้มจัะเป็็นไป็ติาม
ข้อบังคั์บของบริษััทและติามลำาด้ับวาระการป็ระชุ้มท่�ม่ นอกจัากน่�
บริษััทจัะไม่แสู่ด้งค์วามเอนเอ่ยงกับผู้้้ถืึอหุ้้นกลุ่มใด้กลุ่มห้น่�ง โด้ย
การให้้สู่ารสู่นเทศท่�ยังไม่เป็ิด้เผู้ยเป็็นการเฉีพัาะกลุ่ม และในกรณ่ท่�
กรรมการห้รือผู้้้บริห้ารท่�ม่สู่่วนได้้เสู่่ยเก่�ยวกับเรื�องใด้ กรรมการห้รือ
ผู้้้บริห้ารผู้้้นั�นจัะไม่ม่สิู่ทธุิท่�จัะเข้าร่วมป็ระชุ้มในกระบวนการตัิด้สู่ินใจั
ในการพิัจัารณามติิการเข้าทำารายการในธุุรกรรมนั�น ๆ

บริษััทม่กระบวนการกำาห้นด้ค์่าติอบแทนกรรมการท่�ช้ัด้เจันและ
โป็ร่งใสู่ โด้ยนำาเสู่นอเพั่�อขอค์วามเห็้นช้อบจัากท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้น  
ซึ่่�งพัิจัารณาค์วามเห้มาะสู่มในการกำาห้นด้ค์่าติอบแทนกรรมการติาม
ขอบเขติภาระห้น้าท่�ค์วามรับผู้ิด้ช้อบของกรรมการแติ่ละค์น โด้ยอย้่
ในระดั้บท่�สู่ามารถึจัูงใจัและรักษัากรรมการท่�ม่ค์วามร้้ค์วามสู่ามารถึ
ให้้ป็ฏิิบัติิห้น้าท่�กับบริษััทได้้ รวมทั�งอัติราค์่าติอบแทนท่�กำาห้นด้
สู่ามารถึเท่ยบเค์่ยงได้้กับค์่าติอบแทนกรรมการในอุติสู่าห้กรรม
เด้่ยวกันห้รือใกล้เค่์ยงกัน 

หลักปฏิิบัติท่ี 8.2
ค์ณะกรรมการค์วรด้้แลให้้การด้ำาเนินการในวันป็ระชุ้มผู้้้ถืึอหุ้้นเป็็น
ไป็ด้้วยค์วามเรียบร้อย โป็ร่งใสู่ ม่ป็ระสู่ิทธิุภาพั และเอื�อให้้ผู้้้ถึือหุ้้น
สู่ามารถึใช้้สิู่ทธุิของติน

แนวปฏิิบัติท่ี 8.2 
ท่�ผู้่านมา ค์ณะกรรมการได้้กำาห้นด้แนวป็ฏิิบัติิด้ำาเนินการในวันป็ระชุ้ม
ผู้้้ถืึอหุ้้นและย่ด้ถึือป็ฏิิบัติิเป็็นป็ระจัำาทุกป็ี โด้ยม่รายละเอ่ยด้ ด้ังน่�
1. ค์ณะกรรมการจัะกำาห้นด้วัน เวลา และสู่ถึานท่�ป็ระชุ้ม โด้ย

ค์ำาน่งถึ่งค์วามสู่ะด้วกในการเข้าร่วมป็ระชุ้มของผู้้้ถึือหุ้้น ได้้แก ่
ช้่วงเวลาการป็ระชุ้มท่�เห้มาะสู่มและเพัียงพัอติ่อการซัึ่กถึาม
ข้อม้ล สู่ถึานท่�จััด้ป็ระชุ้มท่�สู่ะด้วกติ่อการเด้ินทาง ทั�งน่�บริษััท
เลือกสู่ถึานท่�ท่�จัะจััด้การป็ระชุ้มในเขติกรุงเทพัมห้านค์ร จัาก
สู่ำานักงานให้ญ่ของบริษััทซ่ึ่�งตัิ�งอย้่ท่�อำาเภอแกลง จัังห้วัด้ระยอง 
ซึ่่�งเป็็นนโยบายท่�จัะอำานวยค์วามสู่ะด้วกและสู่่งเสู่ริมให้้ผู้้้ถึือหุ้้น 
นักวิเค์ราะห้์ รวมถึ่งนักลงทุนสู่ถึาบันท่�ม่ค์วามสู่นใจั สู่ามารถึ
เข้าร่วมป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้นได้้โด้ยสู่ะด้วก 

2. ค์ณะกรรมการจัะด้้แลไม่ให้้ม่การกระทำาใด้ ๆ ท่�เป็็นการจัำากัด้
โอกาสู่การเข้าป็ระชุ้มห้รือสู่ร้างภาระให้้ผู้้้ถืึอหุ้้นจันเกินค์วร 
โด้ยจัะไม่กำาห้นด้ให้้ผู้้้ถืึอหุ้้นห้รือผู้้้รับมอบฉีันทะติ้องนำาเอกสู่าร
ห้รือห้ลักฐานแสู่ด้งตินเกินกว่าท่�กำาห้นด้ไว้ในแนวทางป็ฏิิบัติิ
ของห้น่วยงานกำากับด้้แลท่�เก่�ยวข้อง 

3. ค์ณะกรรมการได้้สู่่งเสู่ริมให้้ม่การนำาเทค์โนโลย่มาใช้้กับการ
ป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้น ทั�งการลงทะเบ่ยนผู้้้ถืึอหุ้้น การนับค์ะแนนและ
แสู่ด้งผู้ลการออกเสู่่ยงลงค์ะแนน เพั่�อให้้การด้ำาเนินการป็ระชุ้ม
สู่ามารถึกระทำาได้้รวด้เร็ว ถ้ึกติ้อง และแม่นยำา

4. ป็ระธุานกรรมการเป็็นป็ระธุานท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้น ม่ห้น้าท่�
ด้้แลให้้การป็ระชุ้มเป็็นไป็ติามกฎห้มาย กฎเกณฑ์์ท่�เก่�ยวข้อง  
ข้อบังค์ับของบริษััท และห้ลักการกำากับด้้แลกิจัการท่�ด้่ จััด้สู่รร
เวลาสู่ำาห้รับแติ่ละวาระการป็ระชุ้มท่�กำาห้นด้ไว้ในห้นังสืู่อเช้ิญ
ป็ระชุ้มอย่างเห้มาะสู่ม และเป็ิด้โอกาสู่ให้้ผู้้้ถืึอหุ้้นแสู่ด้งค์วาม
เห็้นและตัิ�งค์ำาถึามติ่อท่�ป็ระชุ้มในเรื�องท่�เก่�ยวข้องกับบริษััทห้รือ
ในวาระท่�อย้่ระห้ว่างการพัิจัารณานั�น ๆ 

5. กรรมการในฐานะผู้้้เข้าร่วมป็ระชุ้มและในฐานะผู้้้ถืึอหุ้้นจัะไม่
สู่นับสู่นุนการเพิั�มวาระการป็ระชุ้มท่�ไม่ได้้แจ้ังเป็็นการล่วงห้น้า 
โด้ยเฉีพัาะในวาระสู่ำาค์ัญท่�ผู้้้ถึือหุ้้นติ้องใช้้เวลาในการศ่กษัา
ข้อม้ลก่อนการตัิด้สิู่นใจั ทั�งน่�เพั่�อให้้สู่ิทธิุแก่ผู้้้ถืึอหุ้้นทุกค์น
สู่ามารถึร่วมตัิด้สู่ินใจัในเรื�องสู่ำาค์ัญได้้อย่างเท่าเท่ยม

6. กรรมการทุกค์นและผู้้้บริห้ารท่�เก่�ยวข้องจัะเข้าร่วมการป็ระชุ้ม 
เพั่�อให้้ผู้้้ถึือหุ้้นสู่ามารถึซัึ่กถึามในป็ระเด็้นติ่าง ๆ  ท่�เก่�ยวข้องได้้

7. ก่อนเริ�มการป็ระชุ้ม จัะม่การแจั้งให้้ผู้้้ถืึอหุ้้นทราบถึ่งจัำานวน
และสู่ัด้สู่่วนของผู้้้ถืึอหุ้้นท่�เข้าร่วมป็ระชุ้มด้้วยตินเอง และ 
ผู้้้ถึือหุ้้นท่�มอบฉีันทะ วิธุ่การป็ระชุ้ม การลงค์ะแนนเสู่่ยงและ
การนับค์ะแนนเสู่่ยง

8. บริษััทได้้จััด้ให้้ม่การพัิจัารณาวาระแติ่งตัิ�งกรรมการเป็็น 
รายบุค์ค์ลในวาระแติ่งติั�งกรรมการ โด้ยใช้้บัติรลงค์ะแนนเสู่่ยง
แยกเป็็นรายบุค์ค์ล

9. บริษััทได้้จััด้ให้้ม่การใช้้บัติรลงค์ะแนนเสู่่ยงในวาระท่�สู่ำาคั์ญ และ
จััด้ให้้ม่บุค์ค์ลท่�เป็็นอิสู่ระเป็็นผู้้้ติรวจันับห้รือติรวจัสู่อบค์ะแนน
เสู่่ยงในการป็ระชุ้ม และเป็ิด้เผู้ยผู้ลการลงค์ะแนนท่�เห็้นด้้วย 
ไม่เห็้นด้้วย งด้ออกเสู่่ยง และบัติรเสู่่ยในแติ่ละวาระให้้ท่�ป็ระชุ้ม 
รับทราบพัร้อมทั�งบันท่กไว้ในรายงานการป็ระชุ้ม 
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หลักปฏิิบัติท่ี 8.3
ค์ณะกรรมการค์วรด้้แลให้้การเป็ิด้เผู้ยมติิท่�ป็ระชุ้มและการจััด้ทำารายงานการป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้นเป็็นไป็อย่างถ้ึกติ้องและค์รบถึ้วน

แนวปฏิิบัติท่ี 8.3 
บริษััทม่การเป็ิด้เผู้ยมติิท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถืึอหุ้้นพัร้อมผู้ลการลงค์ะแนนเสู่่ยงภายในเย็นวันท่�จััด้การป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้นห้รืออย่างช้้าไม่เกินวันทำาการ
ถึัด้ไป็ ผู้่านระบบแจั้งข่าวของติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทย และบนเว็บไซึ่ติ์ของบริษััท นอกจัากน่�ได้้ม่การจััด้สู่่งสู่ำาเนารายงานการป็ระชุ้ม
ผู้้้ถืึอหุ้้นให้้แก่นายทะเบ่ยน และติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทย ภายใน 14 วันนับจัากวันป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้น รวมถ่ึงการป็ฏิิบัติิติามข้อกำาห้นด้
ของกฎห้มายท่�เก่�ยวข้อง โด้ยในรายงานการป็ระชุ้มได้้บันท่กข้อม้ลอย่างถ้ึกติ้อง ค์รบถึ้วน ป็ระกอบด้้วย
1. รายชื้�อกรรมการและผู้้้บริห้ารท่�เข้าป็ระชุ้ม และสู่ัด้สู่่วนกรรมการท่�เข้าร่วมการป็ระชุ้ม และไม่เข้าร่วมการป็ระชุ้ม
2. วิธุ่การลงค์ะแนนและนับค์ะแนนเสู่่ยง มติิท่�ป็ระชุ้ม และผู้ลการลงค์ะแนนเสู่่ยง (เห้็นช้อบ ไม่เห้็นช้อบ งด้ออกเสู่่ยง และบัติรเสู่่ย) ของแติ่ละ

วาระการป็ระชุ้ม
3. ป็ระเด็้นค์ำาถึามและค์ำาติอบในท่�ป็ระชุ้ม รวมทั�งช้ื�อ - นามสู่กุลของผู้้้ถึามและผู้้้ติอบ 

โด้ยในรอบป็ี 2563 ท่�ผู้่านมา บริษััทยังไม่สู่ามารถึป็ฏิิบัติิติามห้ลักการกำากับด้้แลกิจัการท่�ด้่ สู่ำาห้รับหั้วข้อติ่าง ๆ  ท่�สู่ำาค์ัญ พัร้อมกับเห้ตุิผู้ล 
ด้ังติ่อไป็น่�

หัวข้อหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เหตุผลท่ียังไม่สามารถปฏิิบัติได้

• ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบม่กรรมการอย่างน้อย  
1 ค์นท่�จับการศ่กษัาด้้านบัญช้ ่

• ป็ัจัจัุบันค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบสู่ามารถึป็ฏิิบัติิห้น้าท่�ในการให้้ค์วาม
เห้็นติ่อวาระการพัิจัารณางบการเงินของบริษััทได้้อย่างม่ป็ระสิู่ทธุิภาพัและ
เห้มาะสู่มแล้ว อย่างไรก็ติามทางบริษััทจัะพัิจัารณาถึ่งแนวทางการจััด้ห้า
กรรมการติรวจัสู่อบท่�จับการศ่กษัาโด้ยติรงด้้านบัญช้่ติ่อไป็

• ค์ณะกรรมการค์่าติอบแทนป็ระกอบด้้วยกรรมการ
อิสู่ระเป็็นสู่่วนให้ญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)

• ทางบริษััทอย้่ระห้ว่างการพัิจัารณาห้าแนวทางการป็รับโค์รงสู่ร้าง

• ค์ณะกรรมการสู่รรห้าป็ระกอบด้้วยกรรมการอิสู่ระ
เป็็นสู่่วนให้ญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)

• ทางบริษััทอย้่ระห้ว่างการพัิจัารณาห้าแนวทางการป็รับโค์รงสู่ร้าง

• การจััด้ตัิ�ง CG Commitee • ทางบริษััทอย้่ระห้ว่างการพัิจัารณาห้าแนวทางการจััด้ติั�ง CG Committee

• บริษััทค์วรจััด้ให้้ม่การฝ่ึกอบรมแก่พันักงานเพั่�อให้้
ค์วามร้้เก่�ยวกับนโยบายและแนวป็ฏิิบัติิในการติ่อติ้าน
การทุจัริติ ค์อร์รัป็ช้ันและเป็ิด้เผู้ยรายละเอ่ยด้การจััด้
ในแติ่ละป็ีไว้ให้้เป็็นท่�ทราบ

• บริษััทจัะด้ำาเนินการให้้เกิด้ข้�นภายในรอบป็ี 2564 ติ่อไป็

• ค์ณะกรรมการค์วรระบุ วาระการด้ำารงติำาแห้น่งของ
กรรมการอิสู่ระไว้อย่างชั้ด้เจันในนโยบายกำากับด้้แล
กิจัการของบริษััทโด้ยค์วรกำาห้นด้ไม่เกิน 9 ป็ี โด้ย
ไม่ม่ข้อยกเว้น

• ป็ัจัจัุบันบริษััทม่กำาห้นด้นโยบายว่า พัิจัารณาวาระการด้ำารงติำาแห้น่งของ
กรรมการอิสู่ระ โด้ยห้ากเป็็นกรรมการอิสู่ระเด้ิมท่�จัะกลับเข้าด้ำารงติำาแห้น่ง
อ่กวาระ จัะติ้องม่วาระการด้ำารงติำาแห้น่งติ่อเนื�องนับจัากวันท่�ได้้รับแติ่งตัิ�ง
ให้้ด้ำารงติำาแห้น่งกรรมการอิสู่ระค์รั�งแรกไม่เกินกว่า 9 ป็ี โด้ยจัะพัิจัารณา
ถ่ึงค์วามสู่มเห้ตุิสู่มผู้ลและค์วามจัำาเป็็น ห้ากจัะแติ่งตัิ�งให้้กรรมการอิสู่ระ
ท่านนั�นด้ำารงติำาแห้น่งติ่อไป็
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2. คณะกรรมูการชุ่ดย่อย
ณ วันท่� 31 ธัุนวาค์ม 2563 บริษััทม่ค์ณะกรรมการชุ้ด้ย่อย เพั่�อช้่วย
ในการกำากับด้้แลกิจัการของบริษััทรวม 5 ค์ณะ ดั้งน่�

1. ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบ
2. ค์ณะกรรมการบริห้าร
3. ค์ณะกรรมการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง
4. ค์ณะกรรมการสู่รรห้า 
5. ค์ณะกรรมการพัิจัารณาค์่าติอบแทน 

โด้ยม่รายละเอ่ยด้ติามท่�ระบุไว้ ใน ข้อ 1. นโยบายการกำากับด้้แล
กิจัการ ห้ลักป็ฏิิบัติิท่� 1.1 และแนวป็ฏิิบัติิท่� 1.1 

3. การส่รรหุ้าและแต้่งตั้�งกรรมูการและผูู้้บ่ริหุ้าร
ระดับ่สู่งสุ่ด

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสู่ระ/กรรมการติรวจัสู่อบของบริษััทจัะติ้องเป็็นกรรมการ
บริษััทซึ่่�งได้้รับการแติ่งตัิ�งจัากค์ณะกรรมการบริษััท และเห้็นช้อบ 
โด้ยผู้้้ถืึอหุ้้นของบริษััท และม่ค์ุณสู่มบัติิติามท่�กฎห้มายห้ลักทรัพัย์
และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ รวมถึ่งป็ระกาศ ข้อบังค์ับ และ/ห้รือระเบ่ยบของ
ติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทยกำาห้นด้ โด้ยม่จัำานวนไม่น้อยกว่า 
3 ค์น ทั�งน่� กรรมการติรวจัสู่อบอย่างน้อย 1 ค์น ติ้องเป็็นผู้้้ม่ค์วามร้ ้
ด้้านการบัญช้่และการเงิน รวมถึ่งการม่ค์ุณสู่มบัติิของกรรมการ
อิสู่ระ ติามค์ำานิยามกรรมการอิสู่ระของบริษััท โด้ยม่รายละเอ่ยด้
ติามท่�ระบุไว้ใน ข้อ 1. นโยบายการกำากับด้้แลกิจัการ ห้ลักป็ฏิิบัติิ 
ท่� 1.1 และแนวป็ฏิิบัติิท่� 1.1

ทั�งน่�กรรมการอิสู่ระติามคุ์ณสู่มบัติิข้างติ้น อาจัได้้รับมอบห้มายจัาก
ค์ณะกรรมการบริษััท ให้้ติัด้สู่ินใจัในการด้ำาเนินกิจัการของบริษััท 
บริษััทให้ญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วม บริษััทย่อยลำาด้ับเด้่ยวกัน ผู้้้ถึือ
หุ้้นรายให้ญ่ ห้รือ ผู้้้ม่อำานาจัค์วบค์ุม โด้ยม่การตัิด้สู่ินใจัในร้ป็แบบ
องค์์ค์ณะ (Collective Decision) ได้้

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
• ได้้รับแติ่งตัิ�งจัากค์ณะกรรมการ ห้รือท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้นของ

บริษััทให้้เป็็นกรรมการติรวจัสู่อบ
• ม่คุ์ณสู่มบัติิเป็็นกรรมการอิสู่ระ
• ไม่เป็็นกรรมการท่� ได้้รับมอบห้มายจัากค์ณะกรรมการ  

ให้้ตัิด้สู่ินใจัในการด้ำาเนินกิจัการของบริษััท บริษััทให้ญ่  
บริษััทย่อย บริษััทร่วม บริษััทย่อยลำาดั้บเด้่ยวกัน ผู้้้ถึือหุ้้น 
รายให้ญ่ ห้รือผู้้้ม่อำานาจัค์วบค์ุมของบริษััท 

• ไม่เป็็นกรรมการของบริษััทให้ญ่ บริษััทย่อย ห้รือบริษััทย่อย
ลำาด้ับเด้่ยวกัน เฉีพัาะท่�เป็็นบริษััทจัด้ทะเบ่ยน

• ม่ค์วามร้้และป็ระสู่บการณ์เพัียงพัอท่�จัะสู่ามารถึทำาห้น้าท่� 
ในฐานะกรรมการติรวจัสู่อบ ทั�งน่� ติ้องม่กรรมการติรวจัสู่อบ 
อย่างน้อยห้น่�งค์นท่�ม่ค์วามร้้และป็ระสู่บการณ์เพัียงพัอท่�
จัะสู่ามารถึทำาห้น้าท่�ในการสู่อบทานค์วามน่าเช้ื�อถึือของ 
งบการเงินได้้

• ม่ห้น้าท่�ในลักษัณะเด้่ยวกับท่�กำาห้นด้ไว้ ในป็ระกาศติลาด้ 
ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทยว่าด้้วยค์ุณสู่มบัติิและขอบเขติการ
ด้ำาเนินงานของค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1. ในการพัิจัารณาคั์ด้เลือกกรรมการ จัะด้ำาเนินการโด้ย 

ค์ณะกรรมการสู่รรห้า โด้ยจัะพัิจัารณาค์ัด้เลือกติาม 
ห้ลักเกณฑ์์ ด้ังติ่อไป็น่�
1.1 พัิจัารณาค์ัด้เลือกติามเกณฑ์์ค์ุณสู่มบัติิติามมาติรา 68 

แห้่งพัระราช้บัญญัติิบริษััทมห้าช้นจัำากัด้ พั.ศ. 2535 
และติามป็ระกาศค์ณะกรรมการกำากับห้ลักทรัพัย์และ
ติลาด้ห้ลักทรัพัย์ท่�เก่�ยวข้อง 

1.2 พัิจัารณาถึ่งค์วามร้้ ป็ระสู่บการณ์ ค์วามสู่ามารถึ 
เฉีพัาะด้้านท่�เป็็นป็ระโยช้น์กับธุุรกิจัของบริษััท

1.3 สู่ำาห้รับกรณ่ท่�เป็็นกรรมการเดิ้มท่�จัะกลับเข้าด้ำารง
ติำาแห้น่งอ่กวาระห้น่�ง จัะพัิจัารณาจัากผู้ลการป็ฏิิบัติิงาน 
ในช้่วงท่�เค์ยด้ำารงติำาแห้น่ง และพัิจัารณาถ่ึงจัำานวน
บริษััทท่�กรรมการแติ่ละท่านจัะไป็ด้ำารงติำาแห้น่ง  
ซึ่่�งไม่ค์วรเกิน 5 บริษััทจัด้ทะเบ่ยน เพั่�อป็้องกันป็ัญห้า 
ด้้านป็ระสิู่ทธิุภาพัในการป็ฏิิบัติิงาน

1.4 การแติ่งตัิ�งกรรมการอิสู่ระ จัะพัิจัารณาค์วามเป็็น
อิสู่ระของบุค์ค์ลท่�จัะเสู่นอให้้รับคั์ด้เลือกเป็็นกรรมการ
อิสู่ระติามห้ลักเกณฑ์์ท่� สู่ำานักงาน ก.ล.ติ. กำาห้นด้ และ 
ห้ลักเกณฑ์์ของบริษััทเอง

1.5 พัิจัารณาวาระการด้ำารงติำาแห้น่งของกรรมการอิสู่ระ  
โด้ยห้ากเป็็นกรรมการอิสู่ระเดิ้มท่�จัะกลับเข้าด้ำารงติำาแห้น่ง 
อ่กวาระ จัะติ้องม่วาระการด้ำารงติำาแห้น่งติ่อเนื�องนับจัาก
วันท่�ได้้รับแติ่งตัิ�งให้้ด้ำารงติำาแห้น่งกรรมการอิสู่ระค์รั�งแรก
ไม่เกินกว่า 9 ป็ี โด้ยจัะพัิจัารณาถ่ึงค์วามสู่มเห้ติุสู่มผู้ล
และค์วามจัำาเป็็น ห้ากจัะแติ่งติั�งให้้กรรมการอิสู่ระท่านนั�น 
ด้ำารงติำาแห้น่งติ่อไป็ 

1.6 เมื�อได้้รายช้ื�อผู้้้ท่�ม่ค์วามเห้มาะสู่มแล้ว จั้งจัะนำารายช้ื�อ
เสู่นอติ่อท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท เพั่�อพัิจัารณา
และนำาเสู่นอติ่อท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้นเพั่�อพัิจัารณาแติ่งตัิ�ง
ติ่อไป็

2. ในการป็ระชุ้มสู่ามัญผู้้้ถึือหุ้้นป็ระจัำาป็ีทุกค์รั�ง ให้้กรรมการ 
ออกจัากติำาแห้น่งเป็็นจัำานวนห้น่�งในสู่าม ถึ้าจัำานวนกรรมการ 
ท่�จัะแบ่งออกให้้ติรงเป็็นสู่่วนไม่ได้้ ก็ ให้้ออกโด้ยจัำานวนท่�ใกล้ท่�สูุ่ด้
กับสู่่วนห้น่�งในสู่ามของค์ณะกรรมการท่�จัะติ้องออกจัากติำาแห้น่ง
ในป็ีแรก และป็ีท่�สู่องภายห้ลังจัด้ทะเบย่นบริษััทนั�น ให้้จัับฉีลากกัน 
ว่าผู้้้ ใด้จัะติ้องออกจัากการเป็็นกรรมการ สู่่วนป็ีห้ลัง ๆ  ติ่อไป็  
ให้้กรรมการค์นท่�อย้่ในติำาแห้น่งนานท่�สูุ่ด้นั�นเป็็นผู้้้ออกจัาก
ติำาแห้น่ง โด้ยกรรมการซึ่่�งพั้นจัากติำาแห้น่งแล้วอาจัได้้รับ
เลือกตัิ�งให้ม่ได้้

3. ท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้นเป็็นผู้้้แติ่งตัิ�งกรรมการโด้ยใช้้เสู่่ยงข้างมาก
ติามห้ลักเกณฑ์์และวิธุ่การดั้งติ่อไป็น่�
3.1 ผู้้้ถืึอหุ้้นค์นห้น่�งม่ค์ะแนนเสู่่ยงเท่ากับจัำานวนหุ้้นท่�ตินถึือ
3.2 ผู้้้ถืึอหุ้้นแติ่ละค์นจัะติ้องใช้้ค์ะแนนเสู่่ยงท่�ม่อย้่ทั�งห้มด้ติาม

ข้อ 3.1 เลือกตัิ�งบุค์ค์ลเด้่ยว ห้รือห้ลายค์นเป็็นกรรมการ
ก็ ได้ ้แติจ่ัะแบ่งค์ะแนนเสู่ย่งให้แ้กผู่้้้ ใด้มากน้อยเพัยีงใด้ไม่ได้้
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3.3 บุค์ค์ลซึ่่�งได้้รับค์ะแนนเสู่่ยงสู้่งสูุ่ด้ติามลำาด้ับลงมา เป็็น
ผู้้้ ได้้รับเลือกตัิ�งเป็็นกรรมการเท่าจัำานวนกรรมการท่� 
ท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้นติ้องเลือกติั�งในค์รั�งนั�น ในกรณ่ท่�บุค์ค์ล
ซึ่่�งได้้รับเลือกตัิ�งในลำาด้ับถัึด้ลงมา ม่ค์ะแนนเสู่่ยงเท่ากัน
เกินจัำานวนกรรมการท่�ท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถึือหุ้้นติ้องเลือกตัิ�ง
ในค์รั�งนั�น ให้้ป็ระธุานในท่�ป็ระชุ้มเป็็นผู้้้ออกเสู่่ยงช้่�ขาด้

4. ในกรณ่ท่�ติำาแห้น่งกรรมการว่างลงเพัราะเห้ตุิอื�นนอกจัากถ่ึง
ค์ราวออกติามวาระ ให้้ค์ณะกรรมการม่มติิด้้วยค์ะแนนเสู่่ยง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เลือกบุค์ค์ลซึ่่�งม่คุ์ณสู่มบัติิและไม่ม่ลักษัณะ
ติ้องห้้ามติามกฎห้มายมห้าช้นเข้าเป็็นกรรมการแทนติำาแห้น่ง
กรรมการท่�ว่างในการป็ระชุ้มค์ณะกรรมการค์ราวถึัด้ไป็ เว้นแติ่
วาระของกรรมการจัะเห้ลือน้อยกว่า 2 เดื้อน โด้ยบุค์ค์ลซึ่่�งเข้า
เป็็นกรรมการแทนติามวรรค์ห้น่�ง จัะอย้่ในติำาแห้น่งกรรมการ
ได้้เพัียงเท่าวาระท่�ยังเห้ลืออย้่ของกรรมการซึ่่�งตินแทน

5. ท่�ป็ระชุ้มผู้้้ถืึอหุ้้นอาจัลงมติิให้้กรรมการค์นใด้ออกจัากติำาแห้น่ง
ก่อนถ่ึงค์ราวออกติามวาระได้้ ด้้วยค์ะแนนเสู่่ยงไม่น้อยกว่า  
3 ใน 4 ของจัำานวนผู้้้ถึือหุ้้นท่�มาป็ระชุ้มและม่สู่ิทธุิออกเสู่่ยงและ
ม่หุ้้นนับรวมกันได้้ ไม่น้อยกว่าก่�งห้น่�งของจัำานวนหุ้้นท่�ถึือโด้ย 
ผู้้้ถืึอหุ้้นท่�มาป็ระชุ้มและม่สิู่ทธุิออกเสู่่ยง

นับตัิ�งแติ่ป็ี 2558 บทบาทการสู่รรห้ากรรมการและผู้้้บริห้ารระดั้บ
สู่้งสูุ่ด้เป็็นห้น้าท่�ของค์ณะกรรมการสู่รรห้า ซ่ึ่�งได้้รับการแติ่งตัิ�งเป็็นท่�
เรียบร้อยแล้วติามมติิท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท ค์รั�งท่� 2/2558 
เมื�อวันท่� 27 กุมภาพัันธุ์ 2558 ท่�ผู้่านมา ซึ่่�งห้น้าท่�ของค์ณะกรรมการ
สู่รรห้าจัะเข้ามาด้ำาเนินการด้้านติ่าง ๆ ด้ังน่�
1. พัิจัารณาโค์รงสู่ร้างและองค์์ป็ระกอบของค์ณะกรรมการ
2. พัิจัารณาคุ์ณสู่มบัติิของกรรมการอิสู่ระ
3. กำาห้นด้ห้ลักเกณฑ์์การสู่รรห้ากรรมการ
4. จััด้ทำาแผู้นการพััฒนากรรมการ
5. จััด้ทำาแผู้นการสู่ืบทอด้งาน (Succession Plan)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการของบริษััททุกท่าน ม่คุ์ณสู่มบัติิติามกฎข้อบังคั์บของ
ติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทย และเป็็นผู้้้ม่ค์วามร้้ ค์วามสู่ามารถึ 
ม่ศักยภาพั โด้ยกรรมการบริษััททั�ง 8 ท่าน ได้้ผู้่านการอบรมใน
ห้ลักสู่้ติรของสู่มาค์มสู่่งเสู่ริมสู่ถึาบันกรรมการไทย (Thai Institute of 
Directors Association : IOD) ในห้ลักสู้่ติร Director Accreditation 
Program (DAP) ซึ่่�งเป็็นห้ลักสู่้ติรท่�สู่ำาค์ัญและจัำาเป็็นอย่างยิ�งติ่อ
บทบาทห้น้าท่�และค์วามรับผู้ิด้ช้อบของกรรมการ นอกจัากน่�ยัง
ได้้กำาห้นด้เป็็นนโยบายเพั่�อทราบติ่อค์ณะกรรมการบริษััทว่า ทาง
ห้น่วยงานเลขานุการบริษััทจัะสู่่งข้อม้ลโค์รงการอบรมในห้ลักสู่้ติร
ท่�เก่�ยวข้องกับการพััฒนางานและเพัิ�มป็ระสิู่ทธุิภาพัในการทำางาน
ให้้กับค์ณะกรรมการบริษััทเพั่�อทราบและพัิจัารณาเป็็นป็ระจัำาและ
ติ่อเนื�อง ซึ่่�งทางกรรมการบริษััทแติ่ละท่านสู่ามารถึพัิจัารณาคั์ด้
เลือกและเข้าร่วมอบรมในห้ลักสู้่ติรติ่าง ๆ  ท่�น่าสู่นใจัเป็็นการเพัิ�มพัูน
ค์วามร้้ให้้กับตินเองได้้

นอกจัากน่�ค์ณะกรรมการได้้กำาห้นด้แนวป็ฏิิบัติิเพั่�อด้้แลการบริห้าร
และพััฒนาบุค์ลากร รายละเอ่ยด้ติามท่�ระบุไว้ใน ข้อ 1. นโยบายการ
กำากับด้้แลกิจัการ ห้ลักป็ฏิิบัติิท่� 4.4 และแนวป็ฏิิบัติิท่� 4.4 

โด้ยเมื�อช้่วงป็ี 2563 ท่�ผู้่านมาม่กรรรมการ และผู้้้บริห้ารของบริษััท 
ท่�ได้้เข้ารับการอบรม และศ่กษัาด้้งานในห้ลักสู่้ติรติ่าง ๆ  เพั่�อเพัิ�มพัูน 
ค์วามร้้ และใช้้ป็ระโยช้น์เพั่�อการด้ำาเนินธุุรกิจัของบริษััท ด้ังน่�
1. พัลเอก เทอด้ศักด้ิ� มารมย์ ป็ระธุานกรรมการบริษััท กรรมการ

ติรวจัสู่อบ และกรรมการอิสู่ระ ได้้เข้าอบรมในห้ลักสู่้ติรติ่างๆ 
และศ่กษัาด้้งานด้ังน่�
• ห้ลักสู่้ติร “วิทยาการจััด้การสู่ำาห้รับนักบริห้ารระดั้บสู่้ง 

(วบสู่) รุ่นท่� 5” จััด้โด้ยสู่ถึาบันบัณฑิ์ติพััฒนบริห้ารศาสู่ติร์ 
ระห้ว่างวันท่� 12 กุมภาพัันธุ์ - 6 ติุลาค์ม 2563

2. รศ. ทรงกลด้ จัารุสู่มบัติิ ป็ระธุานกรรมการสู่รรห้า กรรมการ
ติรวจัสู่อบ และกรรมการอิสู่ระ ได้้เข้าอบรมในห้ลักสู่้ติรติ่างๆ 
และศ่กษัาด้้งานด้ังน่�
• ห้ลักสู่้ติร “วิทยาการจััด้การสู่ำาห้รับนักบริห้ารระดั้บสู่้ง 

(วบสู่) รุ่นท่� 5” จััด้โด้ยสู่ถึาบันบัณฑิ์ติพััฒนบริห้ารศาสู่ติร์ 
ระห้ว่างวันท่� 12 กุมภาพัันธุ์ - 6 ติุลาค์ม 2563

3. ด้ร. เอกรินทร์ วาสู่นาสู่่ง กรรมการอิสู่ระ ได้้เข้าอบรมใน
ห้ลักสู่้ติรติ่าง ๆ และศ่กษัาด้้งานด้ังน่�
• ห้ลักสู่้ติร “วิทยาการจััด้การสู่ำาห้รับนักบริห้ารระดั้บสู่้ง 

(วบสู่) รุ่นท่� 6” จััด้โด้ยสู่ถึาบันบัณฑิ์ติพััฒนบริห้ารศาสู่ติร์ 
ตัิ�งแติ่วันท่� 1 ตุิลาค์ม 2563 – 17 กุมภาพัันธุ์ 2564 ทั�งน่� 
เนื�องจัากสู่ถึานการณ์การแพัร่ระบาด้ของไวรัสู่โค์โรนา
สู่ายพัันธุุ์ ให้ม่ (COVID-19) จั้งติ้องป็ิด้การเรียนการ
สู่อนช้ั�วค์ราวในเด้ือนมกราค์ม 2564

4. นายช้าล่ สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� รองป็ระธุานกรรมการบริษััท ได้้เข้าอบรม
ในห้ลักสู่้ติรติ่าง ๆ และศ่กษัาด้้งานด้ังน่�
• ห้ลักสู่้ติร “วิทยาการจััด้การสู่ำาห้รับนักบริห้ารระดั้บสู่้ง 

(วบสู่) รุ่นท่� 6” จััด้โด้ยสู่ถึาบันบัณฑิ์ติพััฒนบริห้ารศาสู่ติร์ 
ตัิ�งแติ่วันท่� 1 ตุิลาค์ม 2563 – 17 กุมภาพัันธุ์ 2564 ทั�งน่� 
เนื�องจัากสู่ถึานการณ์การแพัร่ระบาด้ของไวรัสู่โค์โรนา
สู่ายพัันธุุ์ ให้ม่ (COVID-19) จั้งติ้องป็ิด้การเรียนการ
สู่อนช้ั�วค์ราวในเด้ือนมกราค์ม 2564

5. นายไพับ้ลย์ อรุณป็ระสู่บสูุ่ข กรรมการอิสู่ระ ได้้เข้าอบรมใน
ห้ลักสู่้ติรติ่าง ๆ และศ่กษัาด้้งานด้ังน่�
• ห้ลักสู้่ติร “ผู้้้บริห้ารระดั้บสู้่งด้้านการพััฒนาผู้้้นำาเมือง” 

รุ่นท่� 5 จััด้โด้ยมห้าวิทยาลัยนวมินทราธุิราช้ พัฤศจัิกายน 
2562 - ม่นาค์ม 2563

6. นายพังศ์พัันธุุ์ สูุ่ริยอัมพัร ผู้้้อำานวยการฝ่่ายบัญช้่และการเงิน 
ได้้เข้ารับการอบรมในห้ลักสู่้ติรติ่าง ๆ ด้ังน่�
• โค์รงการอบรมเพั่�อทด้สู่อบนักบัญช้่บริห้ารระดั้บสู่้ง  

จััด้โด้ย สู่ภาวิช้าช่้พับัญช้่ ในพัระบรมราช้้ป็ถึัมภ์ ระห้ว่าง
วันท่� 19 - 21 กุมภาพัันธุ์ 2563

โด้ยกรรมการรวม 5 ท่าน จัากทั�งห้มด้ 8 ท่าน และผู้้้บริห้ารจัำานวน
รวม 1 ท่าน ด้ังกล่าว เข้าอบรมห้ลักสู่้ติรห้รือกิจักรรมสัู่มมนา 
เพั่�อเพัิ�มพัูนค์วามร้้ในการป็ฏิิบัติิงาน
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แผนการสืบทอดงาน (Succession Plan)
ค์ณะกรรมการสู่รรห้า ได้้พัิจัารณาและวางนโยบายเก่�ยวกับแผู้นการ
สู่ืบทอด้งาน (Succession Plan) เพั่�อเติรียมค์วามพัร้อมในกรณ่ท่�
ผู้้้บริห้ารไม่สู่ามารถึป็ฏิิบัติิงานได้้ เพั่�อให้้การด้ำาเนินงานของบริษััท
ยังค์งติ่อเนื�อง และเป็็นไป็อย่างม่ป็ระสิู่ทธุิภาพั โด้ยได้้วางแผู้นการ
สืู่บทอด้ติำาแห้น่งงานในห้น้าท่�ติ่าง ๆ  โด้ยบุค์ลากรท่�ม่ค์วามร้้ ค์วาม
สู่ามารถึ และป็ระสู่บการณ์ เพั่�อให้้สู่ามารถึป็ฏิิบัติิงานแทนติำาแห้น่ง
ท่�ว่างลงได้้อย่างติ่อเนื�อง ห้รือเพั่�อการก้าวสู้่่ติำาแห้น่งท่�สู่้งข้�น โด้ยม่
รายละเอ่ยด้ ดั้งน่�

1. จััด้ให้้ผู้้้บริห้ารระดั้บรองลงไป็ม่โอกาสู่ได้้ทำางานร่วมกับผู้้้บริห้าร
ระด้ับสู้่งในสู่ายงานท่�ตัิวเองม่บทบาทรับผู้ิด้ช้อบ การได้้เข้าร่วม
รับฟังการป็ระชุ้มในระดั้บท่�เป็็นการมอบห้มายนโยบายจัาก 
ผู้้้บริห้ารระดั้บสู่้ง 

2. จััด้เติรียมให้้ม่บุค์ลากรท่�ม่ค์วามสู่ามารถึเฉีพัาะทางให้้ม่ค์วาม
สู่ามารถึบริห้ารงานด้้านอื�น ๆ  เพัิ�มมากข้�นกว่าเด้ิมเพั่�อเติรียม
รองรับในระด้ับติำาแห้น่งงานท่�สู่้งข้�น

3. กำาห้นด้ให้้ผู้้้บริห้ารระดั้บรองท่�ม่ศักยภาพัเป็็นผู้้้สืู่บทอด้ 
ติำาแห้น่งงาน

4. เป็ิด้โอกาสู่ให้้ผู้้้บริห้ารระด้ับรองม่โอกาสู่ได้้เข้ารับการอบรม
แนวคิ์ด้เก่�ยวกับการเป็็นผู้้้นำาองค์์กร การสู่ร้างจัิติสู่ำาน่กใน
ระด้ับค์วามรับผู้ิด้ช้อบ และค์วามซึ่ื�อสู่ัติย์ติ่อองค์์กร รวมถึ่ง
แนวทางบริห้ารงานบคุ์ลากรในสู่ายงานท่�ตัิวเองเป็็นผู้้ร้บัผู้ดิ้ช้อบ

5. พััฒนาให้้ผู้้้บริห้ารงานระดั้บรองม่โอกาสู่ได้้นำาเสู่นอแผู้นงาน
และผู้ลการป็ฏิิบัติิงานติ่อผู้้้บริห้ารระดั้บสู่้ง

นอกจัากน่�ค์ณะกรรมการได้้กำาห้นด้แนวป็ฏิิบัติิสู่ำาห้รับแผู้นสู่ืบทอด้
ติำาแห้น่ง รายละเอ่ยด้ติามท่�ระบุไว้ใน ข้อ 1. นโยบายการกำากับด้้แล
กิจัการ ห้ลักป็ฏิิบัติิท่� 4.1 และแนวป็ฏิิบัติิท่� 4.1

4. การกำากับ่ดูแลการดำาเนินงานข้องบ่ริษััทย่อย
และบ่ริษััทร่วมู
ค์ณะกรรมการบริษััทม่กลไกในการกำากับด้้แลท่�ทำาให้้สู่ามารถึค์วบค์ุม
ด้้แลการจััด้การและรับผู้ิด้ช้อบการด้ำาเนินงานของบริษััทย่อย และ
บริษััทร่วม ซ่ึ่�งขณะน่�ม่ทั�งห้มด้ 5 บริษััท ค์ือ 

บริษัทย่อย
1. บริษััท วีวี เด้ค์ค์อร์ จัำากัด้ ซ่ึ่�งบริษััทเข้าเป็็นผู้้้ถืึอหุ้้นในสัู่ด้สู่่วน

ร้อยละ 99.50
2. บริษััท อ่ซึ่่เอฟ โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ ซ่ึ่�งบริษััทเข้าเป็็นผู้้้ถืึอหุ้้นใน

สู่ัด้สู่่วนร้อยละ 75.00
3. บริษััท อ่ซึ่่เอฟ พัาวเวอร์ จัำากัด้ ซ่ึ่�งบริษััทเข้าเป็็นผู้้้ถึือหุ้้นใน

สู่ัด้สู่่วนร้อยละ 99.99
4. บริษััท แพัลนเนทบอร์ด้ จัำากัด้ ซึ่่�งบริษััทเข้าเป็็นผู้้้ถึือหุ้้นใน

สู่ัด้สู่่วนร้อยละ 57

บริษัทร่วม
1. บริษััท กรีน เอิร์ธุ พัาวเวอร์ (ไทยแลนด้์) จัำากัด้ (GEP) ซึ่่�งบริษััท

เข้าเป็็นผู้้้ถืึอหุ้้นในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 20

เพั่�อด้้แลรักษัาผู้ลป็ระโยช้น์ ในเงินลงทุนของบริษััท บริษััทได้้จััด้สู่่ง 
บุค์ค์ลเพั่�อเป็็นตัิวแทนของบริษััทเข้าร่วมเป็็นกรรมการ และ 
ผู้้้บริห้ารในติำาแห้น่งกรรมการผู้้้จััด้การในบริษััทย่อย และเข้าร่วมเป็็น
กรรมการในบริษััทร่วม โด้ยขอบเขติอำานาจัห้น้าท่�ในฐานะกรรมการ 
และกรรมการผู้้้จััด้การของบริษััทย่อย จัะม่รายละเอ่ยด้เช้่นเด้่ยวกัน
กรรมการ และกรรมการผู้้้จััด้การของบริษััท โด้ยติัวแทนของบริษััทท่�
เข้าร่วมเป็็นกรรมการในบริษััทย่อย รวมถึ่งบริษััทร่วม จัะม่สู่่วนร่วม
ในการกำาห้นด้นโยบายท่�สู่ำาค์ัญติ่อการด้ำาเนินธุุรกิจั อาทิ ด้้านการ
บริห้ารงาน การลงทุน เป็็นติ้น

นอกจัากน่�ค์ณะกรรมการได้้กำาห้นด้นโยบายกำากับด้้แลการด้ำาเนินงาน 
ของบริษััทย่อยและบริษััทร่วมเป็็น 2 สู่่วน ห้ลัก ได้้แก่ นโยบายการ
กำากับด้้แลด้้านการบริห้าร และนโยบายการค์วบค์ุมด้้านการเงินของ
บริษััทย่อยและบริษััทร่วม รายละเอ่ยด้ติามท่�ระบุไว้ใน ข้อ 1. นโยบาย
การกำากับด้้แลกิจัการ ห้ลักป็ฏิิบัติิท่� 3.6 และแนวป็ฏิิบัติิท่� 3.6 

ทั�งน่�ในสู่่วนการเข้าลงทุนในบริษััทร่วม ได้้แก่ บริษััท กรีน เอิร์ธุ  
พัาวเวอร์ (ไทยแลนด้์) จัำากัด้ ซ่ึ่�งทางบริษััท อ่ซึ่่เอฟ พัาวเวอร์ จัำากัด้ 
ในฐานะบริษััทย่อย เป็็นผู้้้เข้าถึือหุ้้นใน GEP ค์ิด้เป็็นสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 
20 ในระห้ว่างผู้้้ถึือหุ้้นได้้ม่การจััด้ทำาสู่ัญญาระห้ว่างผู้้้ถืึอหุ้้น โด้ยม่
รายละเอ่ยด้เงื�อนไขท่�สู่ำาค์ัญ ด้ังน่� 
1. GEP และ GEP-Myanmar ม่นโยบายการจั่ายเงินป็ันผู้ล

ในอัติราสู่่วนร้อยละ 90 ของกำาไรสูุ่ทธุิห้ลังห้ัก Mandatory 
Prepayment (MPP) ในอัติราสู่่วนร้อยละ 50 และงบค์่าใช้้จั่าย
ป็รับป็รุงป็ระจัำาป็ีท่�เกิด้ข้�นในรอบป็ีนั�น ๆ แล้ว

2. ภายห้ลังจัากท่� GEP อย้่ระห้ว่างการเติรียมตัิวเพั่�อเข้าเป็็น
บริษััทจัด้ทะเบ่ยนในติลาด้ห้ลักทรัพัย์ และได้้ม่การแติ่งตัิ�ง
กรรมการอิสู่ระเข้าในโค์รงสู่ร้างค์ณะกรรมการของ GEP  
ทาง ECF-Power จัะม่สู่ิทธุิเสู่นอช้ื�อกรรมการจัำานวน 1 ค์น  
ซึ่่�งจัะด้ำารงติำาแห้น่งจันกว่าจัะสู่ิ�นสูุ่ด้ระยะเวลา 1 ป็ี ห้ลังจัาก 
วันท่�เริ�มด้ำาเนินการจัำาห้น่ายไฟฟ้าเช้ิงพัาณิช้ย์ของเฟสู่ท่�  
1 - 4 ค์รบถึ้วน ห้รือเมื�อ ECF-Power ได้้ขายหุ้้นทั�งห้มด้ 
ให้้แก่บุค์ค์ลอื�น (แล้วแติ่กรณ่ใด้เกิด้ข้�นก่อน)

3. ในกรณ่ท่�ผู้้้ขายติ้องการจัะขายหุ้้นใน GEP ให้้แก่นักลงทุนอื�น 
ECF-Power ม่สิู่ทธุิบังค์ับให้้ผู้้้ขายนำาหุ้้นของ ECF-Power 
ไป็ขายแก่นักลงทุนด้ังกล่าวในข้อติกลงเด้่ยวกันพัร้อมกันด้้วย 
(Tag Along Right)

4. ห้ากผู้้้ถืึอหุ้้นรายใด้ใน GEP ติ้องการขายหุ้้นให้้แก่บุค์ค์ล
ภายนอก ติอ้งให้สู้่ทิธิุในการซึ่ื�อหุ้น้กบัผู้้ถ้ึอืหุ้น้รายอื�นทกุรายกอ่น  
(Right of First Refusal) ทั�งน่� ผู้้้ถึือหุ้้นแติ่ละรายสู่ามารถึ 
โอนหุ้้นให้้แก่บริษััทในเค์รือได้้โด้ยไม่ติ้องขอค์วามยินยอมจัาก
ผู้้้ถืึอหุ้้นรายอื�น
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5. จันกว่าจัะสู่ิ�นสูุ่ด้ระยะเวลา 1 ป็ี ห้ลังจัากวันท่�เริ�มด้ำาเนินการ
จัำาห้น่ายไฟฟ้าเชิ้งพัาณิช้ย์ของเฟสู่ท่� 1 ถ่ึง 4 ค์รบถึ้วน บริษััท
ติ้องค์งอำานาจัค์วบค์ุมในบริษััท โด้ย 1.สู่ัด้สู่่วนการถึือหุ้้นของ
นายช้าล่ สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� นายอารักษั์ สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ� และนางสู่าวทิพัวรรณ 
สุู่ขสู่วัสู่ด้ิ� รวมกันไม่ติำ�ากว่าร้อยละ 25 และค์งสัู่ด้สู่่วนการเป็็น 
ผู้้้ถืึอหุ้้นให้ญ่สุู่ด้ (Single Largest Shareholder) และ 2.บริษััท
ติ้องม่อำานาจัค์วบค์ุมใน ECF-Power ไม่ว่าทางติรงห้รือทางอ้อม

6. ECF-Power ม่สิู่ทธิุคั์ด้ค์้าน (Veto) สู่ำาห้รับเรื�องท่�สู่งวนไว ้
(Reserved Matters) โด้ยม่รายละเอ่ยด้ติามท่�ระบุไว้ในสัู่ญญา
ระห้ว่างผู้้้ถืึอหุ้้น

7. ข้อกำาห้นด้ห้้าม ECF-Power ทำาการแข่งขันในป็ระเทศเม่ยนมาร ์ 
(Non-Competition in Myanmar) กำาห้นด้ว่า ทาง ECF-
Power ขอรับรองว่า จัะไม่ม่บริษััทในกลุ่มไม่ว่าจัะเป็็นร้ป็แบบ
การเข้าลงทุนแบบทั�งห้มด้ห้รือบางสู่่วนร่วมกับบุค์ค์ลอื�นรวม
ถึ่งในนามสู่่วนติัวห้รือแติ่งติั�งติัวแทนเพั่�อเข้าบริห้ารจััด้การห้รือ
ลงทุนในธุุรกิจัโรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ ใด้ ๆ ในป็ระเทศ
เม่ยนมาร์ เว้นแติ่จัะได้้รับห้นังสืู่อยินยอมเป็็นลายลักษัณ์อักษัร
จัากผู้้้ถืึอหุ้้นกลุ่ม B ห้รือ Noble Planet Pte. Ltd. ก่อน

5. การดูแลเร่�องการใช่้ข้้อมููลภายใน
ติามมติิท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท ค์รั�งท่� 11/2561 เมื�อวันท่� 
31 ตุิลาค์ม 2561 ได้้กำาห้นด้ระเบ่ยบข้อบังค์ับโด้ยกำาห้นด้นโยบาย
การป็้องกันและกำากับการใช้้ข้อม้ลภายใน เพั่�อให้้เป็็นไป็ติามห้ลัก
การกำากับด้้แลกิจัการท่�ด้่ของบริษััท ด้ังน่� 

ติามท่�บริษััทม่นโยบายท่�จัะกำากับด้้แลกิจัการด้้านการป็้องกันและ
กำากับด้้แลการใช้้ข้อม้ลภายในของบริษััท รวมถึ่งข้อม้ลเก่�ยวกับการ
เข้าทำาธุุรกรรมใด้ ๆ  ท่�ยังไม่ได้้เป็ิด้เผู้ยติ่อสู่าธุารณช้น (ธุุรกรรมลับ) 
ไป็เพั่�อป็ระโยช้น์สู่่วนติน โด้ยบริษััท ได้้กำาห้นด้นโยบายการป็้องกัน
และกำากับด้้แลการใช้้ข้อม้ลภายในของบริษััท ด้ังน่�
1. กรรมการ ผู้้้บริห้าร ห้รือผู้้้ม่อำานาจัค์วบคุ์มกิจัการ พันักงาน

ห้รือล้กจั้างของบริษััท และบริษััทย่อย ถึ้กสัู่นนิษัฐานว่า  
เป็็นบุค์ค์ลผู้้้ร้้ห้รือค์รอบค์รองข้อม้ลภายใน จัะติ้องรักษัา 
ค์วามลับ และ/ห้รือข้อม้ลภายในของบริษััท และบริษััทย่อย

2. ข้อม้ลภายใน ห้มายถึ่ง ข้อม้ลท่�ยังมิได้ม้่การเป็ิด้เผู้ยติ่อป็ระช้าช้น 
เป็็นการทั�วไป็ซึ่่�งเป็็นสู่าระสู่ำาค์ัญติ่อการเป็ล่�ยนแป็ลงราค์าห้รือ
ม้ลค์่าของห้ลักทรัพัย์ของบริษััท 

3. กรรมการ ผู้้้บริห้าร ห้รือผู้้้ม่อำานาจัค์วบคุ์มกิจัการ พันักงาน
ห้รือล้กจั้างของบริษััท และบริษััทย่อย จัะติ้องไม่นำาค์วามลับ 
และ/ห้รือข้อม้ลภายในของบริษััท และบริษััทย่อยไป็เป็ิด้เผู้ย 
ห้รือแสู่วงห้าป็ระโยช้น์แก่ตินเองห้รือเพั่�อป็ระโยช้น์แก่บุค์ค์ลอื�น
ใด้ ห้รือบุค์ค์ลภายนอกบริษััท ห้รือบุค์ค์ลอื�นซึ่่�งมิได้้ทำาห้น้าท่�
ในการป็้องกันการใช้้ข้อม้ลภายใน ไม่ว่าทางติรงห้รือทางอ้อม 
ไม่ว่าโด้ยเจัตินาห้รือไม่เจัตินา และไม่ว่าจัะได้้รับผู้ลติอบแทน
ห้รือไม่ก็ติาม

4. กรรมการ ผู้้้บริห้าร ห้รือผู้้้ม่อำานาจัค์วบคุ์มกิจัการ พันักงาน
ห้รือล้กจ้ัางของบริษััท และบริษััทย่อย ห้ากกระทำาการดั้งต่ิอไป็น่�
• ซึ่ื�อห้รือขายห้ลักทรัพัย์ห้รือเข้าผู้้กพัันติามสู่ัญญาซึ่ื�อ

ขายล่วงห้น้าท่�เก่�ยวข้องกับห้ลักทรัพัย์ ไม่ว่าเพั่�อตินเอง
ห้รือบุค์ค์ลอื�น ห้รือ

• เป็ิด้เผู้ยข้อม้ลภายในแก่บุค์ค์ลอื�นไม่ว่าโด้ยทางติรงห้รือ
ทางอ้อมและไม่ว่าโด้ยวิธุ่ใด้ โด้ยร้้ห้รือค์วรร้้ว่า ผู้้้รับข้อม้ล
อาจันำาข้อม้ลนั�นไป็ใช้้ป็ระโยช้น์ ในการซืึ่�อห้รือขายห้ลัก
ทรัพัย์ ห้รือเข้าผู้้กพัันติามสู่ัญญาซึ่ื�อขายล่วงห้น้าท่�
เก่�ยวข้องกับห้ลักทรัพัย์ ไม่ว่าเพั่�อตินเองห้รือบุค์ค์ลอื�น 

จัะติ้องระวางโทษัจัำาค์ุกไม่เกินสู่องป็ี ห้รือป็รับตัิ�งแติ่ห้้าแสู่นบาทถึ่ง
สู่องล้านบาท ห้รือทั�งจัำาทั�งป็รับ (ห้รือโทษัจัำาค์ุกไม่เกินห้้าป็ี ห้รือ
ป็รับตัิ�งแติ่ห้น่�งล้านบาทถ่ึงห้้าล้านบาท ห้รือทั�งจัำาทั�งป็รับ) เว้นแติ่
เป็็นการกระทำาในลักษัณะท่�มิได้้เป็็นการเอาเป็รียบบุค์ค์ลอื�นห้รือใน
ลักษัณะติามท่�ค์ณะกรรมการกำากับห้ลักทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ 
ป็ระกาศกำาห้นด้

5. นโยบายน่�ให้้รวมถึ่งค้์่สู่มรสู่และบุติรท่�ยังไม่บรรลุนิติิภาวะของ
กรรมการ ผู้้บ้รหิ้าร ห้รอืผู้้ม้่อำานาจัค์วบค์ุมกิจัการ พันักงานห้รอื
ล้กจั้างของบริษััท และบริษััทย่อยด้้วย ทั�งน่�ห้้ามมิให้้กรรมการ 
ผู้้้บริห้าร ห้รือผู้้้ม่อำานาจัค์วบค์ุม พันักงานห้รือล้กจั้างของ
บริษััท ท่�เก่�ยวข้องกับธุุรกรรมลับ (รวมถึ่งค้์่สู่มรสู่และบุติร
ซึ่่�งยังไม่บรรลุนิติิภาวะ) ของบริษััท และบริษััทย่อยท่�รับทราบ
ข้อม้ลภายใน ด้ำาเนินการซึ่ื�อห้รือขายห้ลักทรัพัย์ของบริษััท 
ภายในระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเป็ิด้เผู้ย และภายห้ลังจัากการ 
เป็ิด้เผู้ย 24 ช้ั�วโมง สู่ำาห้รับข้อม้ลงบการเงินรายไติรมาสู่  
งบการเงินรายป็ี รวมถึ่งธุุรกรรมการเข้าทำารายการใด้ ๆ  
ท่�อย่้ระห้ว่างรอการนำาเสู่นอเข้าสู่้่ท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััท 
ในค์รั�งถึัด้ไป็ ท่�อาจัจัะม่ผู้ลกระทบติ่อราค์าหุ้้นห้รือห้ลักทรัพัย์
ของบริษััท รวมทั�งห้้ามไม่ให้้เป็ิด้เผู้ยข้อม้ลนั�นติ่อบุค์ค์ลอื�นด้้วย 
ไม่ว่าจัะโด้ยทางติรงห้รือทางอ้อม โด้ยเจัตินาห้รือไม่เจัตินาก็ติาม 

6. กรรมการ ผู้้้บริห้าร ม่ห้น้าท่�ท่�ติ้องจััด้ทำาและสู่่งรายงานการถืึอ
ห้ลักทรัพัย์ ในบริษััทของตินเอง ค์้่สู่มรสู่ห้รือผู้้้ท่�อย้่กินด้้วยกัน
ฉีันสู่าม่ภริยา บุติรท่�ยังไม่บรรลุนิติิภาวะ รวมถึ่งนิติิบุค์ค์ลท่� 
ผู้้้ม่ห้น้าท่�รายงาน ค์้่สู่มรสู่ห้รือผู้้้ท่�อย้่กินด้้วยกันฉีันสู่าม่ภริยา 
ห้รือบุติรท่�ยังไม่บรรลุนิติิภาวะถืึอหุ้้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 
ของจัำานวนสู่ิทธุิออกเสู่่ยงทั�งห้มด้และม่สู่ัด้สู่่วนการถึือหุ้้นมาก
ท่�สูุ่ด้ในนิติิบุค์ค์ลนั�น ติ่อสู่ำานักงานค์ณะกรรมการกำากับห้ลัก
ทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ (สู่ำานักงาน ก.ล.ติ.) ติามมาติรา 
59 โด้ยห้ากเป็็นกรรมการ และผู้้้บริห้ารท่�ได้้รับการแติ่งติั�งให้ม ่
ให้้รายงานภายใน 7 วันทำาการ นับแติ่วันท่�ม่การเป็ล่�ยนแป็ลง
การถืึอห้ลักทรัพัย์ และภายใน T+3 วันทำาการนับแติ่วันท่�ม่การ
ซึ่ื�อ ขาย โอน ห้รือรับโอนห้ลักทรัพัย์ของบริษััท

7. ในสู่่วนของกรรมการของบริษััท ให้้เลขานุการบริษััทรายงาน
ข้อม้ลการซืึ่�อ – ขายหุ้้น ห้รือการถืึอค์รองห้ลักทรัพัย์ของ
บริษััท ในกรณ่ท่�ม่การเป็ล่�ยนแป็ลงให้้ท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการ
รับทราบเป็็นป็ระจัำาทุกไติรมาสู่ด้้วย 

การกำาหนดรายละเอียดบุคคลที่อาจเข้าข่ายการรับรู้
ข้อมูลภายในของบริษัท มีดังนี�
1. กรรมการ
2. ผู้้้บริห้าร
3. ผู้้้ม่อำานาจัค์วบค์ุม
4. พันักงาน ห้รือล้กจั้างของบริษััท 



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563148

ผู้มีหน้าท่ีต้องจัดทำาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์
ของบริษัท
1. กรรมการ
2. ผู้้้บริห้าร
3. ค้์สู่่มรสู่ ห้รอืผู้้ท้่�อย้ก่นิด้ว้ยกนัฉีนัสู่ามภ่รยิา ของกรรมการ
4. ค้์่สู่มรสู่ ห้รือผู้้้ท่�อย้่กินด้้วยกันฉีันสู่าม่ภริยา ของผู้้้

บริห้าร
5. บุติรท่�ยังไม่บรรลุนิติิภาวะ ของกรรมการ
6. บุติรท่�ยังไม่บรรลุนิติิภาวะ ของผู้้้บริห้าร
7. นิติิบุค์ค์ลท่�กรรมการ ผู้้้บริห้าร ค์้่สู่มรสู่ ห้รือผู้้้ท่�อย้่กิน

ด้้วยกันฉัีนสู่าม่ภริยา ห้รือบุติรท่�ยังไม่บรรลุนิติิภาวะ ถืึอ
หุ้้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจัำานวนสู่ิทธิุออกเสู่่ยง
ทั�งห้มด้และม่สัู่ด้สู่่วนการถืึอหุ้้นมากท่�สุู่ด้ในนิติิบุค์ค์ลนั�น

การจัดให้มีหน่วยงานกำากับการปฏิิบัติงาน 
(Compliance Unit)

 ห้น่วยงานกำากับการป็ฏิิบัติิงาน (Compliance Unit) ม่ห้น้าท่�
ค์วามรับผู้ิด้ช้อบ ด้ังน่�
1. กำากับด้้แล สู่อบทานเพั่�อให้้มั�นใจัได้้ว่าบริษััทได้้ม่การ

ป็ฏิิบัติิติามกฎห้มาย ข้อกำาห้นด้ของติลาด้ห้ลักทรัพัย์
ห้รือกฎระเบ่ยบของห้น่วยงานราช้การอย่างถ้ึกติ้อง

2. ให้้ค์วามเห้็นทางกฎห้มายแก่ค์ณะกรรมการบริษััทและ
ฝ่่ายจััด้การเพั่�อให้้การป็ระกอบธุุรกิจัของบริษััทป็ฏิิบัติิ
ติามกฎห้มาย ข้อกำาห้นด้ของติลาด้ห้ลักทรัพัย์ฯ ห้รือ
กฎระเบ่ยบของห้น่วยงานราช้การ ติลอด้จันติิด้ติามฝ่่าย
จััด้การให้้ระงับการกระทำารายการใด้ห้รือการกระทำาใด้ ๆ   
ท่�อาจัฝ่่าฝ่ืน กฎห้มายข้อกำาห้นด้ ห้รือกฎระเบ่ยบดั้งกล่าว

3. สู่อบทานห้ลักฐาน กรณ่ม่ข้อสู่งสัู่ยว่าม่รายการห้รือ
การกระทำาใด้ ๆ ท่�อาจัฝ่่าฝ่ืนกฎห้มาย ห้รือข้อกำาห้นด้
ของติลาด้ห้ลักทรัพัย์ฯ ห้รือกฎระเบ่ยบของห้น่วยงาน
ราช้การ ซึ่่�งม่ห้รืออาจัม่ผู้ลกระทบติ่อฐานะการเงิน  
และผู้ลการด้ำาเนินงานของบริษััทอย่างม่นัยสู่ำาค์ัญ

4. ป็ระสู่านงานกับห้ัวห้น้างานติรวจัสู่อบภายใน และ 
ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบภายใน เพั่�อสู่อบทานห้รือ
ร่วมกันห้าแนวทางป็ฏิิบัติิให้้บริษััทม่ระบบการค์วบค์ุม
ภายใน (Internal Control) และระบบการติรวจัสู่อบ
ภายใน (Internal Audit) ท่�เห้มาะสู่มและม่ป็ระสู่ิทธุิภาพั

5. การเข้าร่วมในการพัิจัารณากำาห้นด้และให้้ค์ำาแนะนำาเก่�ยว
กับค์วามเห้มาะสู่ม ในขั�นติอนการป็ฏิิบัติิงานของบริษััท
เพั่�อให้้มั�นใจัได้้ว่าป็ฏิิบัติิติามนโยบาย แนวทาง กฎเกณฑ์์ 
ห้รือข้อพั่งป็ฏิิบัติิท่�กำาห้นด้โด้ยกฎห้มายอย่างถึ้กติ้อง

6. เป็็นศ้นย์รวมและเผู้ยแพัร่ข้อม้ล ติลอด้จันให้้ค์วามร้้และ
ค์ำาป็ร้กษัาแก่ห้น่วยงานติ่าง ๆ  ภายในบริษััทเก่�ยวกับวิธุ่
ป็ฏิิบัติิงานเพั่�อให้้สู่อด้ค์ล้องกับกฎห้มาย ระเบ่ยบ และ
ห้ลักเกณฑ์์ท่�พั่งติ้องป็ฏิิบัติิติ่าง ๆ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษััทม่ค์่าติอบแทนของผู้้้สู่อบบัญช้่สู่ำาห้รับบริษััทและบริษััทย่อย 
โด้ยม่รายละเอ่ยด้ ดั้งน่�

1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำาปี (Audit Fee)
 สู่ำาห้รับป็ี 2563 บริษััทได้้ว่าจั้างผู้้้สู่อบบัญช้่ ได้้แก่ นายอัค์รเด้ช้  

เป็ล่�ยนสู่กุล ผู้้้สู่อบบัญช้่รับอนุญาติเลขทะเบ่ยน 5389 แห้่ง
บริษััท เอ็ม อาร์ แอนด้์ แอสู่โซึ่ซึ่ิเอท จัำากัด้ เป็็นผู้้้สู่อบบัญช้่
ของบริษััทและบริษััทย่อยในรอบป็ี 2563 โด้ยม่ค์่าติรวจัสู่อบ
บัญช้่ป็ระจัำาป็ีเป็็นจัำานวนเงินรวม 1,850,000 บาท (ห้น่�งล้าน
แป็ด้แสู่นห้้าห้มื�นบาทถึ้วน)

2. ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (สามไตรมาส) 
(Non Audit Fee)

 คิ์ด้เป็็นจัำานวนเงิน 840,000 บาท (แป็ด้แสู่นสู่่�ห้มื�นบาทถึ้วน)  
รวมเป็น็จัำานวนเงนิสู่ำาห้รับค์า่ติอบแทนผู้้สู้่อบบญัช้ป่็ระจัำาป็ ี2563  
เท่ากับ 2,690,000 บาท (สู่องล้านห้กแสู่นเก้าห้มื�นบาทถึ้วน)

ในป็ี 2563 ผู้้้สู่อบบัญช้่ของบริษััท ค์ือ นายอัค์รเด้ช้ เป็ล่�ยนสู่กุล  
ผู้้้สู่อบบัญช้่รับอนุญาติ เลขทะเบ่ยน 5389 จัากบริษััท เอ็ม อาร์ แอนด้์ 
แอสู่โซึ่ซึ่ิเอท จัำากัด้ ซึ่่�งอย้่ในรายช้ื�อผู้้้สู่อบบัญช้่ท่�ได้้รับค์วามเห้็นช้อบ
จัากสู่ำานักงานค์ณะกรรมการกำากับห้ลักทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ 
ม่ค์วามเป็็นอิสู่ระ และไม่ม่ค์วามสู่ัมพัันธุ์ห้รือม่สู่่วนได้้เสู่่ยระห้ว่าง 
ผู้้้สู่อบบัญช้่กับบริษััท/บริษััทย่อย/ผู้้้ถืึอหุ้้นรายให้ญ่/ผู้้้บริห้าร รวมถ่ึง 
ผู้้้ท่�เก่�ยวข้องกับบุค์ค์ลดั้งกล่าวแติ่อย่างใด้
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การควบ่คุมูภายในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

บริษััทให้้ค์วามสู่ำาค์ัญกับการจััด้ระบบการค์วบค์ุมภายใน ทั�งใน
ระดั้บผู้้้บริห้ารและระด้ับป็ฏิิบัติิการเพั่�อให้้เกิด้ป็ระสิู่ทธิุภาพัและ
ป็ระสู่ิทธุิผู้ลในการป็ฏิิบัติิงานในทุกระดั้บชั้�น ซึ่่�งท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการ
บริษััทค์รั�งท่� 1/2564 เมื�อวันท่� 25 กุมภาพัันธุ์ 2564 ม่กรรมการ 
ติรวจัสู่อบเข้าร่วมป็ระชุ้มค์รบทุกท่าน ได้้ป็ระเมินค์วามเพัียงพัอของ
ระบบค์วบค์ุมภายในของบริษััท ติามแบบป็ระเมินค์วามเพัียงพัอของ
ระบบค์วบคุ์มภายในรวม 5 ด้้าน ได้้แก่ การค์วบค์ุมภายในองค์์กร 
(Control Environment) การป็ระเมินค์วามเสู่่�ยง (Risk Assessment) 
การค์วบคุ์มการป็ฏิิบัติิงาน (Control Activities) ระบบสู่ารสู่นเทศ
และการสืู่�อสู่ารข้อม้ล (Information and Communication) และ
ระบบการติิด้ติาม (Monitoring Activities) โด้ยค์ณะกรรมการ
ติรวจัสู่อบม่ค์วามเห็้นว่า บริษััทม่ระบบค์วบค์ุมภายในเรื�องการ 
ทำาธุุรกรรมกับผู้้้ถืึอหุ้้นรายให้ญ่ กรรมการ ผู้้้บริห้าร ห้รือผู้้้ท่�เก่�ยวข้อง
กับบุค์ค์ลดั้งกล่าวอย่างเห้มาะสู่มและเพัียงพัอกับการด้ำาเนินธุุรกิจั
ของบริษััทแล้ว ซึ่่�งการพัิจัารณาอนุมัติิการทำาธุุรกรรมดั้งกล่าว  
จัะค์ำาน่งถึ่งป็ระโยช้น์สู้่งสูุ่ด้ของบริษััทเป็็นสู่ำาค์ัญ และถึือเสู่มือน
เป็็นรายการท่�กระทำากับบุค์ค์ลภายนอก ทั�งน่� การอนุมัติิธุุรกรรม 
ดั้งกล่าวจัะกระทำาโด้ยผู้้้ท่�ไม่ม่สู่่วนได้้เสู่่ยในธุุรกรรมดั้งกล่าวเท่านั�น 
นอกจัากน่� ค์ณะกรรมการบริษััทยังได้้ให้้ค์วามเห็้นเก่�ยวกับระบบ
ค์วบคุ์มภายในสู่ำาห้รับห้ัวข้ออื�นว่าม่ค์วามเพัียงพัอและเห้มาะสู่มแล้ว 

สู่ำาห้รับการด้ำาเนินการเก่�ยวกับการค์วบค์ุมภายในของบริษััท บริษััท
ม่ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบซึ่่�งทำาห้น้าท่�สู่อบทานให้้บริษััทม่ระบบ
ค์วบคุ์มภายในและการติรวจัสู่อบภายในท่�เห้มาะสู่ม เพัียงพัอและ 
ม่ป็ระสิู่ทธิุภาพั โด้ยค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบจัะสู่อบทานค์วาม 
เพัียงพัอของระบบค์วบคุ์มภายในและระบบการป็ฏิิบัติิงานของ
บริษััทร่วมกับผู้้้สู่อบบัญช้่ ผู้้้ติรวจัสู่อบภายใน และผู้้้บริห้ารบริษััท  
เพั่�อให้้การป็ฏิิบัติิงานของบริษััทเป็็นไป็ติามกฎห้มายว่าด้้วยห้ลัก
ทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ ข้อกำาห้นด้ของติลาด้ห้ลักทรัพัย์ และ
กฎห้มายท่�เก่�ยวข้องกับการด้ำาเนินธุุรกิจัของบริษััท 

บริษััทได้้ม่การจััด้ตัิ�งห้น่วยงานติรวจัสู่อบภายในเพ่ั�อทำาห้น้าท่�ในบริษััท  
และเข้าร่วมป็ระชุ้มกับค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบเพั่�อรายงานผู้ล
การติรวจัสู่อบภายในท่�เกิด้ข้�น ได้้แก่ นางสู่าวพัิมพั์รำาไพั บุญช้ะนะ  
ร่วมกับการว่าจั้างค์นนอกค์วบค้์่กัน ซึ่่�งบริษััทได้้ว่าจั้าง บริษััท 
แอค์-พัลัสู่ ค์อนซึ่ัลแตินท์ จัำากัด้ โด้ยม่นางสู่าววรรณา เมลืองนนท์ 
(กรรมการผู้้้จััด้การ บริษััท แอค์-พัลัสู่ ค์อนซึ่ัลแตินท์ จัำากัด้) เป็็น
ห้ัวห้น้าห้น่วยงานติรวจัสู่อบภายใน เพั่�อทำาห้น้าท่�ติรวจัสู่อบและ 
จััด้ทำาระบบติรวจัสู่อบการค์วบค์ุมภายในของบริษััทเพั่�อเพัิ�มการ
ติรวจัสู่อบและถึ่วงดุ้ลในการป็ฏิิบัติิงานของทุกฝ่่ายงาน ซึ่่�งบริษััท
เริ�มว่าจั้างบริษััท แอค์-พัลัสู่ ค์อนซัึ่ลแตินท์ จัำากัด้ ติั�งแติ่ไติรมาสู่
ท่� 3 ของป็ี 2554 

นอกจัากน่�ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบยังม่ค์วามเห้็นว่า ได้้กำากับด้้แล
ให้้ผู้้้ด้ำารงติำาแห้น่งหั้วห้น้างานติรวจัสู่อบภายในม่วุฒิการศ่กษัา 
ป็ระสู่บการณ์ การอบรมท่�เห้มาะสู่มเพัียงพัอกับการป็ฏิิบัติิห้น้าท่�
ด้ังกล่าวแล้ว

โด้ยผู้้้ติรวจัสู่อบภายในจัะนำาเสู่นอรายงานผู้ลการติรวจัสู่อบ
ภายในติ่อท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบ รวมทั�งจััด้ทำาแผู้นการ 
ติรวจัสู่อบภายในป็ระจัำาป็ีเพั่�อนำาเสู่นอติ่อท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการ
ติรวจัสู่อบเพั่�อพัิจัารณาอนุมัติิแผู้นงาน สู่ำาห้รับใช้้ติิด้ติามและ 
ติรวจัสู่อบค์วามถ้ึกติ้องสู่มบ้รณ์ ในการป็ฏิิบัติิงานให้้สู่อด้ค์ล้อง
กับแผู้นงานและนโยบายท่�บริษััทกำาห้นด้ ซึ่่�งบริษััทได้้ด้ำาเนินการ
ป็รับป็รุงและพััฒนาค์ุณภาพัการค์วบค์ุมภายในอย่างติ่อเนื�อง 
ทั�งน่� ท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบค์รั�งท่� 1/2564 เมื�อวันท่� 25 
กุมภาพัันธุ์ 2564 ผู้้้ติรวจัสู่อบภายในได้้นำาเสู่นอรายงานผู้ลการ
ติรวจัสู่อบภายใน รวมถึ่งข้อเสู่นอแนะและการด้ำาเนินการของบริษััทติ่อ 
ข้อเสู่นอแนะท่�ม่ติ่อท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบเพั่�อรับทราบ  
ซึ่่�งทางค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบได้้รับทราบถึ่งข้อเสู่นอแนะในป็ระเด้็น
ด้้านระบบค์วบคุ์มภายในบางป็ระเด็้นท่�จัะติ้องด้ำาเนินการแก้ ไข โด้ยจัะ
บรรจัุเข้าเป็็นวาระการติิด้ติามติ่อเนื�องในการป็ระชุ้มค์ณะกรรมการ
ติรวจัสู่อบในค์ราวติ่อไป็ ทั�งน่�ผู้้้ติรวจัสู่อบภายในจัะนำาเสู่นอผู้ล 
การติรวจัติิด้ติามและข้อติรวจัพับให้ม่ท่�อาจัจัะเกิด้ข้�นติ่อท่�ป็ระชุ้ม
ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบเพั่�อรับทราบเป็็นป็ระจัำาทุกไติรมาสู่

โด้ยภายห้ลังจัากท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบได้้รับทราบ 
ถึ่งผู้ลการติรวจัติิด้ติามและข้อติรวจัพับให้ม่แล้ว ป็ระธุานกรรมการ
ติรวจัสู่อบจัะเป็็นผู้้้นำาเสู่นอรายละเอ่ยด้ข้อม้ลดั้งกล่าวติ่อท่�ป็ระชุ้ม
ค์ณะกรรมการบริษััทเพั่�อรับทราบ โด้ยค์ณะกรรมการบริษััท 
ได้้จััด้ให้้ม่และเป็ิด้เผู้ยถึ่งระบบค์วบคุ์มภายในและระบบบริห้าร 
ค์วามเสู่่�ยง ซึ่่�งจัะป็รากฎในรายงานรายงานค์ณะกรรมการ 
ติรวจัสู่อบ ป็ระจัำาป็ี 2563 ท่�ได้้เป็ิด้เผู้ยไว้ในรายงานป็ระจัำาป็ี นอกจัาก
น่� ค์ณะกรรมการได้้พัิจัารณาระบบค์วบคุ์มภายในและระบบบริห้าร
ค์วามเสู่่�ยงของบริษััท โด้ยห้ัวข้อค์วามเสู่่�ยงห้ลักท่�ค์ณะกรรมการบริษััท
ให้้ค์วามสู่ำาค์ัญ ป็ระกอบด้้วยค์วามเสู่่�ยงด้้านติ่าง ๆ และแนวทางใน
การจััด้การกับค์วามเสู่่�ยงด้ังกล่าว โด้ยม่รายละเอ่ยด้ ด้ังน่� 

1. ความเส่ียงด้านการปฏิิบัติงาน
 บริษััทได้้จััด้ให้้ม่การป็ระชุ้มเพั่�อติิด้ติามป็ัญห้าท่�เกิด้ข้�นจัากการ

ป็ฏิิบัติิงานเป็็นป็ระจัำาทุกสู่ัป็ด้าห้์ ระห้ว่างห้น่วยงานสู่ำานักงาน
ให้ญ่ ซึ่่�งเป็็นสู่่วนของโรงงานผู้ลิติ กับห้น่วยงานด้้านฝ่่ายการ
ติลาด้ ซึ่่�งตัิ�งอย้่ในสู่่วนของสู่าขา เพั่�อจัะได้้ป็ระสู่านงาน และ
สู่ามารถึรับทราบป็ัญห้าท่�เกิด้ข้�นจัากการป็ฏิิบัติิงานร่วมกัน 
ได้้อย่างทันท่วงท่ นอกจัากน่�ยังม่การติิด้ติามการป็ฏิิบัติิงาน 
ในระดั้บแผู้นก ฝ่่าย และห้น่วยงานร่วมกันทั�งรายวัน และ 
รายสัู่ป็ด้าห้์อ่กด้้วย  
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2. ความเส่ียงด้านการเงินและอัตราแลกเปล่ียน
 ค์วามเสู่่�ยงด้้านการเงิน ป็ระเด้็นท่�สู่ำาคั์ญในขณะน่�คื์อ เรื�องการ

บริห้ารล้กห้น่� เนื�องจัากบริษััทม่การขยายงานออกไป็อย่าง
ติ่อเนื�อง โด้ยในป็ระเด้็นน่�ขอให้้ห้น่วยงานท่�รับผู้ิด้ช้อบเร่งแก้ ไข
ระบบการจััด้การเพั่�อติิด้ติามห้น่�ให้้ม่ค์วามรอบค์อบรัด้กุมและ
ทันติ่อสู่ถึานการณ์ท่�เกิด้ข้�นกับล้กค์้าแติ่ละรายให้้เข้าสู่้่ระบบ
ท่�ถ้ึกติ้องและเห้มาะสู่ม โด้ยม่วัติถุึป็ระสู่งค์์เพั่�อลด้ระยะเวลา
การจััด้เก็บห้น่� และลด้ม้ลค์่าห้น่�ค์้างช้ำาระนานให้้ลด้ลงอย่าง 
ติ่อเนื�องและโด้ยเร็วติ่อไป็ สู่ำาห้รับด้้านอัติราแลกเป็ล่�ยน บริษััทได้้
ติิด้ติามค์วามเค์ลื�อนไห้วเพั่�อให้้ทราบถ่ึงแนวโน้มท่�จัะเกิด้ค์วาม
ผู้ันผู้วนของอัติราแลกเป็ล่�ยนได้้ทันท่วงท่ นอกจัากน่�ยังม่วงเงิน
ซึ่ื�อขายเงินติราติ่างป็ระเทศล่วงห้น้า (Forward Contract) กับ
สู่ถึาบันการเงินเพั่�อใช้้เป็็นเค์รื�องมือในการป็้องกันค์วามเสู่่�ยง 
และรองรับการผู้ันผู้วนของค์่าเงินท่�อาจัจัะเกิด้ข้�น นอกจัากน่�ยัง
ได้้พัิจัารณาเพั่�อห้าแนวทางลด้ติ้นทุนการทางการเงินจัากการ
ก้้ยืมเพั่�อใช้้ในการด้ำาเนินธุุรกิจัและขยายการลงทุนในโค์รงการ
ติ่าง ๆ ในช้่วงท่�ผู้่านมาให้้ลด้ลงอย่างติ่อเนื�องด้้วยเช้่นกัน

3. ความเส่ียงด้านการผลิต
 ป็ระกอบด้้วยค์วามเสู่่�ยงท่�สู่ำาคั์ญ ได้้แก่ ค์วามเสู่่�ยงเก่�ยวกับ

วัติถึุด้ิบ อาทิ ป็ัญห้าการขาด้แค์ลน ค์วามผู้ันผู้วนของราค์า
วัติถุึด้ิบ ค์วามเสู่่�ยงจัากการขาด้แค์ลนแรงงาน ซึ่่�งแนวทาง
ป็้องกันค์วามเสู่่�ยงเห้ล่าน่� บริษััทกำาห้นด้เป็็นนโยบายท่�กำาห้นด้
ให้้ห้น่วยงานท่�เป็็นผู้้้ด้้แลรับผู้ิด้ช้อบติ้องค์อยติรวจัติิด้ติาม 
และค์าด้การณ์ถึ่งป็ัญห้าท่�อาจัจัะเกิด้ข้�น โด้ยจัะติ้องรายงาน
ให้้ระดั้บผู้้้บริห้ารทราบโด้ยเร็ว ห้ากม่สัู่ญญาณ ห้รือแนว
โน้มค์วามผู้ิด้ป็กติิท่�อาจัจัะเกิด้ข้�นได้้ รวมถึ่งยังเน้นนโยบาย
การลด้ติ้นทุนและค์่าใช้้จั่ายในการผู้ลิติให้้ลด้ลงอย่างติ่อเนื�อง
ด้้วย นอกจัากน่�เนื�องจัากธุุรกิจัการเป็็นผู้้้ผู้ลิติและจัำาห้น่าย
เฟอร์นิเจัอร์คื์อ ธุุรกิจัท่�ม่การพั่�งพัาด้้านแรงงานสู่้ง ท่�ผู้่าน
มาบริษััทได้้พัยายามท่�จัะห้าแนวทางลด้จัำานวนแรงงานในสู่าย
งานการผู้ลิติอย่างติ่อเนื�อง จั้งได้้ลงทุนสู่ั�งซึ่ื�อเค์รื�องจัักรแบบ
ก่�งอัติโนมัติิเข้ามาเพัิ�มในการสู่ายผู้ลิติ ซึ่่�งค์าด้ว่าการลงทุน
ด้ังกล่าวจัะติ่อเนื�องถ่ึงป็ี 2564 น่�

4. ความเส่ียงด้านลูกค้ารายใหม่และการพ่่งพิงลูกค้าใน
ปัจจุบัน

 ป็ัจัจัุบันบริษััทลด้ค์วามเสู่่�ยงด้้านล้กค์้ารายให้ม่ โด้ยการติรวจั
สู่อบถ่ึงค์วามม่ตัิวติน และค์วามน่าเช้ื�อถึือทางด้้านการเงิน ผู้่าน
ข้อม้ลของกรมพััฒนาธุุรกิจัการค์้า กระทรวงพัาณิช้ย์ ก่อนจัะ
พัิจัารณาให้้เค์รด้ิติเทอมสู่ำาห้รับล้กค์้ารายให้ม่ สู่ำาห้รับการ
พั่�งพัิงล้กค์้าป็ัจัจัุบันบริษััทสู่ามารถึลด้การพั่�งพัิงกลุ่มล้กค์้า
ติ่างป็ระเทศได้้จัากเดิ้ม โด้ยป็ัจัจัุบันบริษััทม่สู่ัด้สู่่วนล้กค์้าติ่าง
ป็ระเทศ และล้กค์้าในป็ระเทศท่�ใกล้เค่์ยงกัน รวมถึ่งฝ่่ายการ
ติลาด้ของบริษััท สู่ามารถึขยายฐานล้กค้์าไป็ยังกลุ่มล้กค์้า
ในป็ระเทศสู่ห้รัฐอเมริกา อินเด้่ย และจัีน ได้้เพัิ�มข้�น ซึ่่�งจัะช้่วย
ลด้การพั่�งพัิงล้กค์้าในป็ระเทศญ่�ป็ุ่น ท่�ป็ัจัจัุบันค์ิด้เป็็นสู่ัด้สู่่วน
มากท่�สูุ่ด้สู่ำาห้รับล้กค์้าติ่างป็ระเทศด้้วย 

5. ความเส่ียงด้านอัคคีภัยภายในโรงงานและการจัดทำา
ประกันภัย

 บริษััทได้้จัดั้ให้ม้ก่ารทบทวนนโยบายการป็้องกันอัค์ค์่ภัย การจััด้
ฝ่ึกอบรมให้้ค์วามร้้แก่พันักงานท่�ป็ฏิิบัติิงานอย้่ในกระบวนการ
ผู้ลิติ รวมถ่ึงม่การทบทวนวงเงินป็ระกันภัยเป็็นป็ระจัำาทุกป็ี ซึ่่�ง
ยังค์งเป็็นไป็ติามแผู้นงานท่�วางไว้

6. ความเส่ียงด้านการปฏิิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
 บริษััทได้้จััด้ให้้ม่ห้น่วยงานท่�ทำาห้น้าท่�ในการกำากับด้้แลการ

ป็ฏิิบัติิงานของบริษััท ซึ่่�งเป็็นการป็ฏิิบัติิงานร่วมกันระห้ว่าง
ห้น่วยงานเลขานุการบริษััท และห้น่วยงานด้้านบัญช่้การเงิน 
เพั่�อม่ห้น้าท่�ค์วามรับผู้ิด้ช้อบในการสู่ร้างค์วามมั�นใจัว่า บริษััท
ได้้ม่การป็ฏิิบัติิติามกฎห้มาย ข้อกำาห้นด้ของติลาด้ห้ลักทรัพัย์ฯ 
ห้รือกฎระเบ่ยบของห้น่วยงานราช้การท่�เก่�ยวข้องอย่างถ้ึกติ้อง 
โด้ยยังค์งเป็็นไป็ติามแผู้นงานท่�วางไว้

7. ความเส่ียงจากการเข้าลงทุนและการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม

 เนื�องจัากบริษััทม่การเข้าลงทุนในบริษััทย่อย บริษััทร่วม ค์ณะ
กรรมการบริษััทได้้ม่นโยบายท่�จัะพัิจัารณาการบริห้ารจััด้การ
ค์วามเสู่่�ยงค์รอบค์ลุมถึ่งค์วามเสู่่�ยงติ่าง ๆ  ท่�อาจัจัะเกิด้ข้�นจัาก
การด้ำาเนินธุุรกิจัห้รือการเข้าลงทุนในบริษััทย่อย และบริษััทร่วม
เห้ล่านั�นด้้วย ซึ่่�งเป็็นไป็ติามแผู้นงานท่�วางไว้ โด้ยทางกรรมการ 
ผู้้้บริห้ารและท่มงานท่�ได้้รับมอบห้มายจัากบริษััทได้้เข้าร่วมการ
ป็ระชุ้มในระดั้บค์ณะกรรมการ และค์ณะทำางานของบริษััทย่อย 
บริษััทร่วม เพั่�อจัะได้้ทราบค์วามเค์ลื�อนไห้ว และค์วามค์ืบห้น้า
ในการด้ำาเนินธุุรกิจัอย่างติ่อเนื�อง

8. ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ในโลกยุค์ป็ัจัจัุบันท่�ระบบเทค์โนโลย่สู่ารสู่นเทศ ค์อมพัิวเติอร์ 

การจััด้เก็บข้อม้ลติ่าง ๆ ได้้เข้ามาม่บทบาทท่�สู่ำาค์ัญติ่อการ
บริห้ารจััด้การภายในองค์์กร ซ่ึ่�งรวมถึ่งเป็็นสู่่วนห้น่�งท่�สู่ำาค์ัญ
ของระบบค์วบคุ์มภายในผู้่านโป็รแกรมติ่าง ๆ  ท่�เก่�ยวข้อง อาทิ 
งานบริห้ารการขาย งานด้้านบัญช่้การเงิน งานด้้านการสู่ร้าง
และจััด้เก็บฐานข้อม้ลติ่าง ๆ  รวมถึ่งการป็ฏิิบัติิงานท่�เก่�ยวข้อง
โด้ยทั�วไป็ บริษััทจั้งให้้ค์วามสู่ำาค์ัญติ่อการจััด้ห้าแนวทาง 
การป็้องกันค์วามเสู่่�ยงด้้านเทค์โนโลย่สู่ารสู่นเทศท่�อาจัจัะ 
เกิด้ข้�นภายในองค์์กร ซ่ึ่�งในรอบป็ี 2564 บริษััทได้้ม่การ
กำาห้นด้นโยบายเรื�องน่�ติ่อห้น่วยงานท่�เก่�ยวข้องให้้รับทราบและ 
นำาไป็สู่ร้างให้้เกิด้การป็ฏิิบัติิจัริง รวมถึ่งติิด้ติามผู้ลให้้เกิด้ 
เป็็นร้ป็ธุรรมท่�ช้ัด้เจันติ่อไป็ว่า บริษััทสู่ามารถึป็้องกัน 
ค์วามเสู่่�ยงทุกจัุด้ของระบบเทค์โนโลย่สู่ารสู่นเทศข้�นในองค์์กร
ได้้ค์รอบค์ลุมทุกด้้านเป็็นท่�เรียบร้อยแล้ว 
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ความูเหุ้็นข้องคณะกรรมูการต้รวจส่อบ่
ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบได้้พัิจัารณารายการระห้ว่างกันของ
บริษััทกับบุค์ค์ลท่�อาจัม่ค์วามขัด้แย้งทางผู้ลป็ระโยช้น์ ม่สู่่วนได้้เสู่่ย 
ห้รืออาจัม่ค์วามขัด้แย้งทางผู้ลป็ระโยช้น์ ในอนาค์ติ ติามป็ระกาศ 
ค์ณะกรรมการกำากับห้ลักทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ ในการป็ระชุ้ม
ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบค์รั�งท่� 1/2564 เมื�อวันท่� 25 กุมภาพัันธุ์ 
2564 โด้ยได้้ให้้ค์วามเห้็นว่ารายการระห้ว่างกันด้ังกล่าว เป็็นไป็ติาม
เงื�อนไขท่�สู่มเห้ติุสู่มผู้ล ยุติิธุรรม และเป็็นไป็ติามป็กติิธุุรกิจัการค์้า 
(Fair and at arm’s length basis)

1. นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าทำารายการระหว่างกัน 
รวมทั�งการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่่่งสินทรัพย์ของบริษัท
ในอนาคต
มาตรการและขั�นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
กรณ่ท่�ม่รายการระห้ว่างกันของบริษััทห้รือบริษััทย่อยกับบุค์ค์ลท่�ม่
ค์วามเก่�ยวข้อง บุค์ค์ลท่�อาจัม่ค์วามขัด้แย้งทางผู้ลป็ระโยช้น์ ม่สู่่วนได้้ 
สู่่วนเสู่่ย ห้รืออาจัม่ค์วามขัด้แย้งทางผู้ลป็ระโยช้น์ ในอนาค์ติซึ่่�งเป็็น
ข้อติกลงทางการค์้าในลักษัณะเด้่ยวกับท่�วิญญู้ช้นจัะพั่งกระทำากับ 
ค้์่สัู่ญญาทั�วไป็ในสู่ถึานการณ์เด้่ยวกัน ด้้วยอำานาจัติ่อรองทางการค์้า 
ท่�ป็ราศจัากอิทธุิพัลในการม่สู่ถึานะเป็็นกรรมการ ผู้้้บริห้าร ห้รือบุค์ค์ล
ท่�ม่ค์วามเก่�ยวข้อง และม่เงื�อนไขการค์้าป็กติิห้รือราค์าติลาด้ ภายใติ้
เงื�อนไขท่�สู่มเห้ตุิสู่มผู้ล สู่ามารถึติรวจัสู่อบได้้ และไม่ก่อให้้เกิด้การ
ถึ่ายเทผู้ลป็ระโยช้น์ ฝ่่ายบริห้ารของบริษััทสู่ามารถึด้ำาเนินการได้้ติาม
ป็กติิภายใติ้ห้ลักการท่�ทางค์ณะกรรมการบริษััทได้้พัิจัารณาอนุมัติิ 
และให้้จััด้ทำารายงานสู่รุป็เพั่�อรายงานติ่อค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบ 
ทราบทุกไติรมาสู่

สู่ำาห้รับในกรณ่ท่�ม่รายการระห้ว่างกันท่�ไม่เป็็นรายการทางการค์้า 
ป็กติิ บริษััทจัะจััด้ให้้ม่ค์วามเห็้นโด้ยค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบ
เก่�ยวกับค์วามจัำาเป็็นและค์วามเห้มาะสู่มของรายการนั�น ในกรณ่ท่� 
ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบไม่ม่ค์วามช้ำานาญในการพัิจัารณารายการ
ระห้ว่างกันท่�อาจัเกิด้ข้�น บริษััทจัะพัิจัารณาให้้ผู้้้ป็ระเมินราค์าอิสู่ระ  
ผู้้้เช้่�ยวช้าญอิสู่ระเฉีพัาะด้้านห้รือผู้้้ติรวจัสู่อบบัญช้่ เป็็นผู้้้ให้้ค์วามเห้็น
เก่�ยวกับรายการระห้ว่างกันดั้งกล่าวติ่อค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบ  
เพั่�อให้้ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบใช้้ ในการป็ระกอบการตัิด้สิู่นใจั
และให้้ค์วามเห้็นติ่อค์ณะกรรมการบริษััทห้รือผู้้้ถึือหุ้้นติามแติ่กรณ่  
เพั่�ออนุมัติิรายการดั้งกล่าวก่อนการเข้าทำารายการ ทั�งน่� บริษััท
จัะเป็ิด้เผู้ยรายการระห้ว่างกันไว้ ในห้มายเห้ติุป็ระกอบงบการเงิน
ท่�ได้้รับการติรวจัสู่อบจัากผู้้้สู่อบบัญช้่ของบริษััท และจัะเป็ิด้เผู้ย
รายการระห้ว่างกันด้ังกล่าวไว้ในแบบแสู่ด้งรายการข้อม้ลป็ระจัำาป็ี 
(แบบ 56-1) และรายงานป็ระจัำาป็ีของบริษััท (แบบ 56-2) ติามห้ลัก
เกณฑ์์และกฎห้มายว่าด้้วยห้ลักทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ ทั�งน่� 
การพัิจัารณาอนุมัติิการทำารายการระห้ว่างกันด้ังกล่าว ติ้องป็ฏิิบัติิ

ให้้เป็็นไป็ติามกฎห้มายว่าด้้วยห้ลักทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ และ
ข้อบังค์ับ ป็ระกาศ ค์ำาสู่ั�ง ห้รือข้อกำาห้นด้ของติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่ง
ป็ระเทศไทย ซึ่่�งผู้้้ท่�อาจัม่ค์วามขัด้แย้งห้รือม่สู่่วนได้้เสู่่ยในการทำา
รายการระห้ว่างกันจัะไม่ม่สู่ิทธุิออกเสู่่ยงลงมติิในการทำารายการ
ระห้ว่างกันนั�น ๆ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาค์ติห้ากบริษััทม่ค์วามจัำาเป็็นติ้องทำารายการระห้ว่างกันกับ
บุค์ค์ลท่�อาจัม่ค์วามขัด้แย้งทางผู้ลป็ระโยช้น์กับบริษััท บริษััทจัะกำาห้นด้
เงื�อนไขติ่าง ๆ  ให้้เป็็นไป็ติามลักษัณะการด้ำาเนินการค์้าป็กติิและเป็็น
ราค์าติลาด้ซึ่่�งสู่ามารถึอ้างอิงเป็รียบเท่ยบได้้กับเงื�อนไขห้รือราค์าท่�
เกิด้ข้�นกับธุุรกิจัป็ระเภทเด้่ยวกันท่�บริษััทกระทำากับบุค์ค์ลภายนอก 
ทั�งน่� บริษััทจัะให้้ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบเป็็นผู้้้ ให้้ค์วามเห็้นเก่�ยว
กับราค์า อัติราค์่าติอบแทน รวมทั�งค์วามจัำาเป็็นและค์วามเห้มาะสู่ม 
ของรายการระห้ว่างกันด้ังกล่าว ในกรณ่ท่�ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบ
ไม่ม่ค์วามช้ำานาญในการพัิจัารณารายการระห้ว่างกันท่�อาจัเกิด้ข้�น  
บริษััทจัะพัิจัารณาให้้ผู้้้ป็ระเมินราค์าอิสู่ระ ผู้้้เช่้�ยวช้าญอิสู่ระ 
เฉีพัาะด้้านห้รือผู้้้สู่อบบัญช้่ของบริษััท เป็็นผู้้้ ให้้ค์วามเห้็นเก่�ยวกับ
การทำารายการระห้ว่างกันด้ังกล่าว เพั่�อให้้ค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบ 
ใช้้ในการป็ระกอบการตัิด้สู่ินใจัและให้้ค์วามเห้็นต่ิอค์ณะกรรมการบริษััท
ห้รือผู้้้ถึือหุ้้นติามแติ่กรณ่ ทั�งน่� บริษััทจัะเป็ิด้เผู้ยรายการระห้ว่างกัน 
ไว้ ในห้มายเห้ติุป็ระกอบงบการเงินท่� ได้้รับการติรวจัสู่อบจัาก 
ผู้้้สู่อบบัญช้่ของบริษััท และจัะเป็ิด้เผู้ยรายการระห้ว่างกันด้ังกล่าว
ไว้ ในแบบแสู่ด้งรายการข้อม้ลป็ระจัำาป็ี (แบบ 56-1) และรายงาน
ป็ระจัำาป็ีของบริษััท (แบบ 56-2) ติามห้ลักเกณฑ์์และกฎห้มายว่าด้้วย
ห้ลักทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ และข้อบังค์ับ ป็ระกาศ ค์ำาสู่ั�ง ห้รือ 
ข้อกำาห้นด้ของติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทย

รายการระห้ว่างกันท่�อาจัเกิด้ข้�นในอนาค์ตินั�น กรรมการจัะติ้อง
ป็ฏิิบัติิติามระเบ่ยบติ่าง ๆ ท่� ได้้กำาห้นด้ข้�นและกรรมการจัะติ้อง 
ไม่อนุมัติิรายการใด้ ๆ ท่�ตินห้รือบุค์ค์ลท่�อาจัม่ค์วามขัด้แย้งทาง 
ผู้ลป็ระโยช้น์ ในลักษัณะอื�นใด้กับบริษััท และจัะติ้องเป็ิด้เผู้ยรายการ
ดั้งกล่าวซ่ึ่�งบริษััทจัะติ้องป็ฏิิบัติิให้้เป็็นไป็ติามกฎห้มายว่าด้้วยห้ลัก
ทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์ และข้อบังคั์บ ป็ระกาศ ค์ำาสู่ั�ง ห้รือ 
ข้อกำาห้นด้ของติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทย รวมติลอด้ถึ่ง 
การป็ฏิิบัติิติามข้อกำาห้นด้ท่�เก่�ยวกับการเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลการทำา
รายการเก่�ยวโยงกันและการได้้มาห้รือจัำาห้น่ายไป็ซ่ึ่�งทรัพัย์สู่ิน
ของบริษััทห้รือบริษััทย่อย และติามมาติรฐานบัญช่้ท่�กำาห้นด้โด้ย 
โด้ยเค์ร่งค์รัด้ นอกจัากน่� บริษััทจัะไม่ทำารายการระห้ว่างกันกับบริษััท
ท่�เก่�ยวข้องท่�ไม่ใช้่การด้ำาเนินธุุรกิจัติามป็กติิของบริษััท
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2. การอนุมัติในหลักการเก่ียวกับข้อตกลงทางการค้า
ท่ีมีเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไป ในการทำาธุรกรรมระหว่าง
บริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล
ท่ีมีความเก่ียวข้อง
ป็ัจัจัุบัน บริษััท และบริษััทย่อยม่รายการระห้ว่างกันกับบุค์ค์ล 
ท่�เก่�ยวข้อง ซ่ึ่�งในอนาค์ติบริษััทและบริษััทย่อยอาจัม่รายการระห้ว่างกัน 
กับกรรมการ ผู้้้บริห้าร ห้รือบุค์ค์ลท่�ม่ค์วามเก่�ยวข้องเพัิ�มเติิม  
ซึ่่�งบริษััทสู่ามารถึทำาธุุรกรรมดั้งกล่าวได้้ ห้ากธุุรกรรมนั�นม ่
ข้อติกลงทางการค์้าในลักษัณะเด้่ยวกับท่�วิญญู้ช้นจัะพั่งกระทำากับ 
ค้์่สัู่ญญาทั�วไป็ในสู่ถึานการณ์เด้่ยวกัน ด้้วยอำานาจัติ่อรอง 
ทางการค์้าท่�ป็ราศจัากอิทธุิพัลในการท่�ตินม่สู่ถึานะเป็็นกรรมการ  
ผู้้้บริห้าร ห้รือบุค์ค์ลท่�ม่ค์วามเก่�ยวข้อง ทั�งน่� ท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการ
บริษััทค์รั�งท่� 1/2555 (ห้ลังแป็รสู่ภาพั) เมื�อวันท่� 26 ติุลาค์ม 2555  
ม่มติิอนุมัติิในห้ลักการเก่�ยวกับข้อติกลงทางการค์้าท่�ม่เงื�อนไข 
การค์้าโด้ยทั�วไป็ ในการทำาธุุรกรรมระห้ว่างบริษััทกับบุค์ค์ลเก่�ยวโยง  
เพั่�อใช้้เป็็นแนวทางในการด้ำาเนินการในอนาค์ติ

3. มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
เพั่�อเป็็นการค์ุ้มค์รองผู้้้ลงทุน ในอนาค์ติถึ้าม่รายการระห้ว่างกัน
ของบริษััทเกิด้ข้�นกับบุค์ค์ลท่�อาจัม่ค์วามขัด้แย้งทางผู้ลป็ระโยช้น์  
ม่สู่่วนได้้สู่่วนเสู่่ย ห้รืออาจัม่ค์วามขัด้แย้งทางผู้ลป็ระโยช้น์ ในอนาค์ติ  
บริษััทจัะจััด้ให้้ม่การนำาเสู่นอรายการด้ังกล่าวผู้่านท่�ป็ระชุ้ม 
ค์ณะกรรมการท่�ม่กรรมการติรวจัสู่อบเข้าร่วมป็ระชุ้ม ทั�งน่� เพั่�อ
ด้้แลให้้รายการระห้ว่างกันเป็็นไป็อย่างยุติิธุรรมและม่นโยบายการ
กำาห้นด้ราค์าท่�เห้มาะสู่ม โด้ยค์ณะกรรมการบริษััทจัะติ้องป็ฏิิบัติิห้น้าท่� 
ให้้เป็็นไป็ติามกฎห้มายว่าด้้วยห้ลักทรัพัย์และติลาด้ห้ลักทรัพัย์  
และข้อบังคั์บ ป็ระกาศ ข้อกำาห้นด้ของติลาด้ห้ลักทรัพัย์แห้่งป็ระเทศไทย 
รวมถึ่งการป็ฏิิบัติิติามข้อกำาห้นด้เก่�ยวกับการเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลการทำา
รายการท่�เก่�ยวโยงกัน และการได้้มาห้รือจัำาห้น่ายไป็ซึ่่�งทรัพัย์สิู่นของ
บริษััทห้รือบริษััทย่อยติ่อไป็
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รายงานความูรับ่ผู้ิดช่อบ่ของคณะกรรมกำรบริษัท
ต่อรำยงำนทำงกำรเงิน 

เรียน ท่านผูู้้ถืือหุุ้้น

ค์ณะกรรมการบริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (มห้าช้น) (“บริษััท”) ได้้ให้้ค์วามสู่ำาค์ัญติ่อห้น้าท่�และค์วามรับผู้ิด้ช้อบในการกำากับด้้แล
กิจัการของบริษััท ให้้เป็็นไป็ติามนโยบายการกำากับด้้แลกิจัการท่�ด้่ ทั�งงบการเงินและข้อม้ลสู่ารสู่นเทศทางการเงินท่�ป็รากฏิในรายงานป็ระจัำา
ป็ี ถ้ึกจััด้ทำาข้�นติามห้ลักการบัญช้่ท่�รับรองทั�วไป็ ซ่ึ่�งม่ค์วามถึ้กติ้อง ค์รบถึ้วน และเป็ิด้เผู้ยในห้มายเห้ติุป็ระกอบงบการเงินอย่างเพัียงพัอ โด้ย
ใช้้นโยบายการบัญช้่ท่�เห้มาะสู่มโด้ยถืึอป็ฏิิบัติิอย่างสู่มำ�าเสู่มอ และใช้้ดุ้ลยพัินิจัอย่างระมัด้ระวัง เพั่�อให้้เป็็นป็ระโยช้น์และโป็ร่งใสู่ติ่อผู้้้ถึือหุ้้น 
และนักลงทุนทั�วไป็

ค์ณะกรรมการบริษััท ได้้จััด้ให้้ม่ระบบบริห้ารค์วามเสู่่�ยง รวมถ่ึงจััด้ให้้ม่และด้ำารงรักษัาไว้ซึ่่�งระบบค์วบคุ์มภายในท่�เห้มาะสู่ม และม่ป็ระสู่ิทธิุภาพั 
เพั่�อให้้เกิด้ค์วามเช้ื�อมั�นอย่างม่เห้ตุิผู้ลติ่อค์วามน่าเช้ื�อถืึอของงบการเงิน การด้้แลรักษัาทรัพัย์สู่ินม่ระบบการป็้องกันท่�ด้่ไม่ม่รายการทุจัริติ
ห้รือม่การด้ำาเนินการท่�ผู้ิด้ป็กติิ รายการระห้ว่างกันท่�เกิด้ข้�นไม่ก่อให้้เกิด้ค์วามขัด้แย้งแติ่อย่างใด้ เงื�อนไขทางการค์้าเป็็นแบบธุุรกิจัป็กติิทั�วไป็ 
ม่ค์วามสู่มเห้ตุิสู่มผู้ลและเป็็นป็ระโยช้น์สู้่งสูุ่ด้ติ่อบริษััท รวมทั�งม่การป็ฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์และกฎห้มายท่�เก่�ยวข้อง ซึ่่�งค์ณะกรรมการบริษััท ได้้
ม่การแติ่งติั�งค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบเพั่�อทำาห้น้าท่�สู่อบทานนโยบายการบัญช้่และคุ์ณภาพัของรายงานทางการเงิน รวมทั�งระบบค์วบคุ์ม
ภายใน การติรวจัสู่อบภายใน ระบบการบริห้ารค์วามเสู่่�ยง และรายงานผู้ลการป็ฏิิบัติิงานติ่อค์ณะกรรมการบริษััท ด้้วยค์วามเรียบร้อย และ
ได้้บันท่กค์วามเห้็นเก่�ยวกับเรื�องน่�ไว้ในรายงานค์ณะกรรมการติรวจัสู่อบซึ่่�งป็รากฏิอย้่ในรายงานป็ระจัำาป็ีด้้วยแล้ว

ค์ณะกรรมการบริษััท ม่ค์วามเห็้นว่า ระบบการค์วบคุ์มภายในของบริษััทโด้ยรวมแล้วอย้่ในระดั้บท่�น่าพัอใจั ม่ค์วามเพัียงพัอและเห้มาะสู่ม 
สู่ามารถึให้้ค์วามเช้ื�อมั�นอย่างม่เห้ติุผู้ลติ่อค์วามเช้ื�อถึือของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉีพัาะกิจัการของบริษััท ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 
2563 ซึ่่�งผู้้้สู่อบบัญช้่ของบริษััท ได้้ติรวจัสู่อบติามมาติรฐานบัญช้่ท่�รับรองทั�วไป็ โด้ยได้้แสู่ด้งค์วามเห็้นว่า งบการเงินแสู่ด้งฐานะการเงิน 
และผู้ลการด้ำาเนินงาน โด้ยถ้ึกติ้องติามท่�ค์วรในสู่าระสู่ำาค์ัญติามมาติรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ�)
กรรมการผู้้้จััด้การ

(พลเอก เทอดศักดิ� มารมย์)
ป็ระธุานกรรมการบริษััท



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563156

การวิเคราะหุ้แ์ละค�ำอธิบำยของฝ่่ำยจัดกำร (MD&A)

ภาพัรวมูข้องผู้ลการดำาเนินงานที�ผู้่านมูา

ภาพัรวมของผู้ลการด้ำาเนินงานของบริษััท นับตัิ�งแติ่ช้่วงไติรมาสู่ 
ท่� 1 ป็ี 2563 ภายใติ้สู่ถึานการณ์การแพัร่ระบาด้ของโค์โรน่าไวรัสู่
สู่ายพัันธุ์ ให้ม่ (COVID-19) สู่่งผู้ลให้้บริษััท ม่รายได้้จัากการสู่่ง
ออก และรายได้้จัากการจัำาห้น่ายสิู่นค์้าภายในป็ระเทศลด้ลงคิ์ด้
เป็็นสัู่ด้สู่่วนร้อยละ 20.73 และร้อยละ 16.11 อย่างม่นัยสู่ำาค์ัญ  
ซึ่่�งเกิด้ข้�นในช้่วงไติรมาสู่ท่� 1 โด้ยสู่าเห้ตุิเกิด้จัากล้กค์้าในบางป็ระเทศ
ท่�รัฐบาลม่ค์ำาสัู่�งล็อค์ด้าวน์ อาทิ ป็ระเทศอินเด้่ย สู่่งผู้ลให้้บริษััท  
ไม่สู่ามารถึสู่่งออกสิู่นค์้าได้้ สู่ำาห้รับภายในป็ระเทศ เกิด้จัากกลุม่ร้านค์้า 
ป็ระเภท Hypermarket อาทิ เทสู่โก้ โลติัสู่ บิ�กซึ่่ โฮมโป็ร ฯลฯ ท่�เป็็น
ล้กค์้าของบริษััทจัำาเป็็นจัะติ้องป็ิด้การขายผู้่านสู่าขาติามค์ำาสู่ั�งของ
รัฐบาล รวมถ่ึงเกิด้จัากการจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ผู้่านช้่องทางโช้ว์ร้ม 
ELEGA ลด้ลง จัากการป็รับกลยุทธุ์ทางธุุรกิจัโด้ยป็ิด้สู่าขาท่�ไม่สู่ร้าง
รายได้้และกำาไรเป็็นไป็ติามเป็้าห้มายท่�กำาห้นด้ไว้ ทั�งน่�เพั่�อลด้ติ้นทุน
ค์งท่�จัากค์่าเช้่า และค์่าใช้้จั่ายด้้านการบริห้ารงานซึ่่�งได้้เริ�มด้ำาเนินการ
ตัิ�งแติ่ช้่วงไติรมาสู่ท่� 2 ของป็ี 2562 ท่�ผู้่านมา สู่ำาห้รับไติรมาสู่ท่� 1 ป็ี 
2563 สู่่งผู้ลให้้โด้ยภาพัรวมแล้วบริษััท ม่รายได้้จัากการขาย - สูุ่ทธิุ  
ลด้ลงจัากช้่วงเด้่ยวกันของป็ีก่อนเท่ากับร้อยละ 17.89 รวมถึ่ง 
ม่สู่ัด้สู่่วนรายได้้รวมลด้ลงร้อยละ 17.54 เช้่นกัน

จัากท่�อธิุบายข้างติ้นเพั่�อให้้ทราบถึ่งผู้ลกระทบของ COVID-19 ท่�สู่่ง
ผู้ลกระทบติ่อผู้ลการด้ำาเนินงานของบริษััท นับติั�งไติรมาสู่ท่� 1 ท่�ผู้่านมา  
แติ่อย่างไรก็ติามนับตัิ�งแติ่ไติรมาสู่ท่� 3 ห้รือป็ี 2563 ในสู่่วนของธุุรกิจั
เฟอร์นิเจัอร์ เริ�มม่รายได้้จัากการขายใกล้เค่์ยงกับช้่วงเด้่ยวกันของ
ป็ีก่อน โด้ยเติิบโติเล็กน้อยเท่ากับร้อยละ 0.10 ในขณะท่�รายได้้รวม
ม่ม้ลค์่าท่�ใกล้เค่์ยงกับช้่วงเด้่ยวกันของป็ีก่อนเช้่นกัน โด้ยป็รับตัิว
ลด้ลงเล็กน้อยท่�ร้อยละ 0.39 ซึ่่�งถึ่งแม้จัะอย้่ภายใติ้สู่ถึานการณ ์ 
การแพัร่ระบาด้ของโค์โรน่าไวรัสู่สู่ายพัันธุ์ ให้ม่ (COVID-19) ท่�สู่่งผู้ล
ให้้บริษััท ม่รายได้้ขายท่�ลด้ลงในช้่วงไติรมาสู่ท่� 1 ท่�รายได้้จัากการ 
สู่่งออก และรายได้้จัากการจัำาห้น่ายสู่ินค์้าภายในป็ระเทศลด้ลงจัาก
ช้่วงเด้่ยวกันของป็ีก่อนป็ระมาณร้อยละ 18 แติ่อย่างไรก็ติามบริษััท 
ยังค์งสู่ามารถึสู่ร้างรายได้้จัากการขายในช้่วง 9 เด้ือนของป็ี 2563  
ได้้อย้่ในระดั้บท่�ใกล้เค่์ยงกับช้่วงเด้่ยวกันของป็ีก่อน และห้ากพัิจัารณา
ผู้ลการด้ำาเนินงานสู่ำาห้รับป็ี 2563 พับว่า บริษััท สู่ามารถึสู่ร้างรายได้ ้
จัากการขายเติิบโติจัากป็ีก่อนร้อยละ 8.96 รวมถึ่งม่รายได้้รวม
เติิบโติจัากป็ีก่อนเช้่นกัน โด้ยป็รับตัิวเพัิ�มข้�น 8.45 ซึ่่�งเป็็นผู้ลจัากราย
ได้้จัากการขายเติิบโติอย่างม่นัยสู่ำาค์ัญในช้่วงไติรมาสู่ท่� 4 ป็ี 2563 
เกิด้จัากการรับค์ำาสัู่�งซืึ่�อจัากล้กค์้าในกลุ่มสู่ห้รัฐอเมริกา อินเด้่ย 
และจัีนเพัิ�มข้�น โด้ยติลอด้ป็ี 2563 ม่อัติราค์ำาสัู่�งซึ่ื�อท่�เพัิ�มข้�นจัาก 
ป็ีก่อนเท่ากับร้อยละ 658.47 ร้อยละ 421.16 และร้อยละ 251.71 
ติามลำาดั้บ ซึ่่�งป็ัจัจัุบันกลุ่มล้กค์้าเห้ล่าน่�เป็็นล้กค์้าท่�ม่ศักยภาพั
พัร้อมท่�จัะสู่่งค์ำาสัู่�งซืึ่�อได้้เพัิ�มข้�นอย่างติ่อเนื�องกับบริษััท นอกจัาก

การนำาเสู่นอผู้ลิติภัณฑ์์ ให้ม่ ๆ แล้ว บริษััท ยังค์งเน้นการออกแบบ
และพััฒนาผู้ลิติภัณฑ์์อย่างติ่อเนื�องเพั่�อป็รับลด้ป็ริมาณการขาย
ในกลุ่มผู้ลิติภัณฑ์์เดิ้ม ๆ ท่�ล้กค์้าม่การสู่ั�งซึ่ื�ออย่างติ่อเนื�อง ซึ่่�งบาง
ผู้ลิติภัณฑ์์เนื�องจัากม่การค์้าขายมาอย่างยาวนาน จั้งเป็็นการยาก
ท่�จัะขอป็รับเพัิ�มราค์าสิู่นค์้าจัากล้กค์้า ซึ่่�งวิธุ่การดั้งกล่าวจัะเป็็น
อ่กช้่องทางห้น่�งท่�จัะช้่วยให้้บริษััท ม่อัติราการทำากำาไรท่�เพัิ�มข้�นได้้ 

นอกจัากน่�การจัำาห้น่ายสู่ินค์้าภายในป็ระเทศ บริษััทได้้ม่การ
ป็รับกลยุทธุ์การบริห้ารจััด้การช้่องทางการจัำาห้น่ายสิู่นค์้าให้ม่  
โด้ยพัิจัารณาแนวทางลด้ติ้นทุนและค์่าใช้้จั่ายค์งท่� เมื�อเท่ยบกับโอกาสู่
ในการสู่ร้างยอด้ขายท่�เติิบโติข้�น ด้ังนั�นบริษััท จั้งได้้พัิจัารณาตัิด้สู่ินใจั 
ป็ิด้สู่าขาโช้ว์ร้ม ELEGA ทั�งห้มด้เป็็นท่�เรียบร้อยภายในสิู่�นป็ี 2562 
ท่�ผู้่านมา รวมถ่ึงการป็รับป็รุงและสู่ร้างระบบการจัำาห้น่ายสิู่นค์้า 
ในกลุ่มร้านค์้าป็ล่กและร้านค์้าสู่่งรายย่อยให้ม่ สู่ำาห้รับรายได้้จัาก
การจัำาห้น่ายสิู่นค์้าภายในป็ระเทศจัากช้่องทางการจััด้จัำาห้น่ายสิู่นค์้า
ผู้่านร้านค์้าป็ล่กขนาด้ให้ญ่ (Hypermarket) อาทิ โฮมโป็ร โลตัิสู่  
บิ�กซ่ึ่ ฯลฯ ม่รายได้้จัากการขายเติิบโติในช้่วงป็ี 2563 ท่�ผู้่านมา 
เท่ากับร้อยละ 4 รองลงมาคื์อ การจัำาห้น่ายผู้่านโช้ว์ร้ม ECF Outlet 
เติิบโติร้อยละ 77 สู่ำาห้รับรายได้้จัากการจัำาห้น่ายผู้ลิติภัณฑ์์ผู้่านกลุ่ม 
ร้านค์้าสู่่งและร้านค์้าป็ล่กรายย่อยทั�วป็ระเทศ ลด้ลงอย่างม่นัยสู่ำาคั์ญ
กว่าร้อยละ 70 เป็็นผู้ลมาจัากการป็รับกลยุทธุ์การจััด้จัำาห้น่ายให้ม่ 
เพั่�อห้าแนวทางลด้ติ้นทุนค์่าใช้้จั่ายในการขายและบริห้ารให้้ลด้ลง
จัากเดิ้ม ซ่ึ่�งป็ีท่�ผู้่านมายังอย้่ระห้ว่างด้ำาเนินการ

สู่ำาห้รับรอบป็ี 2563 ท่�ผู้่านมาบริษััทม่สู่ัด้สู่่วนรายได้้จัากการจัำาห้น่าย
สิู่นค์้าสู่่งออกและการจัำาห้น่ายภายในป็ระเทศคิ์ด้เป็็นสัู่ด้สู่่วนร้อยละ  
63 และ 37 ห้รือคิ์ด้เป็็นม้ลค์่า 869.30 ล้านบาท และ 515.19  
ล้านบาท และม่อัติราการเติิบโติของรายได้้เมื�อเท่ยบกับป็ีก่อนเท่ากับ
ร้อยละ 23.03 และลด้ลงร้อยละ 5.92 ติามลำาด้ับ

นับตัิ�งแติ่กลุ่มบริษััทอ่สู่ติ์โค์สู่ท์ ได้้ด้ำาเนินการป็รับโค์รงสู่ร้างการ
ด้ำาเนินธุุรกิจัเสู่ร็จัสู่มบ้รณ์เป็็นท่�เรียบร้อยตัิ�งแติ่ช้่วงป็ี 2554 นั�น บริษััท 
ได้้ป็ระกอบธุุรกิจัผู้่านการด้ำาเนินการของ 2 นิติิบุค์ค์ล ป็ระกอบด้้วย 
บริษััท อ่สู่ติ์โค์สู่ท์เฟอร์นิเทค์ จัำากัด้ (ก่อนการแป็รสู่ภาพัเป็็นบริษััท
มห้าช้น) และ บริษััท วีวี - เด้ค์ค์อร์ จัำากัด้ ในฐานะบริษััทย่อย ท่�บริษััท
ถึือหุ้้นอย้่ในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 99.95 โด้ยภายห้ลังการจััด้โค์รงสู่ร้าง 
ดั้งกล่าวแล้ว บริษััทจัะม่ลักษัณะการด้ำาเนินธุุรกิจัห้ลัก ค์ือ การเป็็น 
ผู้้้ผู้ลิติและจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ เฟอร์นิเจัอร์ ไม้
ยางพัารา กระด้าษัป็ิด้ผู้ิว ไม้ยางพัาราแป็รร้ป็ อบแห้้ง เพั่�อใช้้ป็ระกอบ
ในการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ การผู้ลิติและจัำาห้น่ายไม้ยางพัาราแป็รร้ป็
อบแห้้ง สู่ำาห้รับการจััด้จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ผู้่านโช้ว์ร้ม สู่าขาภาย
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ใติ้ติราสิู่นค์้า ELEGA 12 แห้่ง ซึ่่�งจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ไม้จัริง ทั�งน่� 
รวมถ่ึงการผู้ลิติภายในป็ระเทศและท่�นำาเข้าจัากติ่างป็ระเทศ และ 
FINNA HOUSE ซึ่่�งจััด้เป็็นพั่�นท่�ค์อร์เนอร์ภายในโช้ว์ร้ม ELEGA โด้ย 
FINNA HOUSE จัะเป็็นการนำาเสู่นอร้ป็แบบของผู้ลิติภัณฑ์์เฟอร์นิเจัอร ์
ท่�ผู้ลิติโด้ยใช้้ลิขสู่ิทธุิ�ลายการ์ต้ินด้ิสู่น่ย์ ภายใติ้การเป็็นผู้้้ ได้้รับสู่ิทธิุ 
ในการใช้้ลายการ์ต้ินเพั่�อการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ (Franchisee) ซึ่่�ง 
ขณะน่�ยังเป็็นเพัียงรายเด้่ยวในป็ระเทศไทย นอกจัากน่�บริษััทยังเป็็น
ผู้้้ ให้้บริการตัิด้แผู้่นป็ิด้ขอบไม้ (พัีวีซึ่่) ด้้วย 

ทั�งน่�นับตัิ�งแติ่สู่ิ�นป็ี 2562 ท่�ทางบริษััทได้้ด้ำาเนินการป็ิด้สู่าขาโช้ว์ร้ม 
ELEGA ซึ่่�งบริษััทได้้นำาผู้ลิติภัณฑ์์ท่�เค์ยจัำาห้น่ายภายในโช้ว์ร้ม 
ELEGA และ FINNA HOUSE มาจััด้แสู่ด้งและจัำาห้น่ายอย้่ภายใน
พั่�นท่�ของ ECF OUTLET ซึ่่�งเป็็นโช้ว์ร้มท่�จัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร ์ 
ทุกแบรนด้์ ทุกร้ป็แบบ ภายใติ้การผู้ลิติและจัำาห้น่าย รวมทั�ง
สู่ินค์้านำาเข้าของบริษััท โด้ย ECF OUTLET ติั�งอย้่ภายใน บริษััท  
แสู่งอุด้ม ไล้ท์ติิ�งเซึ่็นเติอร์ จัำากัด้ ณ สู่ำานักงานให้ญ่รังสู่ิติ บริเวณ
ถึนนวิภาวด้่รังสิู่ติขาเข้า นอกจัากน่�ยังม่สิู่นค์้าวางจัำาห้น่ายผู้่าน
ช้่องทางออนไลน์ www.elegathai.com  รวมถ่ึงการจัำาห้น่าย 
บน online platform ติ่าง ๆ อาทิ Lazada และ Shopee ด้้วย

ในช้่วงป็ี 2560 บริษััทได้้จัด้ทะเบ่ยนจััด้ตัิ�งบริษััทย่อยเพัิ�มเติิมอ่ก  
1 แห้่ง ค์ือ บริษััท อ่ซึ่่เอฟ โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ (“บริษััทย่อย” ห้รือ “ECFH”) 
ในฐานะบริษััทย่อยท่�บริษััทถึือหุ้้นอย้่ในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 75 ท่�ผู้่านมา  
ECFH คื์อผู้้้ด้ำาเนินธุุรกิจัร้านค์้าป็ล่ก Can Do ซึ่่�งม่การด้ำาเนินการ 
ในร้ป็แบบร้าน 100 เยน ท่�บริษััทได้้ซึ่ื�อแฟรนไช้สู่์มาจัากป็ระเทศ
ญ่�ปุ็่น โด้ยจัำาห้น่ายสู่ินค์้าทั�งร้านในราค์าเด้่ยวค์ือ 60 บาท ป็ัจัจัุบัน  
นับตัิ�งแติ่วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2561 ท่�ผู้่านมา ECFH ได้้ห้ยุด้การ 
ด้ำาเนินธุุรกิจัในสู่่วนของร้าน Can Do ทั�งห้มด้เป็็นท่�เรียบร้อยแล้ว  
จัากสู่าเห้ติุผู้ลป็ระกอบการไม่เป็็นไป็ติามท่�ติั�งเป็้าไว้ และม่ผู้ลขาด้ทุน 
จัากการด้ำาเนินงานอย่างติ่อเนื�อง และขณะน่�ทางบริษััทได้้ให้้ ECFH 
ด้ำาเนินบทบาทเป็็นผู้้้จััด้จัำาห้น่ายผู้ลิติภัณฑ์์เฟอร์นิเจัอร์ให้้กับบริษััท

ติ่อมาบริษััทได้้จัด้ทะเบ่ยนจััด้ตัิ�ง บริษััท อ่ซึ่่เอฟ พัาวเวอร์ จัำากัด้ 
(ECF-P) ในฐานะเป็็นบริษััทย่อยท่�บริษััทถืึอหุ้้นอย้่ร้อยละ 99.99  
เพั่�อด้ำาเนินธุุรกิจัด้้านพัลังงาน ซึ่่�ง ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2563 
ECF-P ได้้เข้าลงทุนในบริษััทร่วมห้รือกิจัการร่วมค์้าเพัียง 1 แห้่ง 
ค์ือ บริษััท กรีน เอิร์ธุ พัาวเวอร์ (ไทยแลนด้์) จัำากัด้ (GEP) ในสู่ัด้สู่่วน
ร้อยละ 20 ซ่ึ่�ง GEP ค์ือ ผู้้้เข้าลงทุนในโค์รงการโรงไฟฟ้าพัลังงาน 
แสู่งอาทิติย์ ขนาด้ 220 เมกะวัติติ์ ป็ระเทศเม่ยนมาร์ ผู้่านการเข้าลงทุน
ในบริษััทย่อยเพัียง 1 แห้่ง คื์อ บริษััท จัีอ่พัี เม่ยนมาร์ จัำากัด้ ในสัู่ด้สู่่วน 
ร้อยละ 100 โด้ยได้้รับร้้รายได้้จัากการจัำาห้น่ายไฟฟ้าเช้ิงพัาณิช้ย ์
จัากการก่อสู่ร้างโค์รงการเฟสู่ท่� 1 ขนาด้ 50 เมกะวัติติ์ เป็็นท่�เรียบ 
ร้อยแล้ว ตัิ�งแติ่วันท่� 27 กันยายน 2562 ท่�ผู้่านมา และจัะเร่งการ
ก่อสู่ร้างสู่ำาห้รับเฟสู่ท่� 2 3 และ 4 ให้้แล้วเสู่ร็จัโด้ยเร็วติ่อไป็

โด้ยก่อนห้น้าน่� ECF-P ได้้เข้าลงทุนในบริษััทร่วมและกิจัการร่วม
ค์้าอ่ก 1 แห้่ง ค์ือ บริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ ในสู่ัด้สู่่วน 
ร้อยละ 33.37 เพั่�อลงทุนในธุุรกิจัด้้านโรงไฟฟ้าพัลังงานช้่วมวล 
ท่�ผู้่านมาบริษััทรับร้้สู่่วนแบ่งกำาไรจัากการด้ำาเนินธุุรกิจัโรงไฟฟ้า
พัลังงานช้่วมวลขนาด้ 7.5 เมกะวัติติ์ ตัิ�งอย้่ท่�อำาเภอแว้ง จัังห้วัด้

นราธิุวาสู่ และโค์รงการโรงไฟฟ้าพัลังงาน Biomass Gasification 
ขนาด้ 1 เมกะวัติติ์ ติั�งอย้่ท่�อำาเภอลอง จัังห้วัด้แพัร่ อย่างไรก็ติาม
บริษััทจัำาห้น่ายไป็ซึ่่�งหุ้้นทั�งห้มด้ท่�ถืึออย้่ของ SAFE ในราค์าจัำาห้น่าย 
233.9 ล้านบาท โด้ยได้้ป็ิด้การซึ่ื�อขายเป็็นท่�เรียบร้อยแล้วเมื�อวันท่� 
24 ธัุนวาค์ม 2563 ท่�ผู้่านมา

สู่ำาห้รับบริษััท แพัลนเนทบอร์ด้ จัำากัด้ (แพัลนเนท) เป็็นบริษััทย่อย
ท่�ได้้จัด้ทะเบ่ยนจััด้ตัิ�งเป็็นบริษััทล่าสูุ่ด้ และม่สัู่ด้สู่่วนการถึือหุ้้นโด้ย
บริษััทท่�ร้อยละ 57 นั�น ป็ัจัจัุบันแพัลนเนทอย้่ระห้ว่างการช้ะลอการ
เข้าลงทุนในโค์รงการ เนื�องจัากสู่ถึานการณ์ติ้นทุนไม้ม่การป็รับตัิว 
เพัิ�มสู่้งข้�น ค์วามติ้องการป็ริมาณไม้เพั่�อใช้้ ในการผู้ลิติสู่ำาห้รับ 
กลุ่มโค์รงการโรงไฟฟ้าพัลังงานช้่วมวลในพั่�นท่�ท่�อย้่ระห้ว่างการ
พัิจัารณาจััด้ห้าสู่ำาห้รับการลงทุนในโค์รงการ จัากเห้ตุิการณ์เห้ล่าน่� 
สู่่งผู้ลกระทบอย่างม่นัยสู่ำาค์ัญติ่อตัิวเลขอัติราผู้ลติอบแทน 
จัากการลงทุนท่�เค์ยได้้พัิจัารณาไว้ก่อนห้น้าน่� รวมถ่ึงผู้ลกระทบ
จัากสู่ถึานการณ์ COVID-19 ในขณะน่� ด้ังนั�นทางผู้้้บริห้ารและ 
ท่มงาน แพัลนเนท ยังค์งอย้่ระห้ว่างการพัิจัารณาห้าแนวทางท่� 
เห้มาะสู่มสู่ำาห้รับค์วามเป็็นไป็ได้้ในการด้ำาเนินธุุรกิจัของแพัลนทเนทต่ิอไป็

ผู้ลการดำาเนินงาน 
รายได้จากธิุรกิจเฟอร์นิเจอร์

รายได้้ของบริษััทสู่ามารถึแบ่งแยกติามป็ระเภทผู้ลิติภัณฑ์์ และช้่อง
ทางการจััด้จัำาห้น่ายได้้ โด้ยม่รายละเอ่ยด้ ดั้งน่�

รายได้้ของบริษััทแบ่งแยกติามป็ระเภทผู้ลิติภัณฑ์์ สู่ามารถึเรียงลำาด้ับ
สัู่ด้สู่่วนท่�สู่ำาคั์ญเมื�อเท่ยบกับรายได้้จัากการขายทั�งห้มด้ สู่ำาห้รับ
ช้่วงป็ี 2563 ได้้ดั้งน่�

อันดั้บท่� 1 คื์อ  รายได้้จัากการจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเค์ิล 
บอร์ด้ ม้ลค์่า 1,138.44 ล้านบาท ค์ิด้เป็็นสู่ัด้สู่่วน
ร้อยละ 82.23 

อันดั้บท่� 2 คื์อ  รายได้้จัากการจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ยางพัารา 
ม้ลค์่า 116.59 ล้านบาท ค์ิด้เป็็นสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 
8.42 

อันดั้บท่� 3 คื์อ  รายได้้จัากการจัำาห้น่ายเฟอร์นิเจัอร์ท่�จัำาห้น่าย 
ผู้่านโช้ว์ร้ม กลุ่มร้านค์้าสู่่ง และร้านค์้าป็ล่กรายย่อย 
(Dealer) ม้ลค์่า 75.67  ล้านบาท ค์ิด้เป็็นสู่ัด้สู่่วน
ร้อยละ 5.47 

อันดั้บท่� 4 คื์อ  รายได้้จัากการจัำาห้น่ายกระด้าษัป็ิด้ผู้ิว ม้ลค์่า  
50.48 ล้านบาท คิ์ด้เป็็นสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 3.65 

อันด้ับท่� 5 ค์ือ  รายได้้จัากการจัำาห้น่ายไม้ยางพัาราแป็รร้ป็อบแห้้ง 
ม้ลค์่า 3.31  ล้านบาท คิ์ด้เป็็นสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 0.24 

สู่ำาห้รับการเป็รียบเท่ยบอัติราการเติิบโติของรายได้้จัากการจัำาห้น่าย
เฟอร์นิเจัอร์แยกติามแติ่ละป็ระเภทผู้ลิติภัณฑ์์โด้ยเป็รียบเท่ยบ
ระห้ว่างช้่วง ป็ี 2562 และ ป็ี 2563 โด้ยรายได้้จัากการขายเติิบโติ 
ในกลุ่มผู้ลิติภัณฑ์์เฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ซึ่่�งเป็็นรายได้้ห้ลัก
และเป็็นผู้ลิติภัณฑ์์ห้ลักเพั่�อการสู่่งออกของบริษััท สู่ามารถึสู่ร้าง



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563158

อัติราการเติิบโติของยอด้ขายได้้ ไม่ติำ�ากว่าร้อยละ 22.05 ซึ่่�งเติิบโติ
จัากจัากรายได้้จัากการสู่่งออกไป็จัำาห้น่ายยังสู่ห้รัฐอเมริกา อินเด้่ย 
และจัีน เป็็นสู่ำาค์ัญ

โด้ยในช้่วงป็ี 2561 ป็ี 2562 และ ป็ี 2563 ม่รายได้้จัากการขาย
เท่ากับ 1,393.11 ล้านบาท 1,254.18 ล้านบาท และ 1,384.49 
ล้านบาท ติามลำาด้ับ 

นอกจัากน่�ยังสู่ามารถึแบ่งออกเป็็นรายได้้จัากการจัำาห้น่ายภายใน
ป็ระเทศและติ่างป็ระเทศ สู่ำาห้รับช้่วงป็ี 2563 คิ์ด้เป็็นสู่ัด้สู่่วน 
ร้อยละ 37 และร้อยละ 63 ติามลำาด้ับ

รายได้จากร้านค้าปลีกแคนดู (CAN DO)

ในสู่่วนของการด้ำาเนินธุุรกิจัของ บริษััท อ่ซึ่่เอฟ โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ 
(“ECFH”) บริษััทม่รายได้้จัากการด้ำาเนินธุุรกิจัร้านค์้าป็ล่กราย
ย่อยในร้ป็แบบการจัำาห้น่ายสู่ินค์้าทั�งร้านในราค์าเด้่ยว (60 บาท)  
ในร้ป็แบบร้าน 100 เยน ท่�เกิด้ข้�นในป็ี 2561 เท่ากับ 10.60 ล้านบาท  
ซึ่่�งร้าน Can Do ได้้เริ�มเป็ิด้ให้้บริการ เมื�อวันท่� 19 ธุันวาค์ม 2559 
ท่�ผู้่านมา และติลอด้รอบป็ี 2561 ท่�ผู้่านมาบริษััทได้้ทยอยป็ิด้สู่าขา
ท่�เป็ิด้ให้้บริการ จันสิู่�นสูุ่ด้การจัำาห้น่ายผู้ลิติภัณฑ์์ของร้าน Can Do 
เมื�อวันท่� 31 ธุันวาค์ม 2561 ท่�ผู้่านมา โด้ยไม่ม่การรับร้้รายได้้จัาก
ธุุรกิจัน่�นับติั�งแติ่ป็ี 2562 จันถ่ึงป็ัจัจัุบัน

รายได้จากธุิรกิจโรงไฟฟ้าพัลังงานแส่งอาทิต้ย์ 
และโรงไฟฟ้าพัลังงานช่ีวมูวล 

สู่ำาห้รับป็ี 2561 ป็ี 2562 และ ป็ี 2563 บริษััทม่สู่่วนแบ่งกำาไรจัากเงิน
ลงทุนในบริษััทร่วมและการร่วมค์้า เท่ากับ ขาด้ทุน 0.87 ล้านบาท 
กำาไร 10.76 ล้านบาท และกำาไร 35.14 ล้านบาท โด้ยมาจัากการ
เข้าลงทุนของ บริษััท อ่ซึ่่เอฟ พัาวเวอร์ จัำากัด้ (“ECF-P”) ในฐานะ
บริษััทย่อยท่�บริษััทถึือหุ้้นในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 99.99 โด้ย ECF-P  
ได้้รับร้้สู่่วนแบ่งกำาไรขาด้ทุนจัากการเข้าลงทุนในบริษััทติ่าง ๆ ดั้งน่�

1. บริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี โฮลดิ้�งสู่์ จัำากัด้ (“SAFE”) ซึ่่�งบริษััท  
อ่ซึ่่เอฟ พัาวเวอร์ จัำากัด้ (“ECF-P”) ในฐานะบริษััทย่อยท่�
บริษััทเข้าลงทุนร้อยละ 99.99 โด้ย ECF-P เข้าลงทุนใน 
SAFE ท่�สู่ัด้สู่่วนร้อยละ 33.37 ป็ัจัจัุบันสู่ามารถึรับร้้ผู้ลการ
ด้ำาเนินงานของโค์รงการโรงไฟฟ้าพัลังงานช่้วมวล ขนาด้ 7.5 
เมกะวัติติ์ของ บริษััท ไพัร์ซึ่ ออฟ ว้้ด้ กรีน เอนเนอร์จัี จัำากัด้ 
(“PWGE”) จัังห้วัด้นราธุิวาสู่ ซึ่่�งบริษััทรับร้้กำาไรติามสู่ัด้สู่่วน
เงินลงทุนติั�งแติ่ไติรมาสู่ท่� 3 ป็ี 2561 โด้ย SAFE เข้าลงทุนใน 
PWGE ค์ิด้เป็็นสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 99.99 และโค์รงการโรงไฟฟ้า
พัลังงาน Biomass Gasification ขนาด้ 1 เมกะวัติติ์ของ บริษััท  
เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี (แพัร่) จัำากัด้ จัังห้วัด้แพัร่ คิ์ด้เป็็นสู่ัด้สู่่วน
ร้อยละ 49

2. บริษััท กรีน เอิร์ธุ พัาวเวอร์ (ไทยแลนด้์) จัำากัด้ (“GEP”) ด้ำาเนิน
ธุุรกิจัโรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ขนาด้ 220 เมกะวัติติ์ ณ 
เมืองมินบ้ ป็ระเทศเม่ยนมาร์ โด้ย ECF-P ในฐานะบริษััทย่อย 
เข้าลงทุนในสัู่ด้สู่่วนร้อยละ 20 ป็ัจัจัุบันเริ�มรับร้้รายได้้จัากการ
จัำาห้น่ายไฟฟ้าในเช้ิงพัาณิช้ย์ ติั�งแติ่วันท่� 27 กันยายน 2562 
ภายห้ลังการก่อสู่ร้างโค์รงการเฟสู่ท่� 1 ขนาด้ 50 เมกะวัติติ์ 
เป็็นท่�เรียบร้อย จัากทั�งห้มด้ 220 เมกะวัติติ์ ซึ่่�งยังค์งเห้ลือ
โค์รงการท่�จัะติ้องด้ำาเนินการก่อสู่ร้างอ่ก 170 เมกะวัติติ์  
ในอ่ก 3 เฟสู่ ท่�เห้ลือ

ทั�งน่� ในรอบป็ี 2563 ท่�ผู้่านมา ภายห้ลังจัากทางบริษััทได้้เข้าสู่้่
แผู้นการขายเงินลงทุนของ SAFE ตัิ�งแติ่ช้่วงติ้นไติรมาสู่ท่� 1 จั้งได้้
ห้ยุด้ใช้้วิธุ่สู่่วนได้้เสู่่ยในการวัด้ม้ลค์่าเงินลงทุน และถืึอม้ลค์่าเงิน
ลงทุนด้ังกล่าวเป็็นรายการสิู่นทรัพัย์ ไม่ห้มุนเวียนท่�ถืึอไว้เพั่�อขาย 
ติามท่�ป็รากฏิในงบแสู่ด้งฐานะการเงิน ติามงบการเงินรวมของ 
บริษััทฯ ตัิ�งแติ่ ณ วันท่� 31 ม่นาค์ม 2563 และเมื�อวันท่� 24 ธัุนวาค์ม 
2563 ท่�ผู้่านมา ทางบริษััทได้้ด้ำาเนินการจัำาห้น่ายไป็ซ่ึ่�งหุ้้นสู่ามัญ 
ท่�ถืึออย้่ใน SAFE ทั�งห้มด้ท่�ร้อยละ 33.37 ในม้ลค์่า 233.9 ล้านบาท  
โด้ยได้้ป็ิด้การซึ่ื�อขายเสู่ร็จัสู่ิ�นแล้วในวันดั้งกล่าว สู่่งผู้ลให้้บริษััท 
จัะไม่ม่สู่่วนแบ่งกำาไรจัากเงินลงทุนของการเข้าลงทุนใน SAFE อ่กติ่อไป็  
ด้ังนั�นรายการสู่่วนแบ่งกำาไรจัากเงินลงทุนในบริษััทร่วมและ 
การร่วมค์้าท่�เกิด้ข้�นติลอด้ป็ี 2563 จัะเป็็นสู่่วนแบ่งกำาไรจัากโค์รงการ
โรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ท่�บริษััทฯ เข้าลงทุนใน GEP ทั�งห้มด้

รายได้้อื�น (ไม่รวมกำาไรจัากอัติราแลกเป็ล่�ยน) ท่�เกิด้ข้�นในป็ี 2561 ป็ี 
2562 และป็ี 2563 ม่ม้ลค์่าเท่ากับ 48.96 ล้านบาท 36.41 ล้านบาท  
และ 30.58 ล้านบาท ติามลำาด้ับ รายได้้อื�นของบริษััทท่�สู่ำาค์ัญ 

ข้้อมููลเปรียบ่เทียบ่รายได้จากการจำาหุ้น่าย
เฟอร์นิเจอร์แบ่งแยกติามป็ระเภทผู้ลิติภัณฑ์์
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สู่ำาห้รับป็ี 2563 ป็ระกอบด้้วย รายได้้จัากการขายวัสู่ดุ้และเศษัซึ่าก
จัากการผู้ลิติ ด้อกเบ่�ยรับ กำาไรจัากการขายสู่ินทรัพัย์ ไม่ห้มุนเวียน
ท่�ถึือไว้เพั่�อขาย (กำาไรจัากรายการจัำาห้น่ายไป็ซึ่่�งเงินลงทุนใน SAFE 
ม้ลค์่า 6.17 ล้านบาท) กำาไรจัากการขายสู่ินทรัพัย์ถึาวร เป็็นติ้น 
โด้ยติัวเลขสู่่วนท่�ลด้ลงเมื�อเท่ยบกับป็ีก่อนเกิด้จัากในป็ี 2563 บริษััท
ไม่ม่สู่่วนกำาไรจัากการจัำาห้น่ายสิู่นทรัพัย์ถึาวรเกิด้ข้�นเมื�อเท่ยบกับ
ป็ี 2562 ท่�ม่รายการด้ังกล่าวเกิด้ข้�นค์ิด้เป็็นม้ลค์่า 7.15 ล้านบาท

ในช้่วงป็ี 2561 ป็ี 2562 และป็ี 2563 บริษััทม่รายได้้รวมเท่ากับ 
1,443.33 ล้านบาท 1,290.94 ล้านบาท และ 1,415.63 ล้านบาท 
ติามลำาด้ับ เพัิ�มข้�นจัากป็ีก่อนเท่ากับร้อยละ 9.66 เมื�อเป็รียบเท่ยบ
ระห้ว่างป็ี 2562 และป็ี 2563 ติามสู่าเห้ติุท่�กล่าวมาข้างติ้นในห้ัวข้อ
ภาพัรวมของผู้ลการด้ำาเนินงานท่�ผู้่านมา

ซึ่่�งห้ากพัิจัารณาม้ลค์่ารายได้้รายไติรมาสู่ท่�เกิด้ข้�นจัะเห้็นว่า บริษััท
เริ�มได้้รับผู้ลกระทบจัากการแพัร่ระบาด้ของ COVID-19 อย่างห้นัก
ในช้่วงไติรมาสู่ท่� 1 และเริ�มป็รับมาฟ้�นติัวจัากค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อท่�เพัิ�มข้�น 
ในช้่วงป็ลายไติรมาสู่ท่� 2 จันถ่ึงไติรมาสู่ท่� 4 ดั้งน่�

บริษััทม่รายได้้รวมโด้ยเป็รียบเท่ยบรายไติรมาสู่ท่�เกิด้ข้�นในช้่วงป็ี 
2563 โด้ย ไติรมาสู่ท่� 1 ม่ม้ลค์่าเท่ากับ 294.35 ล้านบาท ไติรมาสู่ 
ท่� 2 เท่ากับ 293.33 ล้านบาท ไติรมาสู่ท่� 3 เท่ากับ 406.40 ล้านบาท  
และไติรมาสู่ท่� 4 เท่ากับ 421.55 ล้านบาท ติามลำาดั้บ ซึ่่�งจัะเห้็นได้้ว่า  
ช้่วงไติรมาสู่ท่� 3 และ ไติรมาสู่ท่� 4 เติิบโติเพัิ�มข้�นมากเมื�อเท่ยบกับ 
ช้่วงเด้่ยวกันของป็ีก่อน (YoY) ซ่ึ่�งเป็็นช้่วงท่�บริษััทได้้รับค์ำาสัู่�งซึ่ื�อ
จัากล้กค์้าติ่างป็ระเทศโด้ยเฉีพัาะในกลุ่มสู่ห้รัฐอเมริกา อินเด้่ย และ
จัีนเข้ามามาก  

อย่างไรก็ติามห้ากเป็็นช้่วงป็กติิของธุุรกิจัของบริษััท จัะพับว่า รายได้้ 
จัากการขายจัะอย้่ในช้่วงติำ�าสูุ่ด้สู่ำาห้รับไติรมาสู่ท่� 2 และ 3 โด้ย 
จัะกลับมาเพัิ�มข้�นอ่กค์รั�งในช้่วงไติรมาสู่ท่� 4 และ ไติรมาสู่ท่� 1  
ท่�เป็็นป็กติิของฤด้้กาลขายสู่ินค์้า
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หน่วย: ล้านบาท

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
บริษััทม่สู่ัด้สู่่วนติ้นทุนขายติ่อรายได้้จัากการขาย ในป็ี 2561  
ป็ี 2562 และป็ี 2563 ม่สัู่ด้สู่่วนติ้นทุนขายค์ิด้เป็็น ร้อยละ 70.48  
ร้อยละ 67.90 และร้อยละ 77.81 ติามลำาด้ับ ห้รือค์ิด้เป็็นม้ลค์่าติ้นทุน
ขาย เท่ากับ 981.81 ล้านบาท 851.54 ล้านบาท และ 1,077.23 
ล้านบาท ติามลำาด้ับ

ในรอบป็ี 2563 บริษััทม่สัู่ด้สู่่วนติ้นทุนขายเพัิ�มข้�น สู่าเห้ติุเกิด้จัาก
ค์่าแรงงานท่�ป็รับเพัิ�มข้�นในช้่วงยุค์ COVID-19 จัากการท่�ไม่สู่ามารถึ
รับแรงงานติ่างด้้าวเข้ามาเพั่�อเพัิ�มกะในการผู้ลิติได้้ทำาให้้ติ้องจั่าย
ค์่าล่วงเวลาเพัิ�มข้�นติามจัำานวนค์นงานท่�ม่ในขณะท่�บริษััทม่ค์ำาสัู่�ง
ซึ่ื�อสิู่นค์้าท่�เพัิ�มข้�น นอกจัากน่�ยังเกิด้จัากป็รับป็รุงสิู่นค์้าระห้ว่าง
ผู้ลิติท่�ค์้างนานเพั่�อนำามาเป็็นสิู่นค์้าเพั่�อการจััด้จัำาห้น่ายได้้อ่กค์รั�ง 
จั้งทำาให้้ม่ติ้นทุนค์่าแรงและวัติถึุด้ิบเพัิ�มข้�นตัิ�งแติ่ช้่วงไติรมาสู่ท่� 2  
ท่�ผู้่านมา ซึ่่�งถึ่งแม้ว่าจัะสู่่งผู้ลให้้บริษััทม่ติ้นทุนการผู้ลิติติ้นทุนขาย
ท่�เพัิ�มสู้่งข้�น แติ่นโยบายด้ังกล่าวจัะช้่วยเพัิ�มสู่ภาพัค์ล่องด้้านกระแสู่
เงินสู่ด้ให้้กับบริษััทได้้ในท่�สูุ่ด้ นอกจัากน่�ยังเกิด้จัากสู่าเห้ตุิท่�กลุ่ม 
ผู้้้ผู้ลิติสิู่นค์้าป็ระเภทไม้ป็าร์ติิเคิ์ลบอร์ด้ และไม้เอ็มด้่เอฟป็รับราค์าไม้
ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ และไม้เอ็มด้่เอฟ เพัิ�มข้�น ซึ่่�งถึือเป็็นวัติถึุด้ิบท่�สู่ำาค์ัญ
ในการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์โด้ยม่ระด้ับการป็รับราค์าเพัิ�มข้�นตัิ�งแติ ่
ร้อยละ 7 ถ่ึงร้อยละ 10 ติามแติ่ละป็ระเภทของผู้ลิติภัณฑ์์ นับติั�งแติ่
ช้่วงป็ลายไติรมาสู่ท่� 4 เป็็นติ้นมา นอกจัากน่�ในช้่วงท่�ผู้่านมาบริษััท
ป็ระสู่บป็ัญห้าขาด้แค์ลนติ้้ค์อนเทนเนอร์สู่ำาห้รับบรรจัุสู่ินค์้าเพั่�อการ
สู่่งออก แม้การจััด้จัำาห้น่ายจัะกำาห้นด้ราค์าเป็็น FOB ซึ่่�งค์่าใช้้จั่าย 
ในการขนสู่่งสู่ินค์้าเป็็นภาระของผู้้้ซึ่ื�อ แติ่อย่างไรก็ติามป็ัญห้าท่�เกิด้ข้�น 
ทำาให้้เกิด้ติ้นทุนค์่าเสู่่ยโอกาสู่ในการจััด้สู่่งสู่ินค์้าท่�ล่าช้้ากว่าเดิ้ม

อย่างไรก็ติาม บริษััทยังค์งเน้นนโยบายการป็รับติัวให้้สู่ัด้สู่่วนติ้นทุน
ขายลด้ลงอย่างติ่อเนื�อง ทั�งการลงทุนสู่ั�งซึ่ื�อเค์รื�องจัักรในร้ป็แบบ
ก่�งอัติโนมัติิ (Semi-Automatic Machine) เพั่�อเพัิ�มป็ระสู่ิทธิุภาพั
ในกระบวนการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ให้้มากข้�น รวม
ถ่ึงลด้การพั่�งพัิงด้้านแรงงานค์น โด้ยนับตัิ�งแติ่ช้่วงป็ลายป็ี 2563 
ถ่ึงรอบป็ี 2564 บริษััทยังค์งม่แผู้นการสู่ั�งซึ่ื�อเค์รื�องจัักรเข้ามาใน
สู่ายการผู้ลิติอย่างติ่อเนื�อง และนโยบายท่�สู่ำาค์ัญอ่กป็ระการคื์อ 
บริษััทม่นโยบายค์วบค์ุมติ้นทุนและค์่าใช้้จั่ายในกระบวนการผู้ลิติ
โด้ยพัิจัารณาจัากทุก ๆ จัุด้ท่�ม่ค์่าใช้้จั่ายเพั่�อห้าทางลด้และค์วบคุ์ม
ค์่าใช้้จั่ายให้้เป็็นไป็เพั่�อป็ระโยช้น์สู้่งสุู่ด้ ซึ่่�งค์าด้ว่าจัะสู่่งผู้ลให้้ม่สัู่ด้สู่่วน
ติ้นทุนขายท่�ลด้ลงจัากเดิ้ม โด้ยเฉีพัาะอย่างยิ�งห้ากพั้นช้่วงการ 
แพัร่ระบาด้ของ COVID-19 แล้ว

บริษััทม่สัู่ด้สู่่วนติ้นทุนในการจััด้จัำาห้น่ายติ่อรายได้้รวม สู่ำาห้รับ
ป็ี 2561 ป็ี 2562 และป็ี 2563 ค์ิด้เป็็นสู่ัด้สู่่วนเท่ากับ ร้อยละ 6.68 
ร้อยละ 5.80 และร้อยละ 4.35 ติามลำาด้ับ ห้รือค์ิด้เป็็นม้ลค์่าเท่ากับ 
96.36 ล้านบาท 74.82 ล้านบาท และ 61.61 ล้านบาท ติามลำาดั้บ 
ซ่ึ่�งป็รับตัิวลด้ลงจัากกลยุทธุ์การป็รับช้่องทางการจััด้จัำาห้น่ายสู่ินค์้า
ในสู่่วนท่�สู่ร้างค์่าใช้้จั่ายค์งท่�และไม่คุ์้มค์่ากับรายได้้ให้้ลด้ลงจัากเด้ิม 
ได้้แก่ การป็ิด้โช้ว์ร้ม ELEGA นับติั�งแติ่ช้่วงป็ลายป็ี 2562 ท่�ผู้่านมา 
รวมถึ่งการป็รับร้ป็แบบการขาย และการบริห้ารงานงานของกลุ่ม
ล้กค์้าป็ระเภทร้านค์้าสู่่งและร้านค์้าป็ล่กรายย่อยทั�วป็ระเทศให้ม่



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563160

และม่สัู่ด้สู่่วนค์่าใช้้จั่ายในการบริห้ารติ่อรายได้้รวม ในป็ี 2561 ป็ี 
2562 และป็ี 2563 ค์ิด้เป็็นสู่ัด้สู่่วนเท่ากับ ร้อยละ 12.91 ร้อยละ 
14.22 และร้อยละ 9.48 ติามลำาด้ับ ห้รือค์ิด้เป็็นม้ลค์่าเท่ากับ 186.28  
ล้านบาท 183.53 ล้านบาท และ 134.23 ล้านบาท ติามลำาด้ับ สู่ำาห้รับ
ค์่าใช้้จั่ายในการบริห้ารม่สัู่ด้สู่่วนค์่าใช้้จั่ายท่�ลด้ลงจัากเดิ้มเช้่นกัน  
เป็็นผู้ลมาจัากนโยบายการค์วบคุ์มค์่าใช้้จั่าย จัากการป็รับกลยุทธุ์
ช้่องทางการจััด้จัำาห้น่ายสู่ินค์้าให้ม่ เพั่�อลด้ติ้นทุนและค์่าใช้้จั่าย จัาก
อด้่ติท่�ม่การจัำาห้น่ายสู่ินค์้าผู้่านโช้ว์ร้ม ELEGA ท่�ป็ัจัจัุบันได้้ยกเลิก
การจััด้จัำาห้น่ายผู้่านช้่องทางดั้งกล่าว รวมถ่ึงการป็รับแผู้นการ
บริห้ารงานสู่ำาห้รับการจัำาห้น่ายสู่ินค์้าผู้่านร้านค์้าป็ล่กและร้านค์้า
สู่่งรายย่อยทั�วป็ระเทศ (Dealer) ให้ม่

สู่ำาห้รับสัู่ด้สู่่วนติ้นทุนทางการเงินติ่อรายได้้รวมของบริษััท  
ในป็ี 2561 ป็ี 2562 และป็ี 2563 เท่ากับ ร้อยละ 7.01 ร้อยละ 8.94 
และร้อยละ 9.39 ห้รือคิ์ด้เป็็นม้ลค์่าเท่ากับ 101.24 ล้านบาท 115.43 
ล้านบาท และ 132.92 ล้านบาท ติามลำาดั้บ ซึ่่�งติ้นทุนทางการเงิน 
ยังค์งม่ม้ลค่์าและสัู่ด้สู่่วนต้ินทุนทางการเงินท่�เพิั�มสู้่งข้�นอย่างต่ิอเนื�อง  
เนื�องจัากบริษััทม่การออกและเสู่นอขายหุ้้นก้้ช้่วงเดื้อนมิถุึนายน  
ป็ี 2563 ท่�ผู้่านมาในม้ลค์่ากว่า 581.10 ล้านบาท โด้ยม่อัติราด้อกเบ่�ย
หุ้้นก้้ ในสู่่วนน่�อย้่ท่�ร้อยละ 7.25 ติ่อป็ี ซึ่่�งโด้ยภาพัรวมแล้วบริษััท 
ม่ห้น่�สู่ินท่�ม่ภาระด้อกเบ่�ยเพัิ�มข้�นจัาก 1,773.24 ล้านบาท ณ วันท่� 
31 ธุันวาค์ม 2562 เป็็น 1,905.86 ล้านบาท ติามลำาดั้บ ซึ่่�งสู่าเห้ติุ
เกิด้จัากการเพัิ�มข้�นของรายการเงินก้้เบิกเกินบัญช่้และห้น่�เงินก้้ยืม
ระยะสัู่�นจัากสู่ถึาบันการเงิน รวมถ่ึงเงินก้้ยืมระยะสู่ั�นติ่าง ๆ  ท่�เพัิ�มข้�น  
โด้ยภาระห้น่�สู่ินสู่่วนน่�จัะม่ติ้นทุนทางการเงินอย้่ท่�ตัิ�งแติ่ร้อยละ 6.5 
ถึ่งร้อยละ 15 ติ่อป็ี ซ่ึ่�งสู่าเห้ตุิท่�สู่ำาค์ัญของการเพัิ�มข้�นของภาระห้น่� 
นอกจัากเพั่�อวัติถุึป็ระสู่งค์์ ในการเสู่ริมสู่ภาพัค์ล่องของธุุรกิจัแล้ว  
บริษััทยังค์งม่ภาระการใสู่่เงินลงทุนในสู่่วนของธุุรกิจัโรงไฟฟ้า
พัลังงานแสู่งอาทิติย์ ณ เมืองมินบ้ ป็ระเทศเม่ยนมาร์ เพั่�อให้้เป็็นไป็ 
ติามเงื�อนไขท่�สู่ถึาบันการเงินท่�ค์าด้ว่าจัะให้้การสู่นับสู่นุนทาง 
การเงินแก่โค์รงการได้้กำาห้นด้เงื�อนไขการใสู่่เงินเพัิ�มทุนไว้ โด้ยการ
จััด้ห้าเงินดั้งกล่าวท่�บางสู่่วนม่ติ้นทุนทางการเงินท่�สู่้งเป็็นห้น่�งใน 
ทางเลือกท่�เกิด้ข้�นภายใติ้สู่ถึานการณ์ COVID-19 เนื�องจัากสู่ถึาบัน
การเงินซึ่่�งโด้ยป็กติิจัะเป็็นผู้้้ ให้้การสู่นับสู่นุนทางการเงินแก่บริษััท 
ม่นโยบายเพัิ�มค์วามระมัด้ระวังอย่างมากติ่อการให้้การสู่นับสู่นุน 
สิู่นเช้ื�อทั�งในร้ป็แบบเงินก้้ยืมระยะสู่ั�นและระยะยาวในขณะน่�

โด้ย ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2563 บริษััทม่ภาระห้น่�หุ้้นก้้ โด้ย 
แบ่งออกเป็็นสู่่วนท่�ค์รบกำาห้นด้ช้ำารภายใน 1 ป็ี เท่ากับ 379.02  
ล้านบาท ซ่ึ่�งม่กำาห้นด้ค์รบการจั่ายช้ำาระค์ืนห้น่�ในวันท่� 22 ม่นาค์ม 
2564 ป็ระมาณ 200 ล้านบาท อัติราด้อกเบ่�ย 6.75% ติ่อป็ี และ
วันท่� 31 กรกฎาค์ม 2564 ป็ระมาณ 180 ล้านบาท อัติราด้อกเบ่�ย 
6.5% ติ่อป็ี นอกจัากน่�ยังม่ภาระห้น่�หุ้้นก้้ สู่่วนท่�เห้ลือจัำานวน 571.16 
ล้านบาท ซึ่่�งจัะค์รบกำาห้นด้จั่ายช้ำาระห้น่�ในวันท่� 12 มิถึุนายน 2565 
อัติราด้อกเบ่�ย 7.25% ติ่อป็ี ติ่อไป็

อย่างไรก็ติามบริษััท ติระห้นักด้่ถ่ึงป็ัญห้าติ้นทุนทางการเงินท่�
สู้่งอย่างม่นัยสู่ำาค์ัญท่�เกิด้ข้�นในขณะน่� ป็ัจัจัุบันบริษััท อย้่ระห้ว่าง 
การพัิจัารณาห้าแนวทางการลด้ติ้นทุนทางการเงินท่�เกิด้ข้�น  
ซึ่่�งค์าด้ว่า จัะเริ�มเห็้นผู้ลได้้ติั�งแติ่ช้่วงไติรมาสู่ท่� 1 ป็ี 2564 เป็็นติ้นไป็

อัต้รากำาไรข้ั�นต้้น และอัต้รากำาไรสุ่ทธิิ

บริษััทม่อัติรากำาไรขั�นติ้น คิ์ด้เป็็นสู่ัด้สู่่วนกำาไรขั�นติ้นติ่อรายได้้
จัากการขาย ในป็ี 2561 ป็ี 2562 และ ป็ี 2563 ค์ิด้เป็็นสู่ัด้สู่่วน 
ร้อยละ 29.52 ร้อยละ 32.10 และร้อยละ 22.19 ติามลำาด้ับ ห้รือ 
คิ์ด้เป็็นม้ลค์่ากำาไรขั�นติ้น เท่ากับ 411.31 ล้านบาท 402.64  
ล้านบาท และ 307.26 ล้านบาท ติามลำาด้ับ

ซึ่่�งสู่าเห้ติุของกำาไรขั�นติ้นท่�ลด้ลง เกิด้จัากติ้นทุนขายท่�ป็รับติัว 
เพัิ�มสู่้งข้�นติามท่�ได้้อธุิบายไว้ข้างติ้น

เมื�อพัิจัารณาอัติรากำาไรสุู่ทธิุของบริษััท พับว่า ในป็ี 2561 ป็ี 2562 
และป็ี 2563 ม่อัติรากำาไรสุู่ทธิุเท่ากับ ร้อยละ 4.05 ร้อยละ 5.33  
และร้อยละ 2.24  ห้รือคิ์ด้เป็็นม้ลค์่ากำาไรสุู่ทธิุเท่ากับ 58.46  
ล้านบาท 68.87 ล้านบาท และ 31.65 ล้านบาท ติามลำาด้ับ โด้ยกำาไร
สูุ่ทธุิสู่ำาห้รับงวด้ป็ี 2563 แบ่งออกเป็็น สู่่วนท่�เป็็นของบริษััทให้ญ่จัำานวน 
41.16 ล้านบาท และสู่่วนท่�เป็็นของสู่่วนได้้เสู่่ยท่�ไม่ม่อำานาจัค์วบคุ์ม
จัำานวน ติิด้ลบ 9.51 ล้านบาท โด้ยกำาไรสู่่วนท่�เป็็นของบริษััทให้ญ ่
ป็รับตัิวลด้ลงร้อยละ 41.10 เมื�อเท่ยบกับช้่วงเด่้ยวกันของป็ีก่อน 
สู่าเห้ตุิท่�สู่ำาคั์ญเกิด้จัากติ้นทุนขายท่�สู้่งข้�นภายใติ้สู่ถึานการณ์การ
แพัร่ระบาด้ของ COVID-19 รวมถึ่งติ้นทุนทางการเงินท่�สู่้งข้�นจัาก
ค์วามจัำาเป็็นของการจััด้ห้าแห้ล่งเงินทุนท่�ม่ติ้นทุนสู้่งสู่ำาห้รับการ
ออกและเสู่นอขายหุ้้นก้้ในช้่วงสู่ถึานการณ์ COVID-19 เช้่นเด้่ยวกัน

นอกจัากน่�บริษัทัได้้รับกำาไรจัากการขายสิู่ทธิุเรียกร้องในลก้ห้น่�การค้์า 
และสิู่ทธิุในติราสิู่นค้์าสู่ำาห้รบั Costa ท่�ได้้มก่ารจัำาห้น่ายติราสิู่นค้์า  
โด้ยได้้รับมติิจัากค์ณะกรรมการบริษัทั เมื�อช่้วงเดื้อนมน่าค์ม 2563 
อนมุตัิใิห้้บริษัทัจัำาห้น่ายสู่่วนห้น่�งของลก้ห้น่�การค้์าซึ่่�งเกดิ้จัากการ 
ขายสู่นิค้์าผู่้านร้านตัิวแทนขาย (Agents) พัร้อมสู่ทิธุใินติราสู่นิค้์า 
ท่�เก่�ยวข้องให้้แก่บริษัทัท่�ไม่เก่�ยวข้องกนัแห่้งห้น่�งซึ่่�งด้ำาเนนิธุรุกจิัซึ่ื�อมา
ขายไป็ซึ่่�งวัสู่ดุ้ก่อสู่ร้างและติกแต่ิงบ้านในราค์าขายจัำานวน 55 ล้านบาท 
โด้ยเกิด้เป็็นกำาไรจัากการขายป็ระมาณ 18.8 ล้านบาท โด้ยเป็็นการ
ช้ำาระค์่าสู่ิทธุิในติราสู่ินค์้าท่�เก่�ยวข้องโด้ยบริษััทได้้โอนการค์วบค์ุม 
ในสิู่ทธุกิารรับช้ำาระเงินจัากล้กห้น่�การค้์าและสู่ทิธุใินติราสิู่นค้์าให้้แก่ผู้้ซ้ึ่ื�อ
แล้ว ซ่ึ่�งถืึอเป็็นกำาไรของรายการท่�ไม่เกดิ้ข้�นบ่อยท่�เกดิ้ข้�นในรอบปี็ 2563 

อัติรากำาไรเบ็ด้เสู่ร็จัสู่ำาห้รับงวด้ของบริษััทพับว่า ป็ี 2561 ป็ี 2562 
และป็ี 2563 ม่อัติรากำาไรเบ็ด้เสู่ร็จัสู่ำาห้รับงวด้เท่ากับ ร้อยละ 4.02 
ร้อยละ 5.07 และร้อยละ 1.25 ห้รือค์ิด้เป็็นม้ลค์่ากำาไรเบ็ด้เสู่ร็จัสู่ำาห้รับ
งวด้เท่ากับ 58.04 ล้านบาท 65.44 ล้านบาท และ 17.70 ล้านบาท 
ติามลำาด้ับ โด้ยกำาไรเบ็ด้เสู่ร็จัสู่ำาห้รับงวด้ป็ี 2563 แบ่งออกเป็็น  
สู่่วนท่�เป็็นของบริษััทให้ญ่จัำานวน 27.21 ล้านบาท และสู่่วนท่�เป็็น
ของสู่่วนได้้เสู่่ยท่�ไม่ม่อำานาจัค์วบค์ุมติิด้ลบจัำานวน 9.51 ล้านบาท 

นอกจัากน่� ในช้่วงป็ี 2563 บริษััทฯ สู่ามารถึสู่ร้างกระแสู่เงินสู่ด้ได้้
มาจัากกิจักรรมด้ำาเนินงานเท่ากับ 153.58 ล้านบาท จัากท่�ติิด้ลบ 
58.89 ล้านบาท ในช้่วงป็ีก่อน ซึ่่�งมาจัากป็ริมาณค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อท่�เพัิ�ม
ข้�นสู่่งผู้ลให้้ม่กระแสู่เงินสู่ด้รับของรายได้้จัากการขายเข้ามาเพัิ�มข้�น  
รวมถ่ึงการบริห้ารจััด้การล้กห้น่�การค์้าท่�ด้่ข้�นจัากจัำานวนวัน 
เรียกเก็บห้น่�ท่�ลด้ลงเป็็น 83.59 วัน จัากป็ีก่อนท่� 91.81 วัน
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การวิเคราะหุ้์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์

ส่ินทรัพัย์หุ้มุูนเวียน
ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม ป็ี 2561 ป็ี 2562 และ ป็ี 2563 บริษััทม่ม้ลค์่า
สู่ินทรัพัย์ห้มุนเวียน เท่ากับ 1,872.72 ล้านบาท 1,837.49 ล้านบาท  
และ 2,035.77 ล้านบาท ติามลำาด้ับ ม่รายละเอ่ยด้ในแติ่ละรายการ
ท่�สู่ำาค์ัญ ด้ังติ่อไป็น่�

• เงินสู่ด้และรายการเท่ยบเท่าเงินสู่ด้ ณ วันท่� 31 ธัุนวาค์ม  
ป็ี 2561 ป็ี 2562 ป็ี 2563 ม่ม้ลค์่าเท่ากับ 132.36 ล้านบาท  
84.06 ล้านบาท และ 187.14 ล้านบาท ค์ิด้เป็็นสู่ัด้สู่่วน 
ติ่อสิู่นทรัพัย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 4.24 ร้อยละ 2.51 และ 
ร้อยละ 5.28 ติามลำาด้ับ 

• ล้กห้น่�การค์้า - สูุ่ทธุิ ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม ป็ี 2561 ป็ี 2562 
และ ป็ี 2563 ม่ม้ลค์่าล้กห้น่�การค์้า - สุู่ทธุิ เท่ากับ 327.91 
ล้านบาท 283.32 ล้านบาท และ 331.31 ล้านบาท ค์ิด้เป็็น
สู่ัด้สู่่วนติ่อสู่ินทรัพัย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 10.51 ร้อยละ 
8.46 และร้อยละ 9.34 ติามลำาด้ับ โด้ยล้กห้น่�การค์้าป็รับติัว 
เพัิ�มข้�นสู่่วนห้น่�งเกิด้จัากกลุ่มล้กค์้าติ่างป็ระเทศท่�บริษััท 
ได้้รับค์ำาสัู่�งซึ่ื�อสู่ินค์้าเพัิ�มข้�น แติ่อย่างไรก็ติามห้ากพัิจัารณา
จัากระยะเวลาการเรียกเก็บห้น่�จัะพับว่าจัำานวนวันเรียกเก็บ
ห้น่�ป็รับติัวลด้ลงจัากช้่วงป็ี 2562 ท่�ม่ระยะเวลาเก็บห้น่�เฉีล่�ย 
91.81 วัน เห้ลือ 83.59 วันสู่ำาห้รับช้่วงป็ี 2563 เกิด้จัาก 
การใช้้นโยบายการติิด้ติามเรียกเก็บห้น่�โด้ยเฉีพัาะจัากกลุ่ม
ล้กค์้าป็ระเภทร้านค์้าป็ล่กและร้านค์้าสู่่งเฟอร์นิเจัอร์ (Dealer) 
แบบเข้มงวด้มากข้�นซ่ึ่�งเป็็นค์วามพัยายามท่�จัะลด้ระยะเวลา 
การจััด้เก็บห้น่�ให้้น้อยลงกว่าเดิ้ม ป็ระกอบกับในรอบป็ีท่�ผู้่าน
มาบริษััทม่การป็รับกลยุทธุ์ด้้านการติลาด้ให้ม่เพั่�อลด้ค์่า
ใช้้จั่ายซ่ึ่�งในช้่วงเป็ล่�ยนผู้่านสู่่งผู้ลให้้บริษััทม่รายได้้จัากการ
จัำาห้น่ายในกลุ่ม Dealer ลด้ลงจัากเดิ้ม สู่่งผู้ลให้้ม้ลค์่าล้กห้น่�
การค์้าลด้ลง แติ่อย่างไรก็ติามบริษััทจัะสู่ามารถึลด้ค์่าใช้้จั่ายได้ ้
จัากเดิ้มเช้่นกัน และภายห้ลังป็รับนโยบาย ช้่วงป็ี 2563 บริษััท
ได้้เริ�มกลับมาม่ค์ำาสัู่�งซืึ่�อจัากกลุ่มล้กค์้า Dealer เพัิ�มข้�นอ่กค์รั�ง 
จั้งทำาให้้เริ�มป็รากฏิม้ลค์่าล้กห้น่�การค์้าเพัิ�มข้�นในช้่วงป็ี 2563

สู่ำาห้รับช้่วง 3 ป็ีท่�ผู้่านมา โด้ยภาพัรวมบริษััทม่ม้ลค์่าของล้กห้น่�การค์้า
ป็รับข้�นลด้ลงเป็็นไป็ติามการลด้ลงของรายได้้จัากการขายโด้ยเฉีพัาะ
ยอด้ขายจัากกลุ่มร้านค์้าป็ล่กและร้านค์้าสู่่งเฟอร์นิเจัอร์ (Dealer) 
ซึ่่�งโด้ยพัฤติิกรรมของล้กค์้าในกลุ่มน่�จัะใช้้ระยะเวลาการเรียกเก็บห้น่�
ค์่อนข้างนาน และห้ากพัิจัารณาจัากค์วามสู่ามารถึในการจััด้เก็บห้น่� 
จัะพับว่า บริษััทม่ระยะเวลาเก็บห้น่�เฉีล่�ยในช้่วงป็ี 2561 ป็ี 2562 และ 
ป็ี 2563 เท่ากับ 80.72 วัน 91.81 วัน และ 83.59 วัน ติามลำาด้ับ 
อย่างไรก็ติามบริษััทได้้ติระห้นักเป็็นอย่างยิ�งถึ่งแนวทางท่�จัะลด้ค์วาม
เสู่่�ยงจัากการเรียกเก็บห้น่�ในกลุ่มล้กค์้า Dealer ซึ่่�งทางท่มการขาย
และท่มบัญช่้ได้้ม่การวางแผู้นเพั่�อติิด้ติามเรียกเก็บห้น่�อย่างใกล้ชิ้ด้

ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2563 บริษััทม่รายการล้กห้น่�การค์้า - สูุ่ทธุิ
เท่ากับ 331.31 ล้านบาท แบ่งเป็็น

ล้กห้น่�การค์้า - บริษััทท่�เก่�ยวข้องกัน 7.55 ล้านบาท ท่�เกิด้จัากการ
ขายเฟอร์นิเจัอร์ และกระด้าษัป็ิด้ผิู้ว สู่ำาห้รับใช้้ในการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์
ให้้กับบริษััทท่�เก่�ยวข้องกันจัำานวน 21.69 ล้านบาท ค์ือ บริษััท  
อินเด้็กซึ่์ อินเติอร์เฟิร์น จัำากัด้ และ บริษััท อินเด้็กซึ่์ ลิฟวิ�ง มอลล ์
จัำากัด้ ซึ่่�งเป็็นบริษััทท่�ม่กรรมการเป็็นค้์่สู่มรสู่ของนายอารักษั์ สูุ่ขสู่วัสู่ด้ิ�  
ซึ่่�งด้ำารงติำาแห้น่งเป็็นผู้้้ถึือหุ้้น กรรมการ กรรมการผู้้้ม่อำานาจั 
ลงนามและผู้้้บริห้ารของบริษััท และล้กห้น่�การค์้า - บริษััทอื�น 323.75 
ล้านบาท ซ่ึ่�งม้ลค์่าล้กห้น่�การค์้าทั�งสู่่วนของบริษััทท่�เก่�ยวข้องกันและ
บริษััทอื�นโด้ยสู่่วนให้ญ่ร้อยละ 72.60 ของล้กห้น่�การค์้าทั�งห้มด้ห้ลังห้ัก 
ค่์าเผืู้�อห้น่�สู่งสัู่ยจัะสู้่ญอย่้ในกลุ่มล้กห้น่�การค้์าท่�ยังไม่ถ่ึงกำาห้นด้ช้ำาระ 
ป็ัจัจัุบันล้กค์้าท่�บริษััทพัิจัารณาให้้เค์รด้ิติเทอมทั�งห้มด้จัะเป็็นล้กค์้า 
Hypermarket ห้รือร้านค์้าป็ล่กขนาด้ให้ญ่ ซึ่่�งท่�ผู้่านมากลุ่มล้กค์้า 
ด้ังกล่าวไม่ม่ป็ัญห้าเรื�องการเรียกเก็บห้น่�แติ่อย่างใด้ สู่ำาห้รับกลุม่ล้กค์้า  
Dealer ซึ่่�งเป็็นกลุ่มร้านค์้าสู่่งและร้านค์้าป็ล่กรายย่อยทั�วป็ระเทศ 
บริษััทจัะวางแผู้นการจััด้เก็บและเรียกช้ำาระห้น่�อย่างใกล้ช้ิด้ สู่ำาห้รับ
ล้กค์้าติ่างป็ระเทศโด้ยสู่่วนให้ญ่บริษััทกำาห้นด้เงื�อนไขการช้ำาระเงิน
เป็็น L/C at sight ห้รือการโอนเงินทันท่ (T/T) ก่อนวันสู่่งสิู่นค์้า 
(Shipment Date) ซึ่่�งจัะไม่ม่ป็ัญห้าการจั่ายช้ำาระห้น่�แติ่อย่างใด้

ข้อม้ลอายุล้กห้น่�ท่�ค์้างช้ำาระ ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2563  
ม่รายละเอ่ยด้ดั้งน่�

มูลค่าลูกหนี�การค้า

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

ยังไม่ถ่ึงกำาห้นด้ช้ำาระ 4.38 58.03%

ค์้างช้ำาระ

- ไม่เกิน 3 เด้ือน 3.16 41.85%

- เกินกว่า 12 เด้ือน 0.01 0.12%

รวมลูกหนี�การค้า 7.55 100.00%

บริษัทอื่น - สุทธิ

ยังไม่ถ่ึงกำาห้นด้ช้ำาระ 230.67 71.25%

ค์้างช้ำาระ

- ไม่เกิน 3 เด้ือน 47.05 14.53%

- ระห้ว่าง 3 - 6 เดื้อน 16.23 5.01%

- ระห้ว่าง 6 - 12 เดื้อน 24.76 7.65%

- เกินกว่า 12 เด้ือน 9.90 3.06%

รวมลูกหนี�การค้า 328.61 101.50%

ห้ัก ค์่าเผู้ื�อห้น่�สู่งสู่ัยจัะสู่้ญ (4.86) (1.50%) 

รวมลูกหนี�การค้า 323.75 100.00%
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บริษััทได้้กำาห้นด้นโยบายการตัิ�งค์่าเผู้ื�อห้น่�สู่งสัู่ยจัะสู่้ญ โด้ยพัิจัารณา
จัากข้อม้ลทางสู่ถิึติิเก่�ยวกับการเรียกเก็บห้น่�จัากล้กค์้าในอด้่ติ ซ่ึ่�งม่
ค์วามเห้มาะสู่มกับการด้ำาเนินธุุรกิจัของบริษััท โด้ยกำาห้นด้นโยบาย
ท่�จัะติิด้ติามล้กห้น่�ให้้ช้ำาระห้น่�ภายในระยะเวลาท่�ให้้เค์รด้ิติเทอมให้้ ได้้
ทั�งห้มด้ ด้ังน่�

ลูกหนี�นับจากวันท่ี
ถ่งกำาหนดชำาระ

อัตราการตั�งสำารองหนี�สงสัย 
จะสูญของยอดลูกหนี�คงเหลือสุทธิ

ตัิ�งแติ่ 12 เด้ือนข้�นไป็
ร้อยละ 100 (เฉีพัาะล้กห้น่�ท่�ม่ข้อบ่งช้่�

ว่าจัะเรียกเก็บเงินไม่ได้้)

ตัิ�งแติ่ 24 เด้ือนข้�นไป็ ร้อยละ 100

สู่ำาห้รับรายการล้กห้น่�การค์้าท่�ม่อายุเกินกว่า 12 เดื้อน โด้ยสู่่วนให้ญ ่
เป็็นล้กห้น่�การค์้าท่�เกิด้จัากกลุ่มล้กค์้าป็ระเภทร้านค์้าป็ล่กและ 
ร้านค์้าสู่่งรายย่อยทั�วป็ระเทศ (Dealer) ป็ัจัจัุบันบริษััทอย้่ระห้ว่าง
การด้ำาเนินการติิด้ติามทวงถึามโด้ยลายลักษัณ์อักษัรและม่บางราย 
ท่�อย้่ระห้ว่างด้ำาเนินการด้้านกฎห้มาย 

ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2563 บริษััทได้้นำาล้กห้น่�การค์้าจัำานวนเงิน
ป็ระมาณ 89.7 ล้านบาท ไป็ขายลด้แก่สู่ถึาบันการเงินในป็ระเทศ
สู่องแห้่ง ภายในวงเงินสิู่นเช้ื�อรวม 215 ล้านบาท โด้ย ณ วันท่�  
31 ธุันวาค์ม 2563 สู่ถึาบันการเงินท่�ให้้การสู่นับสู่นุนวงเงินสู่ินเช้ื�อ
ม่สู่ิทธุิไล่เบ่�ยจัำานวนเงินป็ระมาณ 87.5 ล้านบาท (ซ่ึ่�งเป็็นจัำานวนเงิน 
ท่�อย้่ระห้ว่างการรอเรียกเก็บเงินจัากล้กห้น่�การค์้าท่�ทางบริษััท 
ได้้นำาไป็ขายลด้ติ่อสู่ถึาบันการเงิน) โด้ยได้้แสู่ด้งเป็็นห้น่�สิู่นในรายการ 
“เจั้าห้น่�จัากการขายสิู่ทธิุเรียกร้องล้กห้น่�การค์้า” ในการขอรับการ
สู่นับสู่นุนวงเงินสู่ินเช้ื�อป็ระเภทขายลด้ล้กห้น่� (Factoring) ทางบริษััท
ไม่จัำาเป็็นติ้องจััด้ห้าสิู่นทรัพัย์เพั่�อเป็็นห้ลักป็ระกันสู่ำาห้รับวงเงิน 
สิู่นเช้ื�อป็ระเภทน่� ซึ่่�งจัะเป็็นผู้ลด้่ติ่อบริษััทในแง่ของการไม่ม่ภาระ 
ในห้ลักทรัพัย์เพั่�อใช้้ค์ำ�าป็ระกัน และเป็็นการเสู่ริมสู่ภาพัค์ล่องทาง 
การเงินให้้กับบริษััทอ่กร้ป็แบบห้น่�ง 

• สิู่นค์้าค์งเห้ลือ - สูุ่ทธุิ ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม ป็ี 2561 ป็ี 2562 
และ ป็ี 2563 ม่ม้ลค์่าสิู่นค์้าค์งเห้ลือ - สูุ่ทธุิ เท่ากับ 1,172.21 
ล้านบาท 1,379.37 ล้านบาท และ 1,370.21 ล้านบาท  
ค์ิด้เป็็นสู่ัด้สู่่วนติ่อสู่ินทรัพัย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 37.59  
ร้อยละ 41.20 และร้อยละ 38.65 ติามลำาด้ับ 

 สู่ินค์้าค์งเห้ลือของบริษััทคื์อ วัติถุึดิ้บท่�เติรียมไว้ ใช้้ ในการ
ผู้ลิติ สู่ินค์้าระห้ว่างทำา และสิู่นค์้าสู่ำาเร็จัร้ป็ท่�เก็บสู่ต็ิอกไว้ 
เพั่�อจัำาห้น่าย รวมถึ่งเฟอร์นิเจัอร์ท่�นำาเข้าจัากติ่างป็ระเทศ 
และท่�สู่ั�งซืึ่�อจัากภายในป็ระเทศเพั่�อจัำาห้น่าย ในช้่วงท่�บริษััทรับ 
ค์ำาสัู่�งซืึ่�อจัากล้กค์้าเป็็นจัำานวนมาก ช้่วงนั�นบริษััทจัะม่ค์วาม
ติ้องการสู่ติ็อกสู่ินค์้าเพั่�อเติรียมสู่่งมอบติามค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อเพัิ�มข้�น 
ติามไป็ด้้วย โด้ยห้ากพัิจัารณาจัากอด้่ติท่�ผู้่านมาจัะพับว่า 
ม้ลค์่าสู่ินค์้าค์งเห้ลือเพัิ�มข้�นติามป็ริมาณการขายท่�เพัิ�มข้�น
อย่างติ่อเนื�อง ซึ่่�งจัากป็ริมาณการขายท่�เพัิ�มข้�นด้ังกล่าว ทำาให้้
บริษััทจัำาเป็็นติ้องวางแผู้นการสัู่�งซึ่ื�อวัติถุึด้ิบ และการจััด้เก็บ
สู่ติ็อกสิู่นค์้าค์งเห้ลือให้้เพัียงพัอติ่อป็ริมาณค์วามติ้องการ 

และจัะติ้องป็้องกันป็ัญห้าการขาด้แค์ลนวัติถุึดิ้บท่�จัะใช้้ ใน 
การผู้ลิติเพั่�อจััด้จัำาห้น่ายให้้กับล้กค์้า

• สู่ำาห้รบัการผู้ลิติและจัำาห้นา่ยสิู่นค้์าให้กั้บลก้ค้์าต่ิางป็ระเทศท่�ผู้ลติิ
ติามค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อ (Made to order) และกลุ่มลก้ค์้า Hypermarket 
ภายในป็ระเทศ โด้ยสู่่วนให้ญ่แลว้จัะเป็น็การผู้ลิติสิู่นค์า้ป็ระเภท
เฟอร์นิเจัอร์ ไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ ซึ่่�งบริษััทม่เงื�อนไขจัะติ้องผู้ลิติ
สู่ินค์้าสู่ำาเร็จัร้ป็เพ่ั�อจััด้เก็บสู่ต็ิอกไว้รอการสู่่งมอบ โด้ยทาง
ลก้ค์า้ต่ิางป็ระเทศและ Hypermarket จัะแจัง้ป็รมิาณการสู่ง่มอบ
สู่ินค์้าสู่ำาเร็จัร้ป็ท่�บริษััทผู้ลิติไว้รอเป็็นค์รั�ง ๆ ไป็ ซึ่่�งทางบริษััท
จัำาเป็็นท่�จัะติ้องม่สู่ต็ิอกสิู่นค้์าไว้เพีัยงพัอและค์วบคุ์มให้้ม่การ
สู่่งมอบสิู่นค์้าได้้ติรงติ่อเวลา สู่ำาห้รับป็ี 2563 ท่�ผู้่านมา ม้ลค์่า
สู่ินค้์าค์งเห้ลือของบริษััทโด้ยสู่่วนให้ญ่ค์ือสิู่นค้์าระห้ว่างผู้ลิติ
ค์ิด้เป็็นสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 49.83 ของม้ลค่์าสู่ินค้์าค์งเห้ลือ - สูุ่ทธุิ 
ห้รอืคิ์ด้เป็น็มล้ค่์าเท่ากบั 682.74 ลา้นบาท ลด้ลงจัาก ณ วนัท่� 
31 ธุันวาค์ม 2562 ท่�ม่ม้ลค่์าเท่ากับ 889.63 ล้านบาท ซึ่่�งเป็็น 
ช่้วงท่�บริษััทอย่้ระห้ว่างการผู้ลิติสู่ินค์้าเพั่�อรองรับการสู่่ง
มอบติามค์ำาสัู่�งซืึ่�อของกลุ่มล้กค้์าติ่างป็ระเทศและร้านค้์า 
Hypermarket ภายในป็ระเทศ รองลงมาค์อื กลุม่สู่นิค์า้สู่ำาเรจ็ัรป้็ 
คิ์ด้เป็น็สู่ดั้สู่ว่นรอ้ยละ 40 ของมล้ค์า่สู่นิค์า้ค์งเห้ลอื - สู่ทุธุ ิห้รือ 
คิ์ด้เป็็นม้ลค์่าเท่ากับ 549.27 ล้านบาท เพัิ�มข้�นมากจัาก  
ณ วันท่� 31 ธุนัวาค์ม 2562 ท่�มม่ล้ค่์าเท่ากับ 382.23 ลา้นบาท  

โด้ยสู่ามารถึอธิุบายถ่ึงสู่าเห้ตุิของป็ริมาณสิู่นค์้าค์งเห้ลือท่�ม่อย้่ได้้
ด้ังน่� 

1. เกิด้จัากการขยายการติลาด้ไป็สู่้่กลุ่มล้กค์้าป็ระเภทร้าน
ค์้าป็ล่กและร้านค์้าสู่่งรายย่อยทั�วป็ระเทศ (Dealer) ห้รือ 
กลุ่มนอกติลาด้ Hypermarket ซึ่่�งเป็็นกลุ่มร้านเฟอร์นิเจัอร์ราย
ให้ญ่จันถ่ึงรายย่อยทั�วไป็ การขยายฐานล้กค์้า ทำาให้้กิจัการติ้อง
ม่สู่ินค์้าเติรียมขายท่�ห้ลากห้ลายข้�น ซ่ึ่�งบริษััทจัะจัำาห้น่ายสู่ินค์้า
ผู้่านบริษััท อ่ซึ่่เอฟ โฮลด้ิ�ง จัำากัด้ ซึ่่�งเป็็นบริษััทล้กของ ECF 
เอง ทำาให้้กิจัการติ้องสู่ต็ิอกสิู่นค์้าสู่ำาห้รับกลุ่มล้กค์้าน่�เพัิ�มข้�น 

2. เกิด้จัากการขยายกลุ่มล้กค์้า Hypermarket มากข้�น โด้ย
ขยายเพัิ�มทั�งในสู่่วนของจัำานวน SKU ของล้กค์้าแติ่ละล้กค์้า 
และการเพัิ�มข้�นของล้กค์้ารายให้ม่ เช้่น Do Home, Global 
House, MR.DIY ฯลฯ ซึ่่�งการขยายดั้งกล่าว เพั่�อให้้บริษััท
ลด้การพั่�งพัาล้กค์้ารายให้ญ่เพัียงไม่ก่�ราย รวมถ่ึงลด้ค์วาม
เสู่่�ยงเรื�องค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อผู้้กขาด้ลง ข้อด้่จัากการขยายค์รั�งน่� ทำาให้้
บริษััทได้้รับผู้ลกระทบจัากวิกฤติโรค์ระบาด้ COVID-19  
น้อยกว่าธุุรกิจัอื�น ซึ่่�งบริษััทได้้รับผู้ลกระทบในไติรมาสู่ท่� 1 
จันถ่ึงกลางไติรมาสู่ท่� 2 และจัะเห้็นได้้ว่าเมื�อเข้าสู้่่ไติรมาสู่ท่� 3 
บริษััทสู่ามารถึฟ้�นคื์นยอด้ขายได้้ใกล้เค่์ยงกับช้่วง 9 เดื้อนของ
ป็ีท่�ผู้่านมาในช้่วงวิกฤติแบบน่� 

3. บริษััทได้้ขยายฐานล้กค์้าในกลุ่มติ่างป็ระเทศ ซึ่่�งล้กค์้าห้ลัก 
ของกิจัการโด้ยสู่่วนให้ญ่เป็็นกลุ่มล้กค์้าญ่�ป็ุ่น ในป็ีน่�บริษััท
ขยายฐานล้กค์้าให้ม่ โด้ยเพัิ�มล้กค์้ากลุ่มสู่ห้รัฐอเมริกา อินเด้่ย 
และจัีน ซ่ึ่�งเป็็นบริษััทท่�จัำาห้น่ายสู่ินค์้าบนออนไลน์แพัลติฟอร์ม
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ในติ่างป็ระเทศ ซึ่่�งเมื�อบริษััทกระจัายค์วามเสู่่�ยงออกไป็ยัง 
แถึบป็ระเทศอื�นมากข้�น ทำาให้้จัำาเป็็นติ้องม่สิู่นค์้าท่�สู่ต็ิอกสิู่นค์้า
มากข้�น ซึ่่�งการจัำาห้น่ายสู่ินค์้ากลุ่มล้กค์้าเพั่�อการขายออนไลน์
จัะติ้องม่จัำานวน SKU ท่�มากและห้ลากห้ลาย จั้งเป็็นป็ัจัจััยห้น่�ง
ท่�ทำาให้้สู่ติ็อกสู่ินค์้าสู่้งข้�น

4. เพั่�อรองรับการเรียกเข้าสิู่นค์้าให้้ทันติ่อค์วามติ้องการของ
ล้กค์้า ซ่ึ่�งทั�งล้กค์้าในกลุ่มแติ่ละกลุ่มนั�น ม่ค์วามติ้องการสิู่นค์้า
ท่�ห้ลากห้ลายและแติกติ่างกัน จัุด้แข็งของบริษััทคื์อ สู่ามารถึ
รองรับค์วามติ้องการได้้ทันท่และติลอด้เวลา เช้่น ในกลุ่ม
ล้กค์้าในป็ระเทศซึ่่�งเป็็นกลุ่ม Hypermarket นั�น การเป็ิด้ PO  
เพั่�อเรียกเข้าสิู่นค์้าของล้กค์้าจัะเป็ิด้เพั่�อเรียกเข้าเพัียงแค์ ่ 
7 - 10 วัน ซ่ึ่�งถึือว่าน้อยมากถึ้าเท่ยบกับการวางแผู้นผู้ลิติ
และการเติรียมวัติถุึด้ิบ บริษััทติ้องม่สู่ินค์้าท่�ก่�งสู่ำาเร็จัร้ป็
และสู่ามารถึนำาสู่่งให้้ล้กค์้าได้้ทันท่ภายในเวลาท่�กำาห้นด้  
ซึ่่�งเงื�อนไขด้ังกล่าวห้ากบริษััทไม่สู่ามารถึสู่่งมอบสู่ินค์้าได้้ติาม
ค์ำาสัู่�งซึ่ื�อล้กค์้า นั�นค์ือบริษััทติ้องถ้ึกป็รับเนื�องจัากสู่่งมอบไม่ได้ ้
ห้รือสู่่งมอบไม่ค์รบทันท่ จั้งทำาให้้บริษััทติ้องม่สิู่นค์้าระห้ว่าง
ผู้ลิติไว้ให้้เพัียงพัอ โด้ยกลุ่มล้กค์้า Hypermarket ในป็ระเทศ 
รวมป็ระมาณ 7 รายให้ญ่ ใช้้เงื�อนไขน่�ทั�งห้มด้ 

ห้ากพัิจัารณาระยะเวลาขายสิู่นค์้าเฉีล่�ย (ค์ำานวณโด้ยใช้้สู่ินค์้าค์ง
เห้ลือ - กลุ่มสู่ินค์้าสู่ำาเร็จัร้ป็ โด้ยไม่รวมสู่ินค์้าระห้ว่างผู้ลิติ สู่ินค์้า
ระห้ว่างทางและวัติถุึด้ิบท่�ใช้้ ในการผู้ลิติ) ในช้่วงป็ี 2561 ป็ี 2562  
และป็ี 2563 พับว่า บริษััทม่ระยะเวลาขายสู่ินค์้าเฉีล่�ย เท่ากับ 
112.20 วัน 145.21 วัน และ 155.65 วัน ติามลำาด้ับ ห้ากพัิจัารณา 
ในภาพัรวมจัากระยะเวลาขายสิู่นค์้าเฉีล่�ยตัิ�งแติ่ช้่วงป็ี 2560 จันถึ่ง
ป็ัจัจัุบัน จัะพับว่าม่จัำานวนวันเพัิ�มข้�นอย่างติ่อเนื�อง สู่าเห้ติุสู่ำาคั์ญ
เกิด้จัากบริษััทม่ป็ริมาณสู่ติ็อกสิู่นค์้าเพัิ�มสู่้งข้�นอย่างติ่อเนื�อง  
ติามการขยายตัิวของรายได้้จัากการขายท่�เพัิ�มข้�น  

สู่ำาห้รับนโยบายติ่าง ๆ ท่�เก่�ยวข้องกับสิู่นค์้าค์งเห้ลือนั�น ป็ัจัจัุบัน
บริษััทได้้กำาห้นด้นโยบายการตัิ�งค์่าเผู้ื�อสิู่นค์้าล้าสู่มัย ทางบริษััท
ได้้เริ�มใช้้นโยบายการตัิ�งค์่าเผู้ื�อสู่ินค์้าล้าสู่มัยและเค์ลื�อนไห้วช้้า 
โด้ยพัิจัารณาจัากสู่ินค์้าท่�ม่อายุเกิน 3 ป็ีข้�นไป็ สู่ภาพัสิู่นค์้าและ
ป็ระสู่บการณ์ท่�ผู้่านมาในอด้่ติ โด้ยป็ระมาณค์่าเผู้ื�อม้ลค์่าสู่ินค์้า
ล้าสู่มัยและเค์ลื�อนไห้วช้้าร้อยละ 5 ของม้ลค์่าสู่ินค์้าท่�จัะได้้รับ  
ห้ากสู่ินค์้าค์้างนานเกินกว่า 4 ป็ีข้�นไป็ จัะตัิ�งค์่าเผู้ื�อม้ลค์่าสู่ินค์้า 
ล้าสู่มัยร้อยละ 50 ของม้ลค์่าสิู่นค์้าท่�จัะได้้รับ นอกจัากน่�บริษััท 
ยังม่สิู่นค้์าท่�ถ้ึกจััด้ป็ระเภทอย่้ในค์ลังสิู่นค้์าสู่ำาเร็จัร้ป็รอการพิัจัารณา 
ห้รือสู่ินค์้าท่�รอจััด้ห้มวด้ห้ม้่ห้รือจััด้ป็ระเภทเกรด้สู่ินค์้าโด้ยจัะตัิ�งค์่า
เผู้ื�อสู่ินค์้าล้าสู่มัยร้อยละ 20 ของม้ลค์่าสิู่นค์้าท่�จัะได้้รับ

ติลอด้ระยะเวลาท่�ผู้่านมาทางบริษััทได้้เน้นด้ำาเนินการติามนโยบาย
การติรวจัสู่อบและติิด้ติามการเค์ลื�อนไห้วของสิู่นค์้าค์งเห้ลืออย่าง 
ติ่อเนื�อง ห้ากเป็็นสิู่นค์้าท่�ม่การเค์ลื�อนไห้วช้้า ห้รือเป็็นสู่่วนท่�ติกค์้าง
จัากการสู่่งมอบ บริษััทจัะแก้ป็ัญห้าโด้ยการจััด้ให้้ม่รายการสู่่งเสู่ริม
การขาย เพั่�อเป็็นช้่องทางการระบายสู่ินค์้า โด้ย ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 
2563 บริษััทได้้ตัิ�งค์่าเผู้ื�อม้ลค์่าสู่ินค์้าล้าสู่มัยและเค์ลื�อนไห้วช้้าเป็็น
จัำานวน 6.11 ล้านบาท

โด้ยบริษััทม่แผู้นการจััด้การสิู่นค์้าค์งเห้ลือ ป็ี 2564 คื์อ

1. บริษััททบทวนเรื�องสิู่นค์้าระห้ว่างผู้ลิติท่�ค์้างนาน ห้รือ เค์ลื�อนไห้ว
ช้้า ป็รับใช้้กับสู่ินค์้าในป็ระเทศบางรุ่นเพั่�อห้าทางจัำาห้น่ายออก
โด้ยเร็ว ค์าด้ว่าจัะสู่ามารถึทยอยลด้ลงเรื�อยๆ ในป็ี 2564

2. บริษััทพัิจัารณาสิู่นค์้าสู่ำาเร็จัร้ป็ค์้างนานและสิู่นค์้าระห้ว่างผู้ลิติ 
ท่�ค์้างนาน เพั่�อทบทวนนโยบายตัิ�งสู่ำารองสู่ินค์้าล้าสู่มัย  
ซึ่่�งจัะป็รับนโยบายในป็ี 2564

3. ลด้การสู่ั�งซึ่ื�อ และเวียนใช้้สู่ินค์้าระห้ว่างผู้ลิติ เพั่�อเพัิ�ม 
สู่ภาพัค์ล่อง และลด้ม้ลค์่าสิู่นค์้าค์งเห้ลือ

4. ผู้ลักด้ันยอด้ขายผู้่านบริษััทย่อย ECF-Holdings ให้้สู่ามารถึ
จัำาห้น่ายสู่ินค์้ากลุ่มร้านค์้า Dealer ให้้มากข้�น

ส่ินทรัพัย์ ไมู่หุ้มูุนเวียน
ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม ป็ี 2561 ป็ี 2562 และ ป็ี 2563 บริษััทม่ม้ลค์่า
สู่ินทรัพัย์ ไม่ห้มุนเวียน เท่ากับ 1,245.40 ล้านบาท 1,510.83  
ล้านบาท และ 1,508.96 ล้านบาท ติามลำาด้ับ ม่รายละเอ่ยด้ 
ในแติ่ละรายการท่�สู่ำาค์ัญ ด้ังติ่อไป็น่�

• เงินลงทุนในบริษััทร่วมและการร่วมค์้าซึ่่�งบันท่กโด้ยวิธุ่สู่่วน
ได้้เสู่่ย สูุ่ทธุิ ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม ป็ี 2561 ป็ี 2562 และ ป็ี 
2563 ม่ม้ลค์่า เท่ากับ 561.69 ล้านบาท 584.10 ล้านบาท 
และ 672.12 ล้านบาท คิ์ด้เป็็นสัู่ด้สู่่วนติ่อสู่ินทรัพัย์รวม เท่ากับ 
ร้อยละ 18.01 ร้อยละ 17.44 และร้อยละ 18.96 ติามลำาดั้บ โด้ย
ม้ลค์่าเงินลงทุนในบริษััทร่วมและการร่วมค์้าเท่ากับ 672.12 
ล้านบาท ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2563 เป็็นรายการเงินลงทุน 
ในบริษััท กรีน เอิร์ธุ พัาวเวอร์ (ไทยแลนด้์) จัำากัด้ (“GEP”)  
ภายห้ลังจัากท่�บริษััทได้้จัำาห้น่ายไป็ซ่ึ่�งเงินลงทุนใน SAFE  
ในราค์าจัำาห้น่ายให้้กับผู้้้ซึ่ื�อจัำานวน 233.88 ล้านบาท เป็็นท่�
เรียบร้อยนับติั�งแติ่วันท่� 24 ธุันวาค์ม 2563 ท่�ผู้่านมา

• ท่�ด้ิน อาค์าร และอุป็กรณ์ - สูุ่ทธุิ ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม ป็ี 2561 
ป็ี 2562 และป็ี 2563 ม่ม้ลค์่าท่�ด้ิน อาค์าร และอุป็กรณ์ - สุู่ทธุิ 
เท่ากับ 459.40 ล้านบาท 481.89 ล้านบาท และ 521.51  
ล้านบาท ค์ิด้เป็็นสู่ัด้สู่่วนติ่อสู่ินทรัพัย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 
14.73 ร้อยละ 14.39 และร้อยละ 14.71 ติามลำาด้ับ

 ในช้่วงป็ี 2563 บริษััทม่การลงทุนในสู่่วนท่�สู่ำาคั์ญค์ือ เค์รื�องจัักร
ระห้ว่างติิด้ตัิ�งเพั่�อเติรียมเพัิ�มกำาลังการผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร ์
เพัิ�มข้�นให้้สู่อด้ค์ล้องกับป็ริมาณค์ำาสัู่�งซึ่ื�อจัากล้กค์้าท่�เข้ามา
มากระห้ว่างป็ีจัำานวน 47.21 ล้านบาท เป็็นรายการสู่่วนเพัิ�ม
ข้�นท่�สู่ำาค์ัญ รองลงมาค์ือ การเข้าลงทุนในท่�ด้ินม้ลค์่า 37.23 
ล้านบาท สู่ำาห้รับการก่อสู่ร้างเป็็นศ้นย์กระจัายสู่ินค์้าใน 
ติ่างจัังห้วัด้ ซึ่่�งป็ัจัจัุบันยังอย้่ระห้ว่างวางแผู้นการก่อสู่ร้าง 



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563164

• สู่่วนเกินทุนจัากการต่ิราค์าทรัพัย์สู่ิน - สุู่ทธิุ นับตัิ�งแติ่วันท่�  
1 มกราค์ม 2563 บริษััทได้้เป็ล่�ยนแป็ลงนโยบายการบัญช้่
เก่�ยวกับการแสู่ด้งม้ลค์่าท่�ดิ้น อาค์ารและเค์รื�องจัักรจัากวิธุ่ 
ต่ิราค์าให้ม่เป็็นวิธุ่ราค์าทุน ดั้งนั�นเพั่�อการเป็รียบเท่ยบงบ
การเงินระห้ว่างป็ี 2562 (ป็รับป็รุงให้ม่) เท่ยบกับป็ี 2563  
จั้งไม่ป็รากฏิรายการสู่่วนเกินทุนจัากการต่ิราค์าทรัพัย์สิู่น
อ่กติ่อไป็ 

 โด้ยเริ�มตัิ�งแติ่วันท่� 1 มกราค์ม 2563 บริษััทได้้เป็ล่�ยนแป็ลง
นโยบายการบัญช่้เก่�ยวกับการแสู่ด้งม้ลค์่าท่�ด้ิน อาค์ารและ
เค์รื�องจัักรจัากวิธุ่การติ่ราค์าให้ม่เป็็นวิธุ่ราค์าทุน (ได้้รับอนุมัติิ
โด้ยท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการบริษััทเมื�อวันท่� 30 ม่นาค์ม 2563) 
ซึ่่�งสู่ามารถึกระทำาได้้ภายใติ้ป็ระกาศสู่ภาวิช้าช้่พับัญช้่ฉีบับท่� 
18/2554 ลงวันท่� 12 เมษัายน 2554 เรื�อง “การบันท่กบัญช้่
เมื�อม่การต่ิราค์าให้ม่” ทั�งน่� เห้ตุิผู้ลห้ลักของการเป็ล่�ยนแป็ลง
นโยบายการบัญช้่ด้ังกล่าวเก่�ยวเนื�องกับ (1) เพั่�อให้้เกิด้ค์วาม
เป็็นไป็ได้้ ในทางป็ฏิิบัติิและขจััด้ค์วามยุ่งยากรวมถึ่งติ้นทุน 
ท่�เกินจัำาเป็็นอย่างมากสู่ำาห้รับการป็ิด้บัญช้่ด้้วยนโยบายการ
บัญช้่เด้่ยวกันของกิจัการภายในกลุ่มและ (2) ฝ่่ายบริห้ารของ
บริษััทเห็้นว่าการบันท่กบัญช้่ด้้วยวิธุ่ราค์าทุนสู่อด้ค์ล้องกับ
วิธุ่ป็ฏิิบัติิของอุติสู่าห้กรรมเด่้ยวกันและยังสู่ะท้อนให้้เห็้นถึ่ง
ค์วามสู่ามารถึในการบริห้ารจััด้การและผู้ลการด้ำาเนินงาน
ของบริษััทท่�ม่ค์วามช้ัด้เจันและเห้มาะสู่มกว่าวิธุ่การติ่ราค์าให้ม่ 

• เงินมัด้จัำาการเข้าศ่กษัาโค์รงการลงทุน ณ วันท่� 31 ธัุนวาค์ม 
ป็ี 2561 ป็ี 2562 และป็ี 2563 ม่ม้ลค์่าเท่ากับ 75 ล้านบาท 
100 ล้านบาท และ 100 ล้านบาท คิ์ด้เป็็นสัู่ด้สู่่วนติ่อสิู่นทรัพัย์
รวม เท่ากับ ร้อยละ 2.41 ร้อยละ 2.99 และร้อยละ 2.82  
ติามลำาดั้บ เกิด้จัากบริษััทอย้่ระห้ว่างการศ่กษัาค์วามเป็็นไป็ได้้
ในโค์รงการลงทุนท่�เก่�ยวข้องกับโรงไฟฟ้าจัากพัลังงานช้่วมวล
ซึ่่�งอย้่ในจัังห้วัด้ซึ่างะ (Saga) ของป็ระเทศญ่�ป็ุ่นโด้ยม่เงื�อนไข 
ท่�จัะติ้องจั่ายช้ำาระเงินมัด้จัำาท่�สู่ามารถึเรียกค์ืนได้้จัำานวน 100  
ลา้นบาทให้แ้กเ่จัา้ของโค์รงการซึ่่�งถึอืเป็น็สู่ว่นห้น่�งของกระบวนการ
สู่ำาห้รับการศ่กษัาค์วามเป็็นไป็ได้้ด้ังกล่าวโด้ยบริษััทห้รือ 
กลุ่มบริษััทจัะเรียกค์ืนเงินมัด้จัำาด้ังกล่าวห้ากในท้ายท่�สุู่ด้ 
ตัิด้สู่ินใจัท่�จัะไม่ลงทุนในโค์รงการ ซึ่่�งในป็ี 2561 และ 2562 
บริษััทได้้จั่ายเงินมัด้จัำาด้ังกล่าวแล้วจัำานวน 75 ล้านบาท  
และ 25 ล้านบาท ติามลำาด้ับ (รวม 100 ล้านบาท)

• เงินจั่ายล่วงห้น้าค์่าซึ่ื�อเงินลงทุน ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม ป็ี 2562 
และป็ี 2563 ม่ม้ลค์่าเท่ากับ 95 ล้านบาท และ 70 ล้านบาท  
คิ์ด้เป็็นสัู่ด้สู่่วนติ่อสิู่นทรัพัย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 2.35 และ 
ร้อยละ 1.97 ติามลำาด้ับ เพั่�อซืึ่�อเงินลงทุนในหุ้้นทุนของบริษััท
ในป็ระเทศแห้่งห้น่�งซึ่่�งด้ำาเนินธุุรกิจัด้้านการผู้ลิติกระแสู่ไฟฟ้า
จัากพัลังงานลมโด้ยซึ่ื�อจัากผู้้้ถึือหุ้้นของบริษััทด้ังกล่าวซึ่่�ง
เป็็นบุค์ค์ลท่�ไม่เก่�ยวข้องกันกับบริษััท ทั�งน่� การซึ่ื�อเงินลงทุน
ดั้งกล่าวข้างติ้นได้้รับการอนุมัติิในท่�ป็ระชุ้มค์ณะกรรมการ
บริษััทเมื�อวันท่� 10 กันยายน 2562 อย่างไรก็ติามขณะน่�บริษััท 
อย้่ระห้ว่างการทยอยขายค์ืนซ่ึ่�งจัะเห็้นได้้จัากจัำานวนเงินท่�เริ�ม
ลด้ลงจัากป็ี 2562 

ส่ินทรัพัย์รวมู
ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม ป็ี 2561 ป็ี 2562 และป็ี 2563 บริษััทม่ม้ลค์่า
สู่ินทรัพัย์รวม เท่ากับ 3,118.12 ล้านบาท 3,348.31 ล้านบาท และ 
3,544.72 ล้านบาท ติามลำาด้ับ

สู่าเห้ติุสู่ำาค์ัญท่�ทำาให้้รายการสู่ินทรัพัย์รวม เพัิ�มข้�นจัาก ณ วันท่�  
31 ธุันวาค์ม 2562 เท่ากับ 196.41 ล้านบาท เกิด้จัากการเพัิ�มข้�น 
ของเงินสู่ด้และรายการเท่ยบเท่าเงินสู่ด้ จัาก 84.06 ล้านบาท  
ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2562 เพัิ�มข้�นเป็็น 187.14 ล้านบาท และ
รายการเงินลงทุนในบริษััทร่วมและการร่วมค์้าซึ่่�งบันท่กโด้ยวิธุ่ 
สู่่วนได้้เสู่่ย โด้ยการเพัิ�มข้�นดั้งกล่าวเกิด้จัากการช้ำาระสู่่วนเพัิ�มทุน 
(Equity) ของบริษััท อ่ซ่ึ่เอฟ พัาวเวอร์ จัำากัด้ (ECF-Power) ในฐานะ
บริษััทย่อยของบริษััทสู่ำาห้รับโค์รงการโรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ 
ณ เมืองมินบ้ ป็ระเทศเม่ยนมาร์ ภายใติ้การบริห้ารจััด้การโด้ยบริษััท 
กรีน เอิร์ธุ พัาวเวอร์ (ไทยแลนด้์) จัำากัด้ (GEP) ท่� ECF-Power  
ถืึอหุ้้นในสัู่ด้สู่่วนร้อยละ 20 โด้ยในรอบป็ี 2563 ท่�ผู้่านมา ECF-
Power ได้้ลงทุนเพัิ�มเติิมใน GEP อ่กเป็็นจัำานวนเงินป็ระมาณ 227.20  
ล้านบาท โด้ยยังค์งม่สู่่วนท่�เห้ลือท่�จัะติ้องลงทุนเพัิ�มเติิมในอนาค์ติ
อ่กป็ระมาณ 91.50 ล้านบาท ในระห้ว่างป็ี 2564 น่� 

สู่ำาห้รับรายการท่� ECF-Power จัะจัำาห้น่ายไป็ซ่ึ่�งหุ้้นสู่ามัญทั�งห้มด้
ท่�ถึืออย้่ในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 33.37 ของ บริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จัี  
โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ ค์ิด้เป็็นจัำานวนหุ้้นสู่ามัญเท่ากับ 1,938,760 หุ้้น 
ในม้ลค์่าราค์าขายท่� 233.88 ล้านบาท ให้้กับ บริษััท ไพัร์ซึ่ ออฟ 
ว้้ด้ โฮลด้ิ�ง จัำากัด้ ในฐานะผู้้้จัะซึ่ื�อ ติามท่�ได้้รับอนุมัติิจัากท่�ป็ระชุ้ม 
ค์ณะกรรมการบริษััทฯ ค์รั�งท่� 12/2563 เมื�อวันท่� 22 ธัุนวาค์ม 2563 
ท่�ผู้่านมานั�น ขณะน่�ได้้ด้ำาเนินการป็ิด้การซึ่ื�อขายเสู่ร็จัสู่ิ�นตัิ�งแติ่วันท่� 
24 ธัุนวาค์ม 2563 เป็็นท่�เรียบร้อยแล้ว ดั้งนั�น ณ วันท่� 31 ธัุนวาค์ม 
2563 จั้งไม่ป็รากฎรายการสู่ินทรัพัย์ ไม่ห้มุนเวียนท่�ถึือไว้เพั่�อรอ 
การขายในงบแสู่ด้งฐานะการเงินของบริษััท 

ส่ภาพัคล่อง 
บริษััทม่อัติราสู่่วนสู่ภาพัค์ล่อง ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม ป็ี 2561  
ป็ี 2562 และป็ี 2563 เท่ากับ 1.59 เท่า 1.10 เท่า และ 1.22 เท่า  
ติามลำาด้ับ โด้ยอัติราสู่่วนสู่ภาพัค์ล่องเกิด้จัากรายการสู่ินทรัพัย ์
ห้มุนเวียนติ่อห้น่�สิู่นห้มุนเวียน ซ่ึ่�งห้ากพัิจัารณาจัากอัติราสู่่วน 
สู่ภาพัค์ล่องของบริษััทพับว่า ในช้่วงป็ี 2563 ป็รับติัวสู่้งข้�นจัาก 
ป็ี 2562 เกิด้จัากการเพัิ�มข้�นของรายการเงินสู่ด้และรายการเท่ยบ
เท่าเงินสู่ด้ ในขณะท่�รายการห้น่�สู่ินห้มุนเวียนลด้ลงเล็กน้อย

นอกจัากน่�ห้ากพัิจัารณาจัากอัติราสู่่วนสู่ภาพัค์ล่องห้มุนเร็ว 
พับว่า บริษััทม่อัติราสู่่วนสู่ภาพัค์ล่องห้มุนเร็ว ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม  
ป็ี 2561 ป็ี 2562 และป็ี 2563 เท่ากับ 0.44 เท่า 0.23 เท่า และ 0.31 เท่า  
ติามลำาด้ับ ซึ่่�งอัติราสู่่วนด้ังกล่าวเพัิ�มข้�นจัากกับช้่วงป็ี 2562  
ท่�ผู้่านมา ด้้วยสู่าเห้ตุิของการเพัิ�มข้�นของรายการเงินสู่ด้และรายการ
เท่ยบเท่าเงินสู่ด้เช้่นเด้่ยวกับอัติราสู่่วนสู่ภาพัค์ล่อง
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หนี�สิน
หุ้นี�ส่ินหุ้มูุนเวียน 
ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม ป็ี 2561 ป็ี 2562 และป็ี 2563 บริษััทม่ม้ลค์่า
ห้น่�สู่ินห้มุนเวียนเท่ากับ 1,181.25 ล้านบาท 1,676.02 ล้านบาท 
และ 1,673.05 ล้านบาท ติามลำาด้ับ ม่รายละเอ่ยด้ในแติ่ละรายการ
ท่�สู่ำาค์ัญ ด้ังติ่อไป็น่�

• เงินเบิกเกินบัญช้่และเงินก้้ยืมระยะสู่ั�นจัากสู่ถึาบันการเงิน  
ณ วันท่� 31 ธัุนวาค์ม ป็ี 2561 ป็ี 2562 และป็ี 2563 ม่ม้ลค์่า
เท่ากับ 490.84 ล้านบาท 522.48 ล้านบาท และ 601.83  
ล้านบาท คิ์ด้เป็็นสู่ัด้สู่่วนติ่อห้น่�สู่ินและสู่่วนของผู้้้ถืึอหุ้้นเท่ากับ 
ร้อยละ 15.74 ร้อยละ 15.60 และร้อยละ 16.98 ติามลำาด้ับ 
โด้ยเงินเบิกเกินบัญช้่และเงินก้้ยืมระยะสู่ั�นจัากสู่ถึาบันการ
เงินถ้ึกนำามาใช้้เป็็นวงเงินทุนห้มุนเวียนเพั่�อการด้ำาเนินธุุรกิจั
ของบริษััทเป็็นสู่ำาค์ัญ 

• เจั้าห้น่�การค์้า ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม ป็ี 2561 ป็ี 2562 และ  
และป็ี 2563 ม่ม้ลค์่าเท่ากับ 189.37 ล้านบาท 153.08  
ล้านบาท และ 215.15 ล้านบาท ติามลำาด้ับ ค์ิด้เป็็นสู่ัด้สู่่วน 
ติ่อห้น่�สิู่นและสู่่วนของผู้้้ถืึอหุ้้นเท่ากับ ร้อยละ 6.07 ร้อยละ 
4.57 และร้อยละ 6.07 ติามลำาดั้บ ซึ่่�งบริษััทม่ม้ลค์่าเจั้าห้น่� 
ท่�เกิด้จัากการสู่ั�งซึ่ื�อวัติถุึดิ้บเพั่�อเติรียมใช้้ในกระบวนการผู้ลิติ
รองรับค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อในสู่่วนธุุรกิจัเฟอร์นิเจัอร์ รวมถ่ึงการสู่ั�งซึ่ื�อ
เฟอร์นิเจัอร์สู่ำาเร็จัร้ป็จัากผู้้้ผู้ลิติเฟอร์นิเจัอร์ทั�งในป็ระเทศและ
ติ่างป็ระเทศ โด้ยท่�ผู้่านมาบริษััทม่ระยะเวลาการจั่ายช้ำาระค์ืน
ห้น่�ในป็ี 2561 ป็ี 2562 และป็ี 2563 เท่ากับ 69 วัน 69.67 วัน 
และ 61.35 วัน ติามลำาด้ับ ซึ่่�งการจั่ายช้ำาระค์ืนห้น่�เป็็นไป็ติาม
นโยบายการเรียกเก็บเงินจัากเจั้าห้น่�การค์้าของบริษััท 

• เงินก้้ยืมระยะสู่ั�นจัากบุค์ค์ลและกิจัการอื�น ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 
ป็ี 2561 ป็ี 2562 และป็ี 2563 ม่ม้ลค์่าเท่ากับ 283.18 ล้านบาท  
197.99 ล้านบาท และ 210.08 ล้านบาท ติามลำาด้ับ ค์ิด้เป็็น 
สู่ัด้สู่่วนติ่อห้น่�สู่ินและสู่่วนของผู้้้ถึือหุ้้นเท่ากับร้อยละ 9.08 
ร้อยละ 5.91 และร้อยละ 5.93 ติามลำาด้ับ โด้ยรายการ 
ดั้งกล่าวเกิด้ข้�นเพั่�อเป็็นทางเลือกในการจััด้ห้าแห้ล่งเงินก้้ยืม
ในช้่วง COVID-19 ท่�ทางสู่ถึาบันการเงินของบริษััทม่ค์วาม
เข้มงวด้ติ่อการให้้การสู่นับสู่นุนวงเงินสู่ินเช้ื�อ

• หุ้้นก้้สู่่วนท่�ค์รบกำาห้นด้ช้ำาระภายในห้น่�งป็ี ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 
ป็ี 2561 ป็ี 2562 และป็ี 2563 ม่ม้ลค์่าเท่ากับ 0 ล้านบาท 
605.69 ล้านบาท และ 379.02 ล้านบาท ค์ิด้เป็็นสู่ัด้สู่่วนติ่อ
ห้น่�สู่ินและสู่่วนของผู้้้ถึือหุ้้นเท่ากับ ร้อยละ 0 ร้อยละ 18.09 
และร้อยละ 10.69 ติามลำาดั้บ โด้ยในรอบป็ี 2563 บริษััทได้้
จั่ายช้ำาระคื์นภาระห้น่�หุ้้นก้้สู่่วนท่�ค์รบกำาห้นด้ช้ำาระในวันท่� 9 
สู่ิงห้าค์ม 2563 จัำานวน 605.69 ล้านบาท เป็็นท่�เรียบร้อยแล้ว  
นอกจัากน่�ในรอบป็ี 2563 บริษััทได้้ม่หุ้้นก้้สู่่วนท่�ออกให้ม่
และเสู่นอขายม้ลค์่า 581.10 ล้านบาท ซึ่่�งสู่่วนน่�ยังจััด้อย้่ใน
ป็ระเภทห้น่�สู่ินไม่ห้มุนเวียน โด้ยหุ้้นก้้สู่่วนท่�ค์รบกำาห้นด้ช้ำาระ
ภายในห้น่�งป็ี จัะค์รบกำาห้นด้ช้ำาระในวันท่� 22 ม่นาค์ม 2564 
และ 31 กรกฎาค์ม 2564 ท่�จัะถ่ึงน่�

หุ้นี�ส่ินไมู่หุ้มูุนเวียน 
ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม ป็ี 2560 ป็ี 2561 ป็ี 2562 และป็ี 2563  
บริษััทม่ม้ลค์่าห้น่�สู่ินไม่ห้มุนเวียน เท่ากับ 731.87 ล้านบาท 430.61 
ล้านบาท และ 631.89 ล้านบาท ติามลำาด้ับ โด้ยม่รายละเอ่ยด้ 
ในรายการท่�สู่ำาค์ัญ ด้ังน่� 

• หุ้้นก้้ - สุู่ทธิุ ณ วันท่� 31 ธัุนวาค์ม ป็ี 2561 ป็ี 2562 และ 
ป็ี 2563 ม่ม้ลค์่าเท่ากับ 688.64 ล้านบาท 375.11 ล้านบาท 
และ 571.16 ล้านบาท ติามลำาด้ับ ค์ิด้เป็็นสู่ัด้สู่่วนติ่อห้น่�สู่ิน
และสู่่วนของผู้้้ถึือหุ้้นเท่ากับ ร้อยละ 22.09 ร้อยละ 11.20  
และร้อยละ 16.11 ติามลำาด้ับ

• เงินก้้ยืมระยะยาว - สุู่ทธุิ ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม ป็ี 2561 ป็ี 2562 
และป็ี 2563 ม่ม้ลค์่าเท่ากับ 31.76 ล้านบาท 41.83 ล้านบาท 
และ 45.60 ล้านบาท ติามลำาด้ับ ค์ิด้เป็็นสัู่ด้สู่่วนติ่อห้น่�สู่ิน 
และสู่่วนของผู้้้ถึือหุ้้นเท่ากับ ร้อยละ 1.02 ร้อยละ 1.25 และ
ร้อยละ 1.29 ติามลำาด้ับ 

หุ้นี�ส่ินรวมู
ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม ป็ี 2561 ป็ี 2562 และป็ี 2563  บริษััทม่ม้ลค์่า
ห้น่�สิู่นรวม เท่ากับ 1,913.12 ล้านบาท 2,106.63 ล้านบาท และ 
2,304.94 ล้านบาท ติามลำาด้ับ

บริษััทม่ห้น่�สิู่นรวม ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2563 เพัิ�มข้�นเท่ากับ 148.66 
ล้านบาท จัาก ณ วันท่� 31 ธัุนวาค์ม 2562 ม้ลค์่า 198.31 ล้านบาท 
โด้ยสู่าเห้ติุสู่ำาค์ัญเกิด้จัากยอด้ค์งค์้างภาระห้น่�เงินเบิกเกินบัญช้ ่
และเงินก้้ยืมระยะสู่ั�นจัากสู่ถึาบันการเงินเพัิ�มข้�นจัากเดิ้ม 522.48 
ล้านบาท ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2562 เพัิ�มข้�นเป็็น 601.83 ล้านบาท 
ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2563 รวมถ่ึงรายการเจั้าห้น่�การค์้าท่�เพัิ�มข้�น
เท่ากับ 62.08 ล้านบาท เมื�อเท่ยบกับป็ีก่อนติามป็ริมาณการสู่ั�งซึ่ื�อ
วัติถึุด้ิบเพั่�อรองรับติ่อค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อสู่ินค์้าของล้กค์้า

ทั�งน่�บริษััทม่อัติราสู่่วนห้น่�สู่ินติ่อสู่่วนของผู้้้ถืึอหุ้้นเท่ากับ 1.86 เท่า 
ซึ่่�งเพัิ�มข้�นจัาก ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2562 ท่�ม่อัติราสู่่วนด้ังกล่าว
เท่ากับ 1.70 เท่า

ส่่วนข้องผูู้้ถืือหุุ้้น
ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม ป็ี 2561 ป็ี 2562 และป็ี 2563 บริษััทม่ม้ลค์่า
สู่่วนของผู้้้ถืึอหุ้้น เท่ากับ 1,205.00 ล้านบาท 1,241.68 ล้านบาท 
และ 1,239.78 ล้านบาท ติามลำาด้ับ 

โด้ยสู่่วนของผู้้้ถืึอหุ้้นม่รายละเอ่ยด้ในรายการท่�สู่ำาค์ัญ ด้ังน่�
• ทุนจัด้ทะเบ่ยนท่�ออกและเรียกช้ำาระแล้ว ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม  

ป็ี 2561 ป็ี 2562 และป็ี 2563 เท่ากับ 239.85 ล้านบาท  
(จัากทุนจัด้ทะเบ่ยน 354.14 ล้านบาท) 239.87 ล้านบาท  
(จัากทุนจัด้ทะเบ่ยน 312.46 ล้านบาท) และ 239.87 ล้านบาท  
(จัากทุนจัด้ทะเบ่ยน 299.16 ล้านบาท) ติามลำาด้ับ โด้ย  
ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2563 บริษััทม่ทุนจัด้ทะเบ่ยนท่�ออก 
และเรียกช้ำาระแล้วเท่ากับ 239.87 ล้านบาท แบ่งออกเป็็นหุ้้น
สู่ามัญจัำานวน 959,487,557 หุ้้น ม้ลค์่าท่�ติราไว้หุ้้นละ 0.25 
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บาท ติามข้อม้ลงบการเงินรวมของบริษััท ค์ิด้เป็็นสัู่ด้สู่่วน 
รอ้ยละ 6.77 ติอ่ห้น่�สิู่นและสู่ว่นของผู้้้ถึอืหุ้น้ โด้ยทนุจัด้ทะเบย่น
สู่่วนท่�เห้ลือโด้ยสู่่วนให้ญ่มไ่ว้เพั่�อรองรับการออกและเสู่นอขาย
หุ้้นสู่ามัญให้้แก่บุค์ค์ลในวงจัำากัด้ ติามการเพิั�มทุนแบบมอบ
อำานาจัทั�วไป็ (General Mandate) อย่างไรก็ติามหุ้้นเพิั�มทุน
ในสู่่วนน่�จัะห้มด้อายุลงนับตัิ�งแติ่วันท่�จััด้การป็ระชุ้มสู่ามัญ 
ผู้้้ถึือหุ้้นป็ระจัำาปี็ 2564 นอกจัากน่�หุ้้นเพัิ�มทุนสู่่วนท่�เห้ลือ 
ยังม่ไว้เพั่�อรองรับการใช้้สู่ิทธุิติามใบสู่ำาค์ัญแสู่ด้งสู่ิทธุิท่�ออก
ให้้แก่ผู้้้ถึือหุ้น้เด้ิม สู่ำาห้รับ ECF-W3 ด้้วย ซึ่่�งจัะห้มด้อายุลงใน 
วันท่� 20 กุมภาพัันธุ์ 2564 โด้ยบริษััทจัะได้้ลด้ทุนในสู่่วนของ
หุ้้นจัำานวนด้ังกล่าวติ่อไป็

• สู่่วนเกินม้ลค์่าหุ้้น ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม ป็ี 2561 ป็ี 2562  
และป็ี 2563 บริษััทม่สู่่วนเกินม้ลค์่าหุ้้น เท่ากับ 768.12  
ล้านบาท 768.34 ล้านบาท และ 768.34 ล้านบาทติาม
ลำาด้ับ ซ่ึ่�งในช้่วงป็ี 2563 รายการสู่่วนเกินม้ลค์่าหุ้้นไม่ม่การ
เป็ล่�ยนแป็ลง โด้ยเป็็นผู้ลจัากการไม่ม่สู่่วนเกินม้ลค์่าหุ้้นจัาก
การใช้้สิู่ทธุิแป็ลงสู่ภาพัของใบสู่ำาคั์ญแสู่ด้งสิู่ทธุิ ECF-W3  
ท่�จัะห้มด้อายุลงในวันท่� 20 กุมภาพัันธุ์ 2564 น่� 

• กำาไรสู่ะสู่ม - ท่�ยังไม่ได้้จััด้สู่รร ณ วันท่� 31 ธัุนวาค์ม ป็ี 2561 
ป็ี 2562 และป็ี 2563 บริษััทม่กำาไรสู่ะสู่ม - ท่�ยังไม่ได้้จััด้สู่รร
เท่ากับ 369.45 ล้านบาท 407.25 ล้านบาท และ 430.84 
ล้านบาท ติามลำาด้ับ โด้ย ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2563 บริษััท
ม่กำาไรสู่ะสู่ม - ท่�ยังไม่ได้้จััด้สู่รร คิ์ด้เป็็นสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 12.15 
ติ่อห้น่�สู่ินและสู่่วนของผู้้้ถืึอหุ้้น โด้ยในสู่่วนของกำาไรสู่ะสู่ม - ท่�
ยังไม่ได้้จััด้สู่รร ณ วันท่� 31 ธัุนวาค์ม 2563 น่� สู่่วนท่�เพัิ�มข้�น
เกิด้จัากกำาไรจัากการด้ำาเนินงานในระห้ว่างป็ี 

กระแสเงินสด สำาหรับปี สิ�นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน
บริษััทม่กระแสู่เงินสู่ด้สุู่ทธิุได้้มาจัากกิจักรรมด้ำาเนินงาน 153.58 
ล้านบาท เพัิ�มข้�นจัากช้่วงเด่้ยวกันของป็ีก่อนท่�ม่กระแสู่เงินสู่ด้จัาก
การด้ำาเนินงาน ติิด้ลบ 58.90 ล้านบาท เกิด้จัากการบริห้ารจััด้การ
เงินทุนห้มุนเวียนภายในกิจัการท่�ด้่ข้�น

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
บริษััทม่เงินสู่ด้สูุ่ทธุิใช้้ ไป็ในกิจักรรมลงทุน ติิด้ลบ 4.49 ล้านบาท 
รายการท่�สู่ำาค์ัญเกิด้จัาก ในป็ี 2563 ม่เงินสู่ด้ถ้ึกนำาไป็ใช้้เป็็นเงิน
ลงทุนในบริษััทร่วม (บริษััท กรีน เอิร์ธุ พัาวเวอร์ (ไทยแลนด้์) จัำากัด้ 
สู่ำาห้รับโค์รงการโรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ เม่ยนมาร์ ขนาด้  
220 เมกะวัติติ์) เพัิ�มข้�น 230.30 ล้านบาท รวมถึ่งเพั่�อการลงทุน
ในอาค์ารและอุป็กรณ์เพัิ�มข้�น 99.98 ล้านบาท ในขณะท่�ม่เงินสู่ด้
รับจัากการจัำาห้น่ายไป็ซึ่่�งหุ้้นสู่ามัญของ บริษััท เซึ่ฟ เอนเนอร์จั ี 
โฮลด้ิ�งสู่์ จัำากัด้ จัำานวน 233.88 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
บริษััทม่กระแสู่เงินสู่ด้สุู่ทธิุใช้้ ไป็ในกิจักรรมจััด้ห้าเงิน เท่ากับ 
46.01 ล้านบาท รายการท่�สู่ำาค์ัญเกิด้จัากการไถึ่ถึอนหุ้้นก้้ออกไป็ 
เมื�อช้่วงเด้ือนสู่ิงห้าค์ม ป็ี 2563 เป็็นจัำานวน 609.80 ล้านบาท รวมถึ่ง 
การจั่ายช้ำาระด้อกเบ่�ยจัำานวน 124.74 ล้านบาท เป็็นสู่ำาค์ัญ 

ห้ากพัิจัารณาจัากอัติราสู่่วนวงจัรเงินสู่ด้ (Cash Cycle) จัะพับว่า  
ป็ี 2563 บริษััทม่ระยะเวลาขายสิู่นค์้าเฉีล่�ย เท่ากับ 155.65 วัน  
ระยะเวลาเก็บห้น่�เฉีล่�ย เท่ากับ 83.59 วัน และระยะเวลาช้ำาระห้น่�เฉีล่�ย
เท่ากับ 61.53 วัน ซึ่่�งทำาให้้บริษััทม่ Cash Cycle เท่ากับ 177.71 วัน 
โด้ยม่ระยะเวลาเพัิ�มข้�นจัากป็ี 2562 ท่�ม่ Cash Cycle อย้่ท่� 163.98 วัน  
โด้ย Cash Cycle เท่ากับ ระยะเวลาขายสู่ินค์้าเฉีล่�ยบวกระยะเวลา
เก็บห้น่�เฉีล่�ย ห้ักด้้วยระยะเวลาช้ำาระห้น่�เฉีล่�ย

รายจ่ายเพ่่อการลงทุน
รายจั่ายเพั่�อการลงทุนของบริษััทท่�ผู้่านมา ม่วัติถึุป็ระสู่งค์์เพั่�อลงทุน
ในการก่อสู่ร้างอาค์ารโรงงาน เค์รื�องจัักรและอุป็กรณ์สู่ำาห้รับขยาย
กำาลังการผู้ลิติ และเพัิ�มป็ระสู่ิทธุิภาพัในการผู้ลิติ โด้ยม่รายละเอ่ยด้
รายจั่ายเพั่�อการลงทุน ด้ังติ่อไป็น่�

ตารางรายละเอียดรายจ่ายเพ่่อการลงทุน
 ห้น่วย : ล้านบาท

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รายจั่ายเพั่�อการลงทุนใน
สู่ินทรัพัย์ถึาวร

135.92 56.22 99.98

ข้อสู่ังเกติจัากผู้้้สู่อบบัญช้่ สู่ำาห้รับงบการเงินสู่ิ�นสูุ่ด้ ณ วันท่� 31 
ธัุนวาค์ม 2563
- ไม่ม่ –

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือ
การดำาเนินงานอย่างมีนัยสำาคัญในอนาคต (FORWARD 
LOOKING)

บริษััทได้้ด้ำาเนินธุุรกิจัห้ลักด้้านการเป็็นผู้้้ผู้ลิติและจัำาห้น่ายผู้ลิติภัณฑ์์
เฟอร์นิเจัอร์ท่�ทำาจัากไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ และไม้ยางพัารา และ 
ถึ่งแม้ว่าในช้่วงป็ี 2563 น่� บริษััทจัะได้้รับผู้ลกระทบอย่างม่นัยสู่ำาค์ัญ
จัากสู่ถึานการณ์การแพัร่ระบาด้ของโค์โรน่าไวรัสู่สู่ายพัันธุ์ ให้ม่ 
(COVID-19) ซึ่่�งม่ผู้ลอย่างชั้ด้เจันท่�สู่่งผู้ลติ่อรายได้้จัากการขาย 
ลด้ลงในช้่วงไติรมาสู่ท่� 1 ท่�ผู้่านมา แติ่อย่างไรก็ติามสู่ถึานการณ์
รับค์ำาสัู่�งซึ่ื�อเฟอร์นิเจัอร์จัากล้กค์้าได้้เริ�มกลับมาให้ม่ตัิ�งแติ่ช้่วง 
ป็ลายไติรมาสู่ท่� 2 ถึ่งไติรมาสู่ท่� 4 ติ่อเนื�องจันถึ่งช้่วงป็ี 2564 ดั้งนั�น 
รายได้้ท่�เข้ามาตัิ�งแติ่ไติรมาสู่ท่� 3 จันถึ่งไติรมาสู่ท่� 4 จั้งสู่ามารถึ 
ช้่วยช้ด้เช้ยสู่่วนรายได้้ท่�ห้ายไป็ในช้่วงไติรมาสู่ท่� 1 ถึ่ง 2 ได้้ โด้ย 
จัะเห็้นได้้จัากตัิวเลขรายได้้จัากการขายในป็ี 2563 ของบริษััท 
ม่ม้ลค์่าท่�เติิบโติข้�นจัากช้่วงเด้่ยวกันของป็ีก่อน แม้บริษััทจัะไม่ได้้รับ
ผู้ลกระทบท่�สู่่งผู้ลติ่อฐานะการเงินห้รือผู้ลการด้ำาเนินงานในช้่วง 
ท่�ผู้่านมา อย่างไรก็ติามบริษััทยังแสู่วงห้าโอกาสู่การกระจัาย 
ค์วามเสู่่�ยงในการด้ำาเนินธุุรกิจัออกไป็ยังธุุรกิจัป็ระเภทให้ม่ ๆ  เพั่�อลด้ 
ค์วามเสู่่�ยงจัากการพั่�งพัาธุุรกิจัเฟอร์นิเจัอร์ห้ลักเพัียงอย่างเด้่ยว 
ทั�งน่�ในสู่่วนของธุุรกิจัเฟอร์นิเจัอร์ บริษััทยังค์งม่ค์วามแข็งแกร่ง  
และสู่ามารถึสู่ร้างค์วามได้้เป็รียบติ่อค้์่แข่งขัน เนื�องจัากสู่ามารถึ 
ผู้ลิติสิู่นค์้าได้้ในราค์าติ้นทุนท่�ติำ�ากว่าเมื�อเท่ยบกับผู้้้ผู้ลิติจัากป็ระเทศ
เพั่�อนบ้าน ได้้แก่ มาเลเซึ่่ย และเวียด้นาม ซึ่่�งยังค์งจััด้เป็็นค้์่แข่งขัน 
ท่�สู่ำาค์ัญของป็ระเทศไทย



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
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ดั้งนั�น การค์าด้การณ์ป็ัจัจััยห้รือเห้ติุการณ์ติ่าง ๆ ท่�อาจัจัะสู่่งผู้ล 
กระทบติ่อฐานะการเงินห้รือการด้ำาเนินงานของบริษััทนั�น บริษััทมองว่า 
การจััด้ตัิ�งบริษััทย่อย คื์อ บริษััท อ่ซึ่่เอฟ พัาวเวอร์ จัำากัด้ (“ECF-P”) 
เพั่�อเป็็นผู้้้เข้าลงทุนในธุุรกิจัพัลังงานทด้แทน สู่ำาห้รับโค์รงการ 
โรงไฟฟ้าพัลังงานแสู่งอาทิติย์ ณ เมืองมินบ้ ป็ระเทศเม่ยนมาร ์ 
ขนาด้กำาลังการผู้ลิติติิด้ตัิ�งรวม 220 เมกะวัติติ์ ท่�ทาง ECF-P  
เข้าลงทุนในบริษััท กรีน เอิร์ธุ พัาวเวอร์ (ไทยแลนด้์) จัำากัด้ (“GEP”) 
ในสู่ัด้สู่่วนร้อยละ 20 ป็ัจัจัุบันบริษััทได้้เริ�มรับร้้สู่่วนแบ่งกำาไร สู่ำาห้รับ
การเริ�มจัำาห้น่ายไฟฟ้าในเช้ิงพัาณิช้ย์ สู่ำาห้รับเฟสู่ท่� 1 ขนาด้  
50 เมกะวัติติ์ นับตัิ�งแติ่วันท่� 27 กันยายน 2562 ท่�ผู้่านมาแล้ว  
และยังค์งเห้ลือ เฟสู่ท่� 2 - 4 ท่�ขณะน่�อย้่ระห้ว่างด้ำาเนินการก่อสู่ร้าง
อ่ก 170 เมกะวัติติ์ ท่�ค์าด้ว่าจัะก่อสู่ร้างแล้วเสู่ร็จัได้้ค์รบทั�ง 4 เฟสู่ 
ภายในป็ี 2565 น่�ติ่อไป็

ทั�งน่�ในระห้ว่างการก่อสู่ร้างโค์รงการ บริษััทจัะม่ห้น้าท่�การใสู่่เงินสู่่วน
ผู้้้ถืึอหุ้้นสู่่วนท่�เห้ลือ สู่่วนของค์่าใช้้จั่ายจัากการด้ำาเนินงาน รวมถึ่ง
ค์่าใช้้จั่ายในการลงทุนเกิด้ข้�นในระห้ว่างท่�โค์รงการดั้งกล่าวยังไม่ม่
รายได้้ในเชิ้งพัาณิช้ย์เกิด้ข้�น ซึ่่�งอาจัจัะสู่่งผู้ลกระทบติ่อฐานะการ
เงินห้รือผู้ลการด้ำาเนินงานของบริษััทในช้่วงเวลาด้ังกล่าวติ่อเนื�อง
จันกว่าโค์รงการจัะม่รายได้้จัากการจัำาห้น่ายไฟฟ้าในเช้ิงพัาณิช้ย์
ได้้ค์รบทั�ง 4 เฟสู่ 

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
น่าสายพันธุ์ ใหม่ (COVID-19)
บริษััทได้้พัิจัารณาการป็ระเมินผู้ลกระทบจัากสู่ถึานการณ์การแพัร่
ระบาด้ของ COVID-19 ท่�อาจัม่ผู้ลกระทบติ่อการด้ำาเนินธุุรกิจัของ
บริษััทได้้ ดั้งน่�

1. การดำาเนินงาน
 บริษััทไม่ได้้รับผู้ลกระทบด้้านค์วามติ้องการสิู่นค์้า เนื�องจัาก

ยังค์งได้้รับค์ำาสัู่�งซึ่ื�อจัากล้กค์้าทั�งในป็ระเทศและติ่างป็ระเทศ
เข้ามาอย่างติ่อเนื�อง นอกจัากน่�ยังไม่เกิด้ป็ัญห้าการระบาด้
ของโรค์ในกลุ่มพันักงาน การเป็ล่�ยนแป็ลงแผู้นงานห้รือ 
เป็้าห้มาย รวมถ่ึงม่ข้อจัำากัด้ในการด้ำาเนินงานแติ่อย่างใด้  
โด้ยท่�ผู้่านมาสิู่�งท่�บริษััทได้้รับผู้ลกระทบด้้านการด้ำาเนินงาน
ค์ือ ได้้รับผู้ลกระทบจัากห้่วงโซึ่่อุป็ทาน ในสู่่วนของค้์่ค์้า ได้้แก่ 
กลุ่มผู้้้ผู้ลิติไม้ป็าร์ติิเค์ิลบอร์ด้ และไม้เอ็มด้่เอฟ ม่การป็รับราค์า
สิู่นค์้าเพัิ�มข้�น รวมถึ่งเรื�องการบริห้ารจััด้การการขนสู่่งสู่ินค์้า
ในช้่วงท่�ผู้่านมาบ้าง เป็็นติ้น

2. การเงิน
 ท่�ผู้่านมาบริษััทได้้รับผู้ลกระทบจัากการออกและเสู่นอขาย

หุ้้นก้้ในช้่วงสู่ถึานการณ์ COVID-19 ทำาให้้ม่ด้อกเบ่�ยหุ้้นก้้สู่้ง
เพั่�อช้ด้เช้ยค์วามเสู่่�ยงท่�อาจัจัะเกิด้ข้�น สู่่งผู้ลให้้บริษััทม่ติ้นทุน
ทางการเงินเพัิ�มข้�น ทั�งน่�บริษััทค์าด้ว่าจัะม่ผู้ลกระทบเพัียง 
ช้่วงเวลาของหุ้้นก้้ท่�ออกในรอบนั�น และบริษััทได้้ห้าแนวทาง
เพั่�อลด้ติ้นทุนทางการเงินอย่างติ่อเนื�อง รวมถึ่งสู่ถึาบัน 
การเงินท่�ป็กติิเป็็นผู้้้ ให้้การสู่นับสู่นุนสิู่นเชื้�อเป็็นห้ลักกับทาง
บริษััท ม่ค์วามระมัด้ระวังและเข้มงวด้ในการให้้การสู่นับสู่นุน
สู่ินเช้ื�อเพัิ�มเติิมแก่บริษััทในช้่วง COVID-19

3. ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน
 บริษััทได้้รับผู้ลกระทบบ้างจัากเรื�องการจััด้ห้าแรงงานติ่างด้้าว

เพั่�อเพัิ�มเข้ามาในสู่ายการผู้ลิติ ทำาให้้เกิด้ติ้นทุนการผู้ลิติสู่้ง  
รวมถ่ึงการเกิด้ติ้นทุนค์่าเสู่่ยโอกาสู่จัากสู่ถึานการณ์ขาด้แค์ลน
ติ้้ค์อนเทนเนอร์ท่�ทำาให้้สู่่งออกสิู่นค์้าไป็ยังล้กค์้าติ่างป็ระเทศ
ได้้ล่าช้้ากว่าเดิ้ม 

4. ภาระผูกพันตามสัญญา
 -ไม่ม่-

5. ความเส่ียงต่อความอยู่รอดของกิจการ
 บริษััทป็ระเมินว่า COVID-19 ไม่สู่่งผู้ลกระทบติ่อค์วาม 

อย้่รอด้ของกิจัการ โด้ยพัิจัารณาจัากป็ริมาณค์ำาสู่ั�งซึ่ื�อของ
ล้กค์้าท่�ยังค์งเพัิ�มสู่้งข้�นอย่างติ่อเนื�อง และป็ริมาณกระแสู่เงินสู่ด้
จัากการด้ำาเนินงานของบริษััทในรอบป็ี 2563 ท่�เพัิ�มข้�นจัาก 
ป็ี 2562 อย่างม่นัยสู่ำาค์ัญ โป็รด้พัิจัารณาข้อม้ลป็ระกอบ 
ในบทวิเค์ราะห้์ฐานะทางการเงินและผู้ลการด้ำาเนินงานของ
บริษััท ห้ัวข้อ สู่ินทรัพัย์ และกระแสู่เงินสู่ด้ สู่ำาห้รับป็ี สิู่�นสูุ่ด้  
ณ วันท่� 31 ธุันวาค์ม 2563
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น  
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมซ่ึง
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั นอกจากน้ี ขา้พเจา้ยงัไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อีสต์
โคสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบ
การเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค “ความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ” ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ
เหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

รายงานข้องผูู้้ส่อบ่บ่ัญ่ช่รีับอนุญำต
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
 
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกต (1) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 บริษทัไดเ้ปล่ียนวิธีการวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการของ
ท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรในปี 2563 โดยมีการถือปฏิบติัและปรับยอ้นหลงัขอ้มูลของปี 2562 ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบ 
และ (2) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และข้อ 6 กลุ่มบริษทัใช้ข้อผ่อนปรนของแนวปฏิบัติทางการบัญชีเร่ือง 
“มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ซ่ึงออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีและมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะปี 2563 ในส่วนของ
การไม่ตอ้งน า Forward-looking information มาประกอบการพิจารณาและวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองเหล่าน้ี 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
การแสดงมลูค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยบางแห่งในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ค าอธิบายเกี่ยวกับความเส่ียง 
 
ปี 2563 เป็นปีแรกท่ีบริษทัย่อยแห่งหน่ึงซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จ ากดั (“ECF-H”) ไดด้ าเนินการตามแผนธุรกิจ
ใหม่ไดแ้ก่ การจ าหน่ายสินคา้ประเภทเฟอร์นิเจอร์ผ่านตวัแทนขายในประเทศ อย่างไรก็ดี ECF-H มีผลขาดทุนจากการ
ด าเนินงานส าหรับปี 2563 และมีขาดทุนสะสมเกินทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวนเงินประมาณ 8.6 ลา้นบาทและ 
47.1 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นขอ้บ่งช้ีเบ้ืองตน้ว่าเงินลงทุนใน ECF-H ของบริษทัในงบการเงินเฉพาะ
กิจการท่ีแสดงในราคาทุนจ านวน 7.5 ลา้นบาท อาจเกิดการดอ้ยค่าท่ีเป็นสาระส าคญัและท าใหมี้ความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัว่า
เงินลงทุนดงักล่าวอาจถูกแสดงมูลค่าในงบการเงินไวสู้งไปเม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนท่ีจะทราบไดจ้าก
การทดสอบและประเมินผลการดอ้ยค่า ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ ประมาณการและสมมติฐานท่ีส าคญัท่ีมีความซบัซอ้น
ในการทดสอบและประเมินผลวา่ในทา้ยท่ีสุดแลว้เงินลงทุนดงักล่าวเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ 
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ทั้งน้ี นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและขอ้มูลอ่ืนๆ เก่ียวกบัเงินลงทุนขา้งตน้ไดถู้กเปิดเผยไวต้ามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 4 และขอ้ 10 
 
การตอบสนองต่อความเส่ียง 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ชวิ้ธีการตรวจสอบบญัชีท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ีในการตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัท่ีไดร้ะบุและประเมินไว้
เพ่ือบริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าวใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได ้และไม่ก่อให้เกิดการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 การท าความเขา้ใจและประเมินผลในเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจ ประมาณการและสมมติฐานท่ีส าคญัรวมถึง

ขอ้มูลและกระบวนการต่างๆ เก่ียวกบัการทดสอบและประเมินผลการดอ้ยค่าซ่ึงจดัท าโดยฝ่ายบริหาร 
 
 การทดสอบ ประเมินและสรุปผลเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของการใชดุ้ลยพินิจ ประมาณการและสมมติฐานท่ีส าคญั

รวมถึงขอ้มูลและกระบวนการต่างๆ ท่ีใชใ้นการค านวณและก าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนโดยฝ่ายบริหาร 
 
 การทดสอบการค านวณตวัเลขต่างๆ ท่ีส าคญั การสอบทานความเหมาะสมและยอมรับไดข้องผลการประเมินของฝ่าย

บริหารวา่ในทา้ยท่ีสุดแลว้เงินลงทุนดงักล่าวเกิดการดอ้ยค่าท่ีเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ณ วนัส้ินปี 
 
ข้อมูลอ่ืน 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีและ
รายงานประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ท่ีรวมอยู่
ในเอกสารหรือรายงานเหล่านั้น ขา้พเจา้คาดว่าขอ้มูลอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีน้ี 
  
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วาม
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บ
จากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้มูลอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพ่ือใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลรับทราบและจดัใหมี้การ
แกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงตามความเหมาะสม 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
ในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี
ส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้ งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั  
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือ 
ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
 การระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 
การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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 การท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษทั 
 

 การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
 

 การสรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็น
เหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้
ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้
ขอ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ
จนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 

 การประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 
 การไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง 
การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว  ้ ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวหรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึนซ่ึงขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีจะมีต่อส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
 
(นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5389 
 
บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
25 กมุภาพนัธ์ 2564 
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บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2562

สินทรัพย์

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 187,143,750        84,060,553          132,358,949        12,763,230          5,523,978            98,435,576          
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น 34 -                      9,978,684            64,710,168          -                      9,978,684            64,710,168          
ลูกหน้ีการคา้
-   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 6 7,554,917            6,517,591            6,082,591            38,609,356          10,546,383          13,908,261          
-   บริษทัอ่ืน - สุทธิ 6 323,753,862        276,800,090        321,824,997        310,157,778        273,796,153        313,817,104        
ลูกหน้ีจากการขายสิทธิส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 36,000,000          -                      -                      36,000,000          -                      -                      
ลูกหน้ีอ่ืนผอ่นช าระส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
-   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 8 5,550,000            8,325,000            -                      5,550,000            8,325,000            -                      
-   บุคคลอ่ืน 8 11,100,000          16,650,000          -                      11,100,000          16,650,000          -                      
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 1,370,207,622     1,379,373,448     1,172,206,372     1,369,772,706     1,378,844,746     1,170,734,045     
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจาก
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                      15,034,038          65,342,864          189,707,397        36,826,272          23,200,298          
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน 36 39,000,000          -                      65,000,000          35,000,000          -                      -                      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
-   เงินมดัจ าซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 25,611,809          2,896,295            150,000               25,611,809          2,896,295            150,000               
-   ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพ่ิม (สุทธิจากค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ

 จ านวน 3,051,891 บาทในปี 2562) 11,076,370          25,099,459          20,303,523          9,556,825            22,627,662          17,861,937          
-   อ่ืนๆ (สุทธิจากค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญจ านวน 3,997,141 บาท

ในปี 2563 และ 2562 และ 2,157,032 บาทในปี 2561) 5 18,770,698          12,750,736          24,743,352          18,398,556          14,183,808          20,901,858          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,035,769,028     1,837,485,894     1,872,722,816     2,062,227,657     1,780,198,981     1,723,719,247     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหน้ีจากการขายสิทธิ - สุทธิ 6 12,000,000          -                      -                      12,000,000          -                      -                      
ลูกหน้ีอ่ืนผอ่นช าระ - สุทธิ
-   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 8 5,559,749            11,109,749          -                      5,559,749            11,109,749          -                      
-   บุคคลอ่ืน 8 11,119,479          22,219,497          -                      11,119,479          22,219,497          -                      
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 9 51,822,579          93,880,708          73,040,000          51,822,579          93,880,708          73,040,000          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 10, 37 -                      -                      -                      703,276,950        703,276,950        563,276,950        
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 11 672,120,881        584,100,194        561,691,594        -                      -                      -                      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 5, 12, 15, 20 521,509,501        481,891,660        459,396,354        517,586,851        459,711,813        438,650,850        
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 2, 13 5,334,216            -                      -                      5,334,216            -                      -                      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 14 1,250,680            776,035               2,194,440            1,185,347            678,772               611,946               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 5,834,932            9,538,752            4,388,272            5,834,932            9,538,752            4,388,272            
เงินให้กูย้มืแก่กิจการอ่ืน 8 -                      -                      50,000,000          -                      -                      50,000,000          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน
-   เงินมดัจ าการเขา้ศึกษาโครงการลงทุน 35 100,000,000        100,000,000        75,000,000          100,000,000        100,000,000        75,000,000          
-   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือเงินลงทุน 35 70,000,000          95,000,000          -                      70,000,000          95,000,000          -                      
-   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้ 5, 10, 11 -                      78,750,000          -                      -                      78,375,000          78,375,000          
-   เงินมดัจ าและเงินประกนั 5, 11, 20 52,344,904          33,476,132          17,880,678          29,282,595          10,441,132          14,736,536          
-   อ่ืนๆ - สุทธิ 58,374                 84,084                 1,807,831            774                      7,284                   1,656,459            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,508,955,295     1,510,826,811     1,245,399,169     1,513,003,472     1,584,239,657     1,299,736,013     

รวมสินทรัพย์ 3 3,544,724,323     3,348,312,705     3,118,121,985     3,575,231,129     3,364,438,638     3,023,455,260     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     7

งบ่แส่ดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2562

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563176

บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 9, 12, 15 601,834,706        522,479,788        490,842,264        601,834,706        519,688,659        486,873,276        
เจา้หน้ีจากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีการคา้ 6 87,460,976          108,199,346        113,415,604        87,460,976          108,199,346        113,415,604        
เจา้หน้ีการคา้ 215,152,727        153,076,755        189,372,568        212,063,029        153,076,755        189,372,568        
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                      -                      1,849,166            6,726,142            -                      1,901,666            
เงินกูย้มืระยะสั้นจากและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 54,178,113          -                      -                      82,746,223          49,492,553          40,237,808          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 16 210,078,200        197,994,738        283,176,715        210,078,200        177,994,738        164,216,455        
เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12, 20 40,372,434          27,630,545          18,339,719          40,372,434          25,114,956          13,205,226          
หุน้กูส่้วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 379,024,689        605,685,000        -                      379,024,689        605,685,000        -                      
หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2, 21 2,318,268            1,375,377            2,972,968            2,318,268            1,375,377            2,972,968            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8,032,020            5,847,748            12,612,643          1,117,341            5,602,816            12,612,643          
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17 74,601,537          53,732,892          68,667,185          70,283,034          52,717,293          66,450,134          
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,673,053,670     1,676,022,189     1,181,248,832     1,694,025,042     1,698,947,493     1,091,258,348     

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 12, 20 45,599,452          41,826,198          31,757,440          45,599,452          41,826,198          31,757,441          
หุน้กู ้- สุทธิ 18 571,163,847        375,114,628        688,638,008        571,163,847        375,114,628        688,638,008        
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 2, 21 1,289,092            1,137,298            2,436,263            1,289,092            1,137,298            2,436,263            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3, 25 2,222,293            1,840,075            2,252,399            2,222,293            1,840,075            2,252,399            
หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 19 11,614,301          10,687,390          6,793,256            11,614,301          10,687,390          6,793,256            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 631,888,985        430,605,589        731,877,366        631,888,985        430,605,589        731,877,367        

รวมหนีสิ้น 3 2,304,942,655     2,106,627,778     1,913,126,198     2,325,914,027     2,129,553,082     1,823,135,715     

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     8

งบ่แส่ดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2562

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563 177

บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน - หุน้สามญั 1,196,646,188 หุน้ในปี 2563
1,249,848,363 หุน้ในปี 2562 และ 1,416,549,076 หุน้ในปี 2561 
มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 22 299,161,547        312,462,090        354,137,269        299,161,547        312,462,090        354,137,269        
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ - หุน้สามญั  959,487,557 หุน้ในปี 2563 และ 
2562 และ 959,405,082 หุน้ในปี 2561 มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 22 239,871,889        239,871,889        239,851,271        239,871,889        239,871,889        239,851,271        
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 22 768,342,199        768,342,199        768,115,392        768,342,199        768,342,199        768,115,392        
ก าไรสะสม
-  จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 23 28,950,000          27,400,000          25,600,000          28,950,000          27,400,000          25,600,000          
-  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 430,840,442        407,253,316        369,446,920        429,544,810        416,663,264        384,394,677        
รวม 1,468,004,530     1,442,867,404     1,403,013,583     1,466,708,898     1,452,277,352     1,417,961,340     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อหุน้ 3 (235,503,587)      (221,549,509)      (219,401,508)      (217,391,796)      (217,391,796)      (217,641,795)      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 1,232,500,943     1,221,317,895     1,183,612,075     1,249,317,102     1,234,885,556     1,200,319,545     
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 7,280,725            20,367,032          21,383,712          -                      -                      -                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3 1,239,781,668     1,241,684,927     1,204,995,787     1,249,317,102     1,234,885,556     1,200,319,545     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,544,724,323     3,348,312,705     3,118,121,985     3,575,231,129     3,364,438,638     3,023,455,260     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     9

งบ่แส่ดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2562

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563178

บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

2563 2562 2563 2562
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้
รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ 5 1,384,485,110   1,254,183,512   1,363,675,799    1,251,506,206    
รายไดอ่ื้น
- ขายวสัดุและเศษซากจากการผลิต 11,994,600        12,312,562        11,994,600         12,312,562         
- ดอกเบ้ียรับ 5 7,656,367          10,131,773        12,460,338         7,743,418           
- ก าไรจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 11 6,171,006          -                     -                     -                     
- ก าไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร 5 -                     7,153,915          -                     7,116,701           
- อ่ืนๆ 5 4,759,768          6,813,401          4,724,423           5,715,957           
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 560,772             344,203             571,460              413,838              
รวมรายได้ 1,415,627,623   1,290,939,366   1,393,426,620    1,284,808,682    

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 3, 5, 7, 19 1,077,228,060   851,544,512      1,069,056,386    849,801,769       
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 5 61,608,355        74,824,253        48,549,136         74,381,672         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3, 5, 12, 14, 19, 24 134,234,987      183,534,690      124,245,709       176,944,173       
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 10 18,128,063        -                     -                     -                     
รวมค่าใช้จ่าย 1,291,199,465   1,109,903,455   1,241,851,231    1,101,127,614    

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 124,428,158      181,035,911      151,575,389       183,681,068       

ก าไรจากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนีก้ารค้าและสิทธิในตราสินค้า 6 18,796,156        -                     18,796,156         -                     

ต้นทุนทางการเงิน 5, 21 (132,918,147)     (115,434,466)     (134,307,064)     (112,228,288)     

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 11 35,141,738        10,757,000        -                     -                     

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 3 45,447,905        76,358,445        36,064,481         71,452,780         

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 3, 19, 25, 28 (13,795,295)       (7,488,701)         (5,609,640)         (7,104,165)         

ก าไรส าหรับปี 3 31,652,610        68,869,744        30,454,841         64,348,615         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

10

งบ่กำาไรข้าดทุนเบ่็ดเส่ร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2562

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563 179

บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

2563 2562 2563 2562
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
รายการท่ีจะไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
-  ขาดทุนจากการวดัมูลค่าประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัของหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 
(สุทธิจากผลกระทบภาษีเงินไดจ้  านวน 256,977 บาทในปี 2562) 19 -                     (1,027,909)         -                     (1,027,909)         
รายการท่ีจะมีการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
 - ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม 11 (13,954,078)       (2,398,000)         -                     -                     
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (13,954,078)       (3,425,909)         -                     (1,027,909)         

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 3 17,698,532        65,443,835        30,454,841         63,320,706         

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3 41,160,421        69,886,424        30,454,841         64,348,615         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (9,507,811)         (1,016,680)         -                     -                     
ก าไรส าหรับปี 31,652,610        68,869,744        30,454,841         64,348,615         

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3 27,206,343        66,460,515        30,454,841         63,320,706         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (9,507,811)         (1,016,680)         -                     -                     
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 17,698,532        65,443,835        30,454,841         63,320,706         

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3, 26 0.0429               0.0728               0.0317                0.0670                

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 3, 26 0.0429               0.0728               0.0317                0.0670                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

11

งบ่กำาไรข้าดทุนเบ่็ดเส่ร็จ (ต้่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2562

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563182

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562

2563 2562 2563 2562
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับปี 31,652,610       68,869,744      30,454,841      64,348,615       
ปรับปรุงดว้ย
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13,795,295       7,488,701        5,609,640        7,104,165         
ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี 44,046,590       39,965,151      43,885,527      39,408,617       
ก าไรจากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีการคา้และสิทธิในตราสินคา้ (18,796,156)      -                   (18,796,156)     -                    
ขาดทุน (กลบัรายการขาดทุน) จากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (2,407,766)        23,344,893      (3,052,181)       22,831,534       
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 926,911            2,609,248        926,911           2,609,248         
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้ 453,833            1,421,174        453,833           1,421,174         
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (31,974,367)      (10,757,000) -                   -                    
ขาดทุน (ก าไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 4,043                (108)                 4,043                (108)                  
ขาดทุน (ก าไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน (112,519)           197,311           (124,727)          197,311            
ก าไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร -                    (7,153,915)       -                   (7,116,701)        
ก าไรจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย (6,171,006)        -                   -                   -                    
ขาดทุนจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                    264,733           -                   -                    
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 18,436,272       3,180,136        70,070              2,831,635         
ก าไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว -                    (212,498)          -                   (212,498)           
ดอกเบ้ียรับ (7,656,367)        (10,131,773)     (12,460,338)     (7,743,418)        
ดอกเบ้ียจ่าย 132,918,147     115,434,466    134,307,064    112,228,288     
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
ลูกหน้ีการคา้ (85,027,227)      25,870,401      (100,816,312)   25,176,682       
ลูกหน้ีจากการขายสิทธิ 7,000,000         -                   7,000,000        -                    
สินคา้คงเหลือ 8,711,993         (208,588,250)   8,618,207        (209,531,875)    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (6,959,863)        (13,865,592)     (6,147,114)       (19,020,235)      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                    931,500           -                   -                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (5,653,062)        (18,064,868)     (5,644,953)       1,751,418         
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
เจา้หน้ีการคา้ 62,117,380       (36,286,092)     59,027,682      (36,286,092)      
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    (1,849,166)       6,726,142        (1,901,666)        
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,803,774         (21,762,747)     2,512,662        (20,410,610)      
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน 161,108,515     (39,094,551)     152,554,841    (22,314,516)      
จ่ายภาษีเงินได้ (7,525,215)        (19,798,949)     (6,009,077)       (19,659,345)      
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 153,583,300     (58,893,500)     146,545,764    (41,973,861)      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
บาท

                         14

งบ่กระแส่เงินส่ด

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2562

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563 183

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชล้ดลง (เพ่ิมข้ึน) 42,058,129       (20,840,708)     42,058,129      (20,840,708)      
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 13,760,134       326,000           (149,000,000)   (12,074,470)      
รับช าระเงินจากลูกหน้ีอ่ืนผอ่นช าระ 24,975,018       -                   24,975,018      -                    
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) (39,000,000)      65,000,000      (35,000,000)     -                    
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) 9,978,684         (120,000,000)   9,978,684        (120,000,000)    
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว -                    175,212,498    -                   175,212,498     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                    -                   -                   (140,000,000)    
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน (230,355,222)    (14,049,600)     -                   -                    
เงินมดัจ าการเขา้ศึกษาโครงการลงทุนเพ่ิมข้ึน -                    (25,000,000)     -                   (25,000,000)      
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือเงินลงทุนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 25,000,000       (95,000,000)     25,000,000      (95,000,000)      
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                    (28,750,000)     78,375,000      -                    
อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (99,979,655)      (56,216,719)     (99,979,657)     (52,633,348)      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน -                    (424,672)          -                   (424,672)           
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 233,882,006     -                   -                   -                    
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ -                    8,897,308        -                   7,327,103         
รับเงินปันผล 11,393,824       -                   -                   -                    
รับดอกเบ้ีย 3,798,689         15,009,485      3,725,755        10,997,087       
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (4,488,393)        (95,836,408)     (99,867,071)     (272,436,510)    

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 79,558,387       31,637,523      82,349,516      32,815,383       
เจา้หน้ีจากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีการคา้ลดลง (20,738,370)      (5,216,258)       (20,738,370)     (5,216,258)        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 15,346,278       (86,000,000)     35,346,278      14,000,000       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 53,500,000       -                   32,300,000      8,700,000         
หน้ีสินตามสัญญาเช่าลดลง (2,779,346)        (2,896,556)       (2,779,346)       (2,896,556)        
เงินกูย้มืระยะยาวเพ่ิมข้ึน 50,000,000       39,590,000      50,000,000      39,590,000       
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (33,484,857)      (20,230,416)     (30,969,268)     (17,611,513)      
ออกหุน้กู้ 581,100,000     380,200,000    581,100,000    380,200,000     
ไถ่ถอนหุน้กู้ (609,800,000)    (90,100,000)     (609,800,000)   (90,100,000)      
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ (14,375,445)      (7,802,000)       (14,375,445)     (7,802,000)        
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -                    247,425           -                   247,425            
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมลดลง (3,578,496)        -                   -                   -                    
จ่ายเงินปันผลและเงินปันผลระหวา่งกาล (16,023,295)      (29,002,120)     (16,023,295)     (29,002,120)      
จ่ายดอกเบ้ีย (124,736,566)    (103,996,086)   (125,849,511)   (101,425,588)    
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (46,011,710)      106,431,512    (39,439,441)     221,498,773     

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

                         15

งบ่กระแส่เงินส่ด (ต้่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2562

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563184

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562

2563 2562 2563 2562
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 103,083,197     (48,298,396)     7,239,252        (92,911,598)      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 84,060,553       132,358,949    5,523,978        98,435,576       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 187,143,750     84,060,553      12,763,230      5,523,978         

ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
ก.  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี
เงินสดในมือ 420,385            621,707           310,385           405,199            
บญัชีกระแสรายวนักบัธนาคาร 176,210,828     11,919,375      2,820,045        3,984,365         
เงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคาร 5,966,830         71,059,996      5,087,093        674,939            
เงินฝากประจ าระยะสั้นกบัธนาคาร 4,545,707         459,475           4,545,707        459,475            
รวม 187,143,750     84,060,553      12,763,230      5,523,978         
ข.  รายการทีไ่ม่เป็นเงนิสด
ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดช้ าระเงินแก่ผูข้าย 17,007,738       5,122,000        17,007,738      5,122,000         
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืระยะยาวท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยถ์าวร -                    965,736           -                   965,736            
โอนลูกหน้ีการคา้ไปเป็นลูกหน้ีจากการขายสิทธิ 55,000,000       -                   55,000,000      -                    
โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนไปเป็นสินทรัพยถ์าวร 2,310,000         -                   2,310,000        -                    
โอนสินทรัพยถ์าวรไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4,003,233         -                   4,003,233        -                    
โอนสินทรัพยถ์าวรไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 950,000            -                   950,000           -                    
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่ารับรู้เป็นคร้ังแรก 1,873,520         -                   1,873,520        -                    
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากการท าสัญญาเช่าซ้ือ 2,000,511         -                   2,000,511        -                    
โอนเงินลงทุนในการร่วมคา้ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 227,711,000     -                   -                   -                    
โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 78,750,000       -                   -                   -                    
โอนเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ -                    50,000,000      -                   50,000,000       
โอนเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการอ่ืนและดอกเบ้ียคา้งรับเป็นลูกหน้ีอ่ืนผอ่นช าระ -                    58,304,246      -                   58,304,246       
ค.  ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า 2,949,564         -                   2,949,564        -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบ่กระแส่เงินส่ด (ต้่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2562

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563 185

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

 

17 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงเดิมช่ือ บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั จดทะเบียนเป็น
บริษทัจาํกดัในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2542 และต่อมาไดแ้ปรสภาพการเป็นนิติบุคคลจากการเป็นบริษทัจาํกดั
ภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ป็นบริษทัมหาชนจาํกดัภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2555 และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2556 บริษทัดาํเนินธุรกิจ
เก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไมป้าร์ติเคิลบอร์ดแบบประกอบดว้ยตนเอง เฟอร์นิเจอร์ไมย้าง ไมแ้ปรรูป
อบแหง้ กระดาษปิดผิวไมแ้ละวสัดุตกแต่งเฟอร์นิเจอร์สาํหรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ  
 
บริษทัมีสาํนกังานใหญ่ซ่ึงจดทะเบียนตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 37/9 หมู่ 10 ถนนบา้นบึง-แกลง ตาํบลทางเกวียน อาํเภอแกลง จงัหวดั
ระยอง 21110 และมีสาํนกังานสาขาซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 2 แห่ง โดยมีสถานท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัปทุมธานีและจงัหวดัระยอง  
 
บริษทั วีวี-เดคคอร์ จาํกดั (“VVD”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุน้อยู่ร้อยละ 99.95 จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัใน
ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2554 โดยดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจาํหน่ายกระดาษปิดผิวและวสัดุตกแต่ง
เฟอร์นิเจอร์สาํหรับตลาดในประเทศ และมีสาํนกังานจดทะเบียนตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 25/28 หมู่ 12 ตาํบลบึงคาํพร้อย อาํเภอลาํ
ลูกกา จงัหวดัปทุมธานี  
 
บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จาํกดั (“ECF-H”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้อยู่ร้อยละ 75 จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัใน
ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558 โดยดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจาํหน่ายสินคา้เบ็ดเตลด็ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ 
และเฟอร์นิเจอร์ผ่านตวัแทนขายในประเทศและมีสาํนกังานจดทะเบียนตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 37/4 หมู่ 10 ถนนบา้นบึง-แกลง 
ตาํบลทางเกวียน อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง  
 
บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จาํกดั (“ECF-P”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99 จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั
ในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2560 เพ่ือดาํเนินธุรกิจเป็นผูล้งทุนในกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นพลงังาน เช่น 
พลงังานชีวมวลหรือพลงังานแสงอาทิตย ์และมีสํานกังานจดทะเบียนตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 37/7 หมู่ 10 ถนนบา้นบึง-แกลง 
ตาํบลทางเกวียน อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง  
 
บริษทั แพลนเนทบอร์ด จาํกดั (“PNB”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุน้อยู่ร้อยละ 57 จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัใน
ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2560 โดย PNB อยู่ระหว่างการกาํหนดและจดัการแผนธุรกิจใหม่เพ่ือทดแทนแผน
ธุรกิจเดิมซ่ึงไดแ้ก่การผลิตและจาํหน่ายแผ่นไม ้(wood-based panel) ซ่ึงไดแ้ก่ แผ่น MDF (MDF board) และแผ่นปาร์ติ
เก้ิล (particle board) และมีสาํนกังานจดทะเบียนตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 25/28 หมู่ 12 ตาํบลบึงคาํพร้อย อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดั
ปทุมธานี 
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2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 
 
งบการเงินน้ีไดถู้กจดัทาํข้ึนเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินหลกัท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและเป็นภาษาไทย        
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยรวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดย
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงันั้น      
งบการเงินน้ีจึงมีวตัถุประสงคท่ี์ถูกจดัทาํข้ึนเพ่ือแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น  
 
ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั งบการเงินน้ีถูกจดัทาํข้ึนโดยถือเกณฑ์การ
บนัทึกตามราคาทุนเดิม 
 
งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดร้วมบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) 
ท่ีบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัย่อยดงัต่อไปน้ี 
 
    ประเทศท่ี  สดัส่วนการถือหุน้ 
    จดัตั้งข้ึนและ   (ร้อยละ) 

บริษทัยอ่ย  ประเภทธุรกิจ  ประกอบการ  2563  2562 
บริษทั วีวี-เดคคอร์ จาํกดั  จาํหน่ายกระดาษปิดผิวและวสัดุ

ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์  ประเทศไทย  99.95  99.95 

บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จาํกดั 
 

จาํหน่ายสินคา้เบด็เตลด็ท่ีนาํเขา้
จากต่างประเทศและเฟอร์นิเจอร์  

ประเทศไทย 
 

75.00  75.00 

บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จาํกดั  บริษทัผูล้งทุนในกิจการท่ีดาํเนิน
ธุรกิจดา้นพลงังาน 

 ประเทศไทย  99.99  99.99 

บริษทั แพลนเนทบอร์ด จาํกดั 

 

ผลิตและจาํหน่ายแผน่ไมซ่ึ้ง
ไดแ้ก่ แผน่ MDF (MDF board) 
และแผน่ปาร์ติเก้ิล (particle 
board) (ดูหมายเหตุ 1) 

 

ประเทศไทย 

 

57.00  57.00 

 
รายการบญัชีระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวมแลว้ 
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เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี (TAS) และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน (TFRS) รวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชี  (TSIC) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(TFRIC) ท่ีออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ทั้งน้ี การนาํมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่
ดงักล่าวมาเร่ิมถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัยกเวน้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 และฉบับอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ระบุวิธีท่ีกิจการตอ้งใชใ้นการจดัประเภทและวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 
หน้ีสินทางการเงิน และสัญญาท่ีจะซ้ือหรือจะขายรายการท่ีไม่ใช่รายการทางการเงิน ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 9 แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
 
1. การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 
2. การดอ้ยค่า 
3. การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
 
ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ส่งผลกระทบให้กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินสาํหรับปี 2563 ใหม่ รวมถึงตอ้งรับรู้การดอ้ยค่า
สาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินตามแนวทางท่ีกล่าวไวใ้นสรุปนโยบายการ
บญัชีท่ีสาํคญั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงิน นอกจากน้ี ไม่มีการปรับตวัเลขของขอ้มูลเปรียบเทียบงวดก่อนๆ ใหม่ในส่วนของการจดัประเภทรายการและการ
วดัมูลค่าเน่ืองจากกลุ่มบริษทัใช้ทางเลือกการปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาใชค้ร้ังแรก ณ วนัท่ีนาํมาถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรก (วนัท่ี 1 มกราคม 2563) 
 
นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลกระทบจากการดอ้ยค่าสาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนไม่เป็น
สาระสาํคญัและไม่มีการปรับตวัเลขของขอ้มูลเปรียบเทียบงวดก่อนๆ ใหม่เน่ืองจากกลุ่มบริษทัใชท้างเลือกการปรับปรุง
ยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาใชค้ร้ังแรก ณ วนัท่ีนาํมาถือ
ปฏิบติัใชค้ร้ังแรก (วนัท่ี 1 มกราคม 2563)  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 กาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับ
สัญญาเช่าทุกสัญญาดว้ยมูลค่าปัจจุบนัหรือกระแสเงินสดคิดลดของจาํนวนเงินท่ีจ่ายตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้
อตัราคิดลดท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์และกิจการ อยา่งไรกดี็ มีขอ้ยกเวน้ใหส้าํหรับสัญญาเช่าระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาไม่
เกิน 12 เดือนหรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่าซ่ึงสามารถบนัทึกรายจ่ายตามสัญญาเช่าเป็นค่าใช้จ่ายได ้
สินทรัพยสิ์ทธิการใชต้อ้งมีการคิดค่าเส่ือมราคาตามวิธีเส้นตรงไปตลอดอายุของสัญญาเช่า ดอกเบ้ียจ่ายรอการตดับญัชี
ซ่ึงถูกนาํไปแสดงยอดสุทธิกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกทยอยตดัจ่ายเป็นตน้ทุนทางการเงินตลอดอายุของสัญญาเช่า
ดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ส่วนการจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าในแต่ละงวดจะจาํแนกออกเป็นส่วนท่ีเป็นเงินตน้
และดอกเบ้ีย 
 
ในฝ่ังผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทและบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสัญญาเช่าโดยจาํแนกออกเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานและ
สัญญาเช่าเงินทุน (เดิมเรียกว่าสัญญาเช่าการเงิน) เช่นเดิม จึงไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัใน
ฝ่ังผูใ้หเ้ช่า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ส่งผลกระทบใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งบนัทึกรับรู้รายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
(สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน) และหน้ีสินตามสัญญาเช่ายานพาหนะ (หน้ีสินไม่หมุนเวียน) ซ่ึงมีอายุของสัญญาเช่าคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 18 เดือนและ 29 เดือน โดยยอดคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนและหน้ีสินไม่
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพ่ิมข้ึนจากท่ีเคยรายงานไว้
ประมาณ 1.87 ลา้นบาท ส่วนผลกระทบท่ีมีต่องบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการไม่เป็นสาระสําคัญ 
นอกจากน้ี บริษทัไดโ้อนยอดของสินทรัพยถ์าวร (ยานพาหนะ) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงมีราคาตามบญัชีประมาณ 
4.00 ลา้นบาทมาแสดงรายการเป็นส่วนหน่ึงของราคาตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัดงักล่าว (ดูหมายเหตุ 13 
และ 21) 
 
ทั้งน้ี อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีกลุ่มบริษทันาํมาใชก้ารคิดลดกระแสเงินสดเท่ากบัร้อยละ          
6.025% ต่อปี นอกจากน้ี ไม่มีการปรับตวัเลขของขอ้มูลเปรียบเทียบงวดก่อนๆ ใหม่เน่ืองจากกลุ่มบริษทัใชท้างเลือกการ
ปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใชค้ร้ังแรก ณ 
วนัท่ีนาํมาถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรก (วนัท่ี 1 มกราคม 2563) 
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สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศหลายฉบบัซ่ึงถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหวา่งปี 2563 เก่ียวกบัการปรับปรุง
มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 โดยกลุ่ม
บริษทัยงัไม่ไดน้าํมาเร่ิมถือปฏิบติัในการจดัทาํงบการเงินน้ีและไม่มีนโยบายในการนาํมาเร่ิมถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผล
บงัคบัใช ้ทั้งน้ี มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชีและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงโดยอา้งอิงตามการปรับปรุงของกรอบแนวคิดสําหรับการ

รายงานทางการเงินไดแ้ก่ TAS 1, TAS 8, TAS 34, TAS 37, TAS 38, TFRS 2, TFRS 3, TFRS 6, TFRIC 12, 
TFRIC 19, TFRIC 20, TFRIC 22, TSIC 32 โดยการปรับปรุงกรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน
ประกอบดว้ยคาํนิยามท่ีทนัสมยัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน เกณฑท่ี์ทนัสมยัในการรวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบ
การเงิน นอกจากน้ี ยงัรวมถึงหลกัการใหม่และแนวปฏิบติัท่ีไดถู้กเพ่ิมเติมเขา้ไปดงัต่อไปน้ี 
 การวดัมูลค่าซ่ึงรวมถึงปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาในการเลือกเกณฑใ์นการวดัมูลค่า 
 การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงรวมถึงเม่ือใดท่ีจะจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายใน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 กิจการท่ีเสนอรายงาน 
 เม่ือใดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจะถูกเอาออกจากงบการเงิน 

 
กรอบแนวคิดยงัไดอ้ธิบายใหช้ดัเจนข้ึนถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากร
เชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมูลค่าในการรายงานทางการเงิน 

 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงเก่ียวกบัคาํนิยามของธุรกิจไดแ้ก่ TFRS 3 โดยการปรับปรุงมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยใหกิ้จการใชใ้นการกาํหนดว่ารายการคา้นั้นตอ้งบนัทึกรายการเป็น “การรวมธุรกิจ” หรือ 
“การซ้ือสินทรัพย”์ หรือไม่ 

 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงเก่ียวกบัคาํนิยามของความมีสาระสาํคญัไดแ้ก่ TAS 1, TAS 8, 

TAS 10, TAS 34, TAS 37 โดยการปรับปรุงจะช่วยทาํใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิ่งข้ึนของคาํนิยามของความมี
สาระสาํคญั 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงเก่ียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงไดแ้ก่ TFRS 7, TFRS 9 
โดยการปรับปรุงเก่ียวขอ้งกบัการปรับเปล่ียนขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงโดยเฉพาะเพ่ือเป็นการ
บรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง เช่น อตัราดอกเบ้ีย
อา้งอิงท่ีกาํหนดจากธุรกรรมการกูย้ืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากน้ี การปรับปรุงไดก้าํหนดให้
กิจการใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมกบันกัลงทุนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง
จากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น 

 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้และเช่ือว่าเม่ือนาํมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าว
ขา้งตน้มาเร่ิมถือปฏิบติัจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัเปิดเผยขอ้มูลสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพ่ือเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบในงบการเงินสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ในลกัษณะของตวัเลขท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดถู้กจดัทาํข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ีซ่ึงได้
ถูกนาํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินภายในประเทศ 
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3. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
 

เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการแสดงมูลค่าท่ีดิน อาคารและ
เคร่ืองจกัรจากวิธีการตีราคาใหม่เป็นวิธีราคาทุน (ไดรั้บอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 
2563) ซ่ึงสามารถกระทาํไดภ้ายใตป้ระกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 18/2554 ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2554 เร่ือง “การบนัทึก
บญัชีเม่ือมีการตีราคาใหม่” ทั้งน้ี เหตุผลหลกัของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวเก่ียวเน่ืองกบั (1) เพ่ือให้
เกิดความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัและขจดัความยุ่งยากรวมถึงตน้ทุนท่ีเกินจาํเป็นอย่างมากสําหรับการปิดบญัชีดว้ย
นโยบายการบญัชีเดียวกนัของกิจการภายในกลุ่มและ (2) ฝ่ายบริหารของบริษทัเห็นว่าการบนัทึกบญัชีดว้ยวิธีราคาทุน
สอดคลอ้งกบัวิธีปฏิบติัของอุตสาหกรรมเดียวกนัและยงัสะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจดัการและผล
การดาํเนินงานของบริษทัท่ีมีความชดัเจนและเหมาะสมกว่าวิธีการตีราคาใหม่ โดยบริษทัไดป้รับปรุงยอ้นหลงังบการ
เงินงวดก่อนๆ ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวา่บริษทัไดบ้นัทึกและแสดงมูลค่าท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรโดยใชว้ิธี
ราคาทุนมาโดยตลอดตั้งแต่ตน้ การปรับปรุงยอ้นหลงัดงักล่าวมีผลกระทบต่อรายการท่ีสําคญับางรายการในงบการ
เงินงวดก่อนๆ ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบดงัน้ี 
 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) - บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี  1 มกราคม 2562 31 ธันวาคม 2562 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์- สุทธิ / รวมสินทรัพย ์ (  277,409,294) (  242,661,257) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี / รวมหน้ีสิน (    35,084,371) (    29,937,142) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ / รวมส่วนของผูถื้อหุน้ (  242,324,923) (  212,724,115) 

   
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562   
ตน้ทุนขาย  (    33,183,638) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (      1,324,873) 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  34,508,511 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  4,907,703 
กาํไรและกาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี  29,600,808 
กาํไรและกาํไรเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  29,600,808 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด  0.0308 
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งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) - บาท 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับปีส้ินสุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์- สุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 (  242,324,923) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์- สุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (  212,724,115) 
โอนไปกาํไรสะสม (2562) (    29,600,808) 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีเขา้กาํไรสะสม (2562) 29,600,808 
  
งบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
กาํไรสาํหรับปี 29,600,808 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 4,907,703 
ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี (    34,508,511) 

 
4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 
เกณฑ์การจดัท างบการเงนิรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
 
รายการบญัชีท่ีมีนยัสาํคญัระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยไดถู้กตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวมแลว้ 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือ
ทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันั้นซ่ึงรวมถึงผลตอบแทนผนัแปรจากบริษทั
นั้นเพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชนจ์ากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ี
มีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมไดส้ิ้นสุดลง 
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การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ในบริษทัย่อยโดยท่ีไม่ไดท้าํใหบ้ริษทัใหญ่สูญเสียอาํนาจในการ
ควบคุม บริษทับนัทึกส่วนเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นรายการในส่วนของผูถื้อหุน้ แต่หากการเปล่ียนแปลงมีผลทาํให้เกิด
การสูญเสียอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย มูลค่าของส่วนไดเ้สียคงเหลือท่ีถืออยู่จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและ
รับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
เงนิตราต่างประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม
แปลงค่าเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินรวมบนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีบริษทัหรือกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว การร่วมคา้เป็น
การร่วมการงานในกิจการท่ีบริษทัหรือกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมกนักบัผูร่้วมคา้อ่ืนในกิจการนั้น งบการเงินรวมของ
กลุ่มบริษทัไดร้วมส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียนบัจากวนัท่ีมีอิทธิพล
อยา่งเป็นสาระสาํคญัหรือมีการควบคุมร่วมกนัจนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัหรือมีการควบคุมร่วมกนั
ส้ินสุดลง เม่ือส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้มีจาํนวนเกินกว่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
เงินลงทุนจะถูกบนัทึกลดยอดลงจนเป็นศูนยแ์ละหยุดรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนเวน้แต่กรณีท่ีบริษทัหรือกลุ่มบริษทัมี
ภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือโดยการอนุมานหรือยินยอมท่ีจะชาํระภาระผกูพนัของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 
  



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563194

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

26 
 

เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 
เงินลงทุนชัว่คราวในหน่วยลงทุนซ่ึงบริษทัถือไวเ้พ่ือคา้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม บริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนและกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุนเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ ในกรณีท่ีมีการจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่าย
ไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  
 
มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวมท่ีออกหน่วยลงทุนนั้นซ่ึงถือเป็นขอ้มูล
ระดบั 1 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
 
เงินลงทุนชัว่คราวในตัว๋แลกเงินระยะสั้น (ตราสารหน้ี) ท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดแสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายสุทธิจาก
ค่าเผื่อการดอ้ยคา้ (ถา้มี) 
 
การใช้ประมาณการ 
 
ในการจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ฝ่ายบริหารมีความจาํเป็นต้องใช้ประมาณการและ         
ขอ้สมมติฐานท่ีกระทบต่อรายได ้ รายจ่าย สินทรัพย  ์และหน้ีสิน  เพ่ือประโยชน์ในการกาํหนดมูลค่าของสินทรัพย ์ 
หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  ด้วยเหตุดังกล่าวผลของรายการเม่ือเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากท่ีได ้
ประมาณการไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการ
จะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ  
และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบงวดปัจจุบนัและอนาคต 
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ทั้งน้ี ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนท่ีสาํคญัมาเก่ียวขอ้ง
ไดแ้ก่ 
 
 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนๆ รวมถึงเงินใหกู้ย้ืม 
 มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บและการประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 
 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ 
 อายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 ขอ้พิจารณาการใชสิ้ทธิต่ออายสุญัญาและอตัราคิดลดของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 งวดบญัชีและจาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 สมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณภาระผกูพนัจากประมาณการหน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน 
 มูลค่ายุติธรรมและการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงินและเคร่ืองมือทางการเงิน

อ่ืนๆ 
 
ในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั
ติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบจากเร่ืองดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี สถานการณ์ 
COVID-19 นั้นมีความไม่แน่นอนสูงและอาจส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มในการดาํเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทัรวมถึงการประมาณการและใชดุ้ลยพินิจเพ่ือประเมินมูลค่าของสินทรัพย  ์หน้ีสินหรือประมาณการ
หน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในงบการเงินซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไปไดต้ามการประเมินสถานการณ์ COVID-19 ในแต่
ละช่วงเวลาของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 
 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซ่ึงแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนประกอบดว้ย เงินสดในมือและเงิน
ฝากสถาบนัการเงิน รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสด
ในจาํนวนท่ีทราบไดซ่ึ้งครบกาํหนดภายในสามเดือนหรือนอ้ยกว่า และไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้หรือติดภาระคํ้ า
ประกนัและมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่านอ้ยหรือไม่มีนยัสาํคญั 
 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชห้รือติดภาระคํ้าประกนัแยกแสดงไวใ้นบญัชี “เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัใน
การใช”้ ภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ลูกหนีก้ารค้า ลูกหนีอ่ื้นและค่าเผ่ือการด้อยค่า (2563) /ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (2562) 
 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาท่ีระบุไวใ้นใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า/ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   
 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าตามนโยบายท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามจาํนวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้ทั้งน้ี โดยการประมาณจาก
ประสบการณ์การเรียกเกบ็หน้ีในอดีตควบคู่กบัการวิเคราะห์สถานะปัจจุบนัของลูกหน้ี 
 
สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ลา้สมยัและเคล่ือนไหวชา้หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนของสินคา้คงเหลือคาํนวณโดยวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน 
 
ตน้ทุนสินคา้คงเหลือประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยู่ในสถานท่ีและ
สภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปท่ีผลิตเองและสินคา้ระหว่างผลิต ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้
การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายส่วนเพ่ิม   
ท่ีจาํเป็นในการขาย 
 
กลุ่มบริษทัตั้ งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ลา้สมยัและเคล่ือนไหวช้าโดยพิจารณาจากสภาพของสินค้าและ การ
ประมาณการจากประสบการณ์ท่ีผา่นมาในอดีต 
 
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) เม่ือมีการเลิกใชห้รือ
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยอ์อกจากบญัชี กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตดัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชีพร้อมกบั
บนัทึกกาํไรหรือขาดทุนจากการเลิกใช้หรือตดัจาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตน้ทุนการร้ือถอน ขนยา้ยและ
บูรณะสินทรัพยถื์อเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละคิดค่าเส่ือมราคา 
 



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563 197

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

29 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์ของ
สินทรัพย์แต่ละรายการ ค่าเส่ือมราคาถูกพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมี
สาระสาํคญั วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา มูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยถู์กทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุก
ส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม มูลค่าคงเหลือของสินทรัพยถู์กประมาณการดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บในปัจจุบนัจากสินทรัพยน์ั้นหากมีอายแุละสภาพท่ีคาดว่าจะไดรั้บในปัจจุบนัเม่ือส้ินสุดอายุการใชป้ระโยชน์ อายุ
การใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างหรือติดตั้ง 
 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถา้มี) และ 
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่าใหม่ (ถา้มี) 
 
ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย (1) จาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจาก
การวดัมูลค่าเร่ิมแรก (2) การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าใดๆ ท่ีจ่ายชาํระ ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิม
มีผลหกัส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บใดๆ (3) ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใดๆ ท่ีเกิดข้ึน (ถา้มี) และ (4) ประมาณการตน้ทุน
ท่ีจะเกิดข้ึนในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์
อา้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสญัญาเช่า (ถา้มีและเป็นสาระสาํคญั) 
 
  

 จาํนวนปี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 และ 20 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 15 
ระบบไฟฟ้า 5 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 
อุปกรณ์โชวรู์ม 3 
ยานพาหนะ 5 
ระบบสาธารณูปโภค 5 



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563198

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

30 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนและคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของการเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงัน้ี 
 
 ระยะเวลา  
ยานพาหนะและอุปกรณ์ 18 - 60 เดือน 
 
สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าใชจ่้ายตดับญัชีสะสมและค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่า (ถา้มี) กลุ่มบริษทัตัดบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยเ์ป็นระยะเวลา 5 ปี 
 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและคาํนวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอน (ถา้มี) จะไม่ถูกตดัจาํหน่าย แต่จะไดรั้บการทดสอบวา่มีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าหรือไม่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
ท่ีรายงาน วิธีการตดัจาํหน่าย มูลค่าคงเหลือและอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยถู์กทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินปี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 
 
ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน (มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนท่ีจาํเป็นในการขาย
สินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จาํนวนใดจะสูงกว่า) โดยท่ีการทบทวนจะพิจารณาจาก
สินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563 199

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

31 
 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดย
การลดมูลค่าตามบญัชีให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนและรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและจะบนัทึกกลบั
รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยถือเป็นรายไดอ่ื้น เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยงัคงมี
อยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลง ทั้งน้ี การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
นั้นสุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่ายประหน่ึงว่าไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้นในปี
ก่อนๆ  
 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 

ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าหน้ีสินตามสญัญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ี
ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนันั้น การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าตอ้งคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหากอตัรานั้น
สามารถกาํหนดไดทุ้กเม่ือ แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถกาํหนดไดทุ้กเม่ือตอ้งใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิม (อตัรา
ดอกเบ้ียของการกูย้ืมถวัเฉล่ียท่ีมีระยะเวลาใกลเ้คียงกนัและมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนักบัสินทรัพยอ์า้งอิง) ของกลุ่มบริษทั 
ทั้งน้ี การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระประกอบดว้ย (1) การจ่ายชาํระคงท่ีหกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า
ใดๆ (2) การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัราซ่ึงใหใ้ชด้ชันีหรืออตัรา ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (ถา้มี) 
(3) จาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ (ถา้มี) (4) ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือหากมี
ความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น (ถา้มี) และ (5) การจ่ายชาํระค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่าหาก
ขอ้กาํหนดสญัญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า (ถา้มี) 
 
  



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563200

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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ภายหลงัจากสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าโดย (1) การเพ่ิมมูลค่าตามบญัชีเพ่ือสะทอ้น
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า (ถา้มี) (2) การลดมูลค่าตามบญัชีเพ่ือสะทอ้นการชาํระการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ี
จ่ายชาํระแลว้และ (3) การวดัมูลค่าใหม่ตามมูลค่าตามบญัชีเพ่ือสะทอ้นการประเมินใหม่หรือการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า
ใดๆ หรือเพ่ือสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีคงท่ีโดยเน้ือหามีการปรับปรุง (ถา้มี) ทั้งน้ี ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าและการจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ไดร้วมอยู่ในการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (ถา้มี) ถูกรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 
 
รายจ่ายค่าเช่าสาํหรับสญัญาเช่าระยะสั้น (ไม่เกิน 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล) และสัญญาเช่าสินทรัพยมู์ลค่า
ตํ่าบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตามระยะเวลาของการเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการและตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 
 
ภาระผกูพนัสาํหรับผลประโยชนห์ลงัออกจากงานประเภทโครงการสมทบเงินซ่ึงไดแ้ก่ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือมีการจ่ายเงินสมทบไปยงักองทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ภาระผกูพนัสาํหรับผลประโยชนห์ลงัออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ซ่ึงจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือเลิกจา้ง
คาํนวณโดยการประมาณผลประโยชน์ท่ีพนักงานจะไดรั้บในอนาคตสําหรับการทาํงานของพนกังานในอดีตและ
ปัจจุบนั ซ่ึงผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัซ่ึง
คาํนวณเป็นรายปีหรืออย่างน้อยทุกสามปีโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหน้ีสิน
ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานท่ีถูกรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบดว้ย ตน้ทุนบริการในอดีต ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย ซ่ึงแสดงเป็น
รายการกาํไรหรือขาดทุนและกาํไร/ขาดทุนจากการวดัมูลค่าประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงแสดงเป็น
รายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 
 
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั คือ การรวมธุรกิจซ่ึงกิจการหรือธุรกิจทั้งหมดท่ีนาํมารวมกนัอยู่ภายใตก้ารควบคุม
สูงสุดโดยบุคคล กลุ่มบุคคล กิจการ หรือกลุ่มกิจการเดียวกนั ทั้งก่อนและหลงัการรวมธุรกิจ และการควบคุมนั้นไม่เป็นการ
ควบคุมชัว่คราว 
 
กาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากผลต่างการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัเป็นผลต่างระหวา่ง
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บมากบัตน้ทุนจ่ายซ้ือสินทรัพยท่ี์เกิดข้ึนจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการหรือกลุ่ม
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ซ่ึงการซ้ือสินทรัพยด์งักล่าวเป็นการรวมกิจการท่ีมีผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารชุดเดียวกนั กาํไร
หรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงดงักล่าวไดถู้กแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” ซ่ึงถูกแสดง
เป็นรายการแยกต่างหากภายใตอ้งค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน เม่ือสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัถูกเลิกใชห้รือตดัจาํหน่าย ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัท่ีเก่ียวขอ้งจะถูกโอนไปยงักาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรโดยตรง 
 
การรับรู้รายได้ 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายการคา้นั้นและสามารถ
วดัมูลค่าของจาํนวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือและมีการพิจารณาถึงลกัษณะ จาํนวนเงิน จงัหวะเวลาและความไม่แน่นอนของ
รายไดร้วมถึงกระแสเงินสดจากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
 
รายการขายรับรู้เป็นรายได้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงสุทธิจากส่วนลดและส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายชาํระให้แก่ลูกคา้หรือผูซ้ื้อเม่ือส่งมอบ 
โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของและการควบคุมในตวัสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการระยะสั้นรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้หบ้ริการและส่งมอบบริการแก่ลูกคา้แลว้และตามเกณฑค์งคา้ง 
 
รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยห์ากมี
นยัสาํคญั 
 
รายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
รายไดเ้งินปันผลรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ซ่ึงตามปกติในกรณีเงินปันผลท่ีจะไดรั้บจาก
เงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดจะพิจารณาจากวนัท่ีมีการประกาศสิทธิการรับปันผล ส่วนเงินปันผลจากเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ถือเป็นการคืนทุน จึงนาํมาลดมูลค่าเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 
รายไดอ่ื้นๆรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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การรับรู้ค่าใช้จ่าย 
 
นอกเหนือจากรายจ่ายค่าเช่าสาํหรับสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพยมู์ลค่าตํ่า ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆรับรู้ตามเกณฑ ์
คงคา้ง 
 
ต้นทุนการกู้ยืม 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายทางการเงินซ่ึงเกิดจากหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการก่อสร้างอาคารและ
การติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของสินทรัพยน์ั้นและหยุดบนัทึกตน้ทุนทางการเงินดงักล่าว
เป็นตน้ทุนของสินทรัพยเ์ม่ือการก่อสร้างหรือการติดตั้งแลว้เสร็จ 
 
การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนใน
สภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ตลาดท่ีมีสภาพคล่องเป็นตลาดท่ีรายการสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
นั้นๆ เกิดข้ึนซ่ึงมีความถ่ีและปริมาณอย่างเพียงพอเพ่ือใหข้อ้มูลราคาอย่างต่อเน่ือง ผูร่้วมตลาดไดแ้ก่ ผูซ้ื้อและผูข้ายใน
ตลาดหลกัหรือตลาดท่ีใหป้ระโยชน์สูงสุดสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นๆ โดยผูร่้วมตลาดตอ้งมีความเป็นอิสระจาก
กนั มีความรอบรู้และความเขา้ใจอย่างสมเหตุสมผล สามารถท่ีจะเขา้ทาํรายการสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นๆ และ
เตม็ใจท่ีจะเขา้ทาํรายการสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นๆ 
 
เพ่ือใหก้ารวดัมูลค่ายติุธรรมและเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินมีความสมํ่าเสมอและสามารถเปรียบเทียบได ้จึง
มีการกาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น 3 ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมิน
มูลค่าเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม ทั้งน้ี ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมใหล้าํดบัความสาํคญัสูงสุดกบัราคาเสนอซ้ือขายท่ีไม่ตอ้ง
ปรับปรุงในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนั (“ขอ้มูลระดบั 1”) รองลงมาคือขอ้มูลอ่ืนท่ี
สามารถสงัเกตได ้(“ขอ้มูลระดบั 2”) และตํ่าสุดคือขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้(“ขอ้มูลระดบั 3”) 
 
ขอ้มูลระดบั 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขายท่ีไม่ตอ้งปรับปรุงในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่าง
เดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึง ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
 
ขอ้มูลระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือ
โดยออ้มสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นๆ 
  
ขอ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดซ่ึ้งนาํมาใชก้บัสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นๆ 
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เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
การรับรู้รายการและการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพยท์างการเงินถูกรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมบวกดว้ยตน้ทุนการทาํรายการกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี
ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินจดัประเภทและวดัมูลค่าโดยอา้งอิงตาม
โมเดลธุรกิจท่ีใชใ้นการจดัการสินทรัพยแ์ละตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยโ์ดยแบ่งออกเป็น
สามวิธีคือ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ตอ้งมีการจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการ
เงินใหม่ในส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบ 
 
หน้ีสินทางการเงินถูกรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทและวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายยกเวน้หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (โดยหน้ีสิน
ดงักล่าวรวมถึงหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์) และไม่สามารถจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินใหม่ได ้
 
การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้
 เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น 
 ลูกหน้ีการคา้ 
 ลูกหน้ีอ่ืนๆ (รวมถึงเงินทดรองจ่ายหรือเงินจ่ายล่วงหนา้และเงินมดัจาํหรือเงินประกนัท่ีขอคืนได)้ 
 เงินใหกู้ย้ืม 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - ไม่มี 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
 สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ (สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน) 
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หน้ีสินท่ีจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น 
 เจา้หน้ีการคา้ 
 เจา้หน้ีอ่ืนๆ (รวมถึงรายการคา้งจ่ายต่างๆ และเงินมดัจาํหรือเงินประกนัรับท่ีมีขอ้กาํหนดชาํระคืน) 
 เงินกูย้ืมระยะยาว 
 หุ้นกู ้
 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
หน้ีสินท่ีจดัประเภทรายการและวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
 หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ (หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน) 
 
การด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ซ่ึงเดิมก่อนปี 2563 บางรายการในงบการเงินหมายถึง หน้ีสงสัยจะสูญ) สาํหรับผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (Expected credit loss) ของสินทรัพยท์างการเงินให้รับรู้เป็นขั้นตามวิธีการทัว่ไป (General 
approach) ดงัน้ี 
 
 ขั้นท่ี 1 (performing) กิจการตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหน้าในกาํไรหรือ

ขาดทุน ดอกเบ้ียรับ (ถา้มี) คาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้โดยไม่มีการปรับลดผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน 

 ขั้นท่ี 2 (under-performing) เม่ือความเส่ียงดา้นเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัสาํคญัและไม่ไดพิ้จารณาว่าอยู่ในระดบัตํ่า 
กิจการตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุในกาํไรหรือขาดทุน ดอกเบ้ียรับ (ถา้มี) คาํนวณ
เช่นเดียวกบัขั้นท่ี 1 

 ขั้นท่ี 3 (credit-impaired) เม่ือความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึนจนถึงจุดท่ีพิจารณาไดว้่าเกิดการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิตข้ึน กิจการตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายใุนกาํไรหรือขาดทุน ดอกเบ้ีย
รับ (ถา้มี) คาํนวณจากราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใชมู้ลค่าตามบญัชีขั้นตน้ปรับลดดว้ยค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 
สาํหรับลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา (เช่น รายไดค้า้งรับ) กลุ่มบริษทัสามารถใชว้ิธีการอย่างง่าย (Simplified 
approach) โดยรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุสําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกพิจารณาตามท่ี
กล่าวถึงขา้งตน้ ทั้งน้ี ในการพิจารณาและวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนสําหรับทั้งวิธีการทัว่ไปและ
วิธีการอย่างง่าย ต้องนําขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต (Historical credit loss) มาประกอบกนักบัขอ้มูลท่ีมีการ
คาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) ในส่วนของสินทรัพยน์ั้นและปัจจยัสาํคญัๆ ของสภาพแวดลอ้มเชิง
เศรษฐกิจ 
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ในส่วนของลูกหน้ี เงินให้กู ้ยืม และเงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้ นต่างๆ กลุ่มบริษทัจัดกลุ่มประชากรโดยให้
ความสําคญัไปท่ีขอ้มูลยอดคงคา้งตามอายุหน้ี (Aging balance information) โดยจดัเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัสําหรับ 
Historical credit loss ประมาณ 1 ปี อยา่งไรกดี็ กลุ่มบริษทัใชข้อ้ผอ่นปรนบางประการของแนวปฏิบติัทางการบญัชีเร่ือง 
“มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ซ่ึงออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในเดือนเมษายน 2563 (มีผลบงัคบัใช้
สาํหรับปี 2563 เท่านั้น) ในส่วนของการไม่ตอ้งนาํ Forward-looking information มาประกอบสาํหรับสินทรัพยท่ี์ใช้
วิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาและวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 
การบัญชีป้องกันความเส่ียง 
 
การบญัชีป้องกนัความเส่ียงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสดงผลกระทบในงบการเงินซ่ึงเกิดจากกิจกรรมการบริหารความเส่ียงท่ี
ใชเ้คร่ืองมือทางการเงินในการจดัการฐานะเปิดท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้นๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน
หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงและวิธีการทางบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งออกเป็น 
3 ประเภทไดแ้ก่ การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด และการป้องกนัความ
เส่ียงของเงินลงทุนสุทธิของหน่วยงานต่างประเทศ 
 
ตราสารอนุพนัธ์เป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีถูกนาํมาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน ตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้วตัถุประสงค์ไวเ้พ่ือการคา้ 
อยา่งไรกต็าม ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการกาํหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพ่ือคา้ ตรา
สารอนุพนัธ์ถูกรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม หลงัจากนั้นจะมีการวดัมูลค่ายุติธรรมใหม่ กาํไรหรือขาดทุนจากการวดั
มูลค่ายติุธรรมใหม่จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน   
 
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ไดแ้ก่ ราคาตลาดของตราสารอนุพนัธ์ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงถือเป็น
ขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมโดยราคาดงักล่าวแสดงมูลค่าปัจจุบนัของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสาร
อนุพันธ์ท่ีใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าด้วยวิธีราคาตลาดโดยข้อมูลหลักท่ีใช้ในการประเมินได้แก่ ข้อมูลอัตรา
แลกเปล่ียนในทอ้งตลาดท่ีปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัตราสารท่ีออกซ่ึงคาํนวณโดยธนาคารท่ีเป็นคู่สญัญา 
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ประมาณการหนีสิ้น 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินกต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางกฎหมาย
หรือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 
ถา้ผลกระทบดงักล่าวเป็นนยัสําคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตาม
เวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

 
ภาษเีงนิได้ 
 
ภาษีเงินไดจ้ากกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีซ่ึงกลุ่มบริษทัรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ ภาษีท่ีตอ้งชาํระหรือสามารถขอคืนไดโ้ดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนทางภาษี
สาํหรับปีโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินตลอดจนการปรับปรุงภาษีท่ีคา้งชาํระในงวด
ก่อน ๆ 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
และจาํนวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี โดยผลต่างชัว่คราวต่อไปน้ีไม่ไดถู้กนาํมาร่วมพิจารณาไดแ้ก่ ค่าความนิยม
ซ่ึงไม่สามารถเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีและการรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงไม่กระทบต่อทั้งกาํไรทางบญัชีหรือ
กาํไรทางภาษีหากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบัรายการในระยะเวลาอนัใกล ้จาํนวนภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีพิจารณา
จากการเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนจริงของสินทรัพย์และหน้ีสินตามบัญชีด้วยอตัราภาษีสําหรับงวดท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหน้ีสินภาษีโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีการ
ประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะ
มีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากการบนัทึกรับรู้สินทรัพยด์งักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 
ก าไรต่อหุ้น 
 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งปี ส่วนกาํไรต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อ
หุน้ของบริษทัดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีและหลงัจากท่ีไดป้รับปรุง
ผลกระทบของหุน้ปรับลด 
 
5. รายการบัญชีกบับุคคลและบริษทัที่เกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือบริษทัท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุม
บริษทัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการดาํเนินงานของ
บริษทั 
 
ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั / บุคคล  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั วีวี-เดคคอร์ จาํกดั  จาํหน่ายกระดาษปิดผิวและวสัดุ

ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ 
 บริษทัยอ่ย 

บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิ์ง จาํกดั  จาํหน่ายสินคา้เบด็เตลด็ท่ีนาํเขา้จาก
ต่างประเทศและเฟอร์นิเจอร์ 

 บริษทัยอ่ย 

บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จาํกดั  บริษทัผูล้งทุนในกิจการท่ีดาํเนิน
ธุรกิจดา้นพลงังาน 

 บริษทัยอ่ย 

บริษทั แพลนเนทบอร์ด จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายแผน่ไมซ่ึ้งไดแ้ก่ 
แผน่ MDF (MDF board) และแผน่
ปาร์ติเก้ิล (particle board) (ดูหมาย
เหตุ 1) 

 บริษทัยอ่ย 

บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลด้ิงส์ จาํกดั 
 

 บริษทัผูล้งทุนในกิจการท่ีดาํเนิน
ธุรกิจดา้นพลงังาน 

 กิจการร่วมคา้ 
(จนถึงเดือนธนัวาคม 2563) 
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ช่ือบริษทั / บุคคล  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั กรีน เอิร์ท พาวเวอร์ (ไทยแลนด)์ 
จาํกดั 

 บริษทัผูล้งทุนในกิจการท่ีดาํเนิน
ธุรกิจดา้นพลงังาน 

 บริษทัร่วม 

บริษทั ไพร้ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จาํกดั 
 

 ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
เช้ือเพลิงชีวมวล 

 บริษทัยอ่ยของกิจการร่วมคา้
และมีกรรมการร่วมกนั 

(จนถึงเดือนธนัวาคม 2563) 
GEP (Myanmar) Company Limited 
(จดทะเบียนและประกอบการในประเทศ
เมียนมาร์) 

 ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย ์

 บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วมและ
มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั บิน่า พูร่ี พาวเวอร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
เช้ือเพลิงชีวมวล 

 บริษทัยอ่ยของกิจการร่วมคา้ 
(จนถึงเดือนธนัวาคม 2563) 

บริษทั เซฟ ไบโอแมส จาํกดั  โรงไมส้บัสาํหรับใชเ้ป็นเช้ือเพลิง
สาํหรับโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 

 บริษทัยอ่ยของกิจการร่วมคา้ 
(จนถึงเดือนธนัวาคม 2563) 

บริษทั อีสตโ์คสท ์ดีไซน ์จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์  มีผูถื้อหุน้และกรรมการ
ร่วมกนั 

บริษทั อีสตโ์คสท ์อุตสาหกรรม จาํกดั  จาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์  มีผูถื้อหุน้และกรรมการ
ร่วมกนั 

บริษทั วี-ชทั เดคคอร์ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายกระดาษปิดผิวไม ้  มีผูถื้อหุน้และกรรมการ
ร่วมกนั 

บริษทั วี-ชทั อินดสัทรี จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายไมแ้ปรรูปอบแหง้  มีผูถื้อหุน้และกรรมการ
ร่วมกนั 

บริษทั บี.วี. พาราวดู จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์และไม้
แปรรูปอบแหง้ 

 มีผูถื้อหุน้และกรรมการ
ร่วมกนั 

บริษทั อินเดก็ซ์ ลิฟว่ิงมอลล ์จาํกดั  จาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์  มีกรรมการซ่ึงเป็นคู่สมรสกนั 
บริษทั อินเดก็ซ์ อินเตอร์เฟิร์น จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์  มีกรรมการซ่ึงเป็นคู่สมรสกนั 
บริษทั ไพร์ซ ออฟ วูด้ อินดรัสทรีส์ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายแผน่ไมซ่ึ้งไดแ้ก่ 

ไมแ้ผน่บางและไมย้าง 
 มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

กบับริษทัยอ่ยของการร่วมคา้ 
(จนถึงเดือนธนัวาคม 2563) 

คุณวลัลภ สุขสวสัด์ิ  -  ผูถื้อหุน้และกรรมการ  
(ผูบ้ริหารสาํคญั) 
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ช่ือบริษทั / บุคคล  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
คุณชาลี สุขสวสัด์ิ 
 

 -  ผูถื้อหุน้และกรรมการ  
(ผูบ้ริหารสาํคญั) 

คุณอารักษ ์สุขสวสัด์ิ  -  ผูถื้อหุน้และกรรมการ  
(ผูบ้ริหารสาํคญั) 

คุณทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ  -  ผูถื้อหุน้และญาติของ
กรรมการ  

พลเอกเทอดศกัด์ิ มารมย ์  -  กรรมการ (ผูบ้ริหารสาํคญั) 
คุณมนตรี โสคติยานุรักษ ์  -  กรรมการ (ผูบ้ริหารสาํคญั) 
คุณทรงกลด จารุสมบติั  -  กรรมการ (ผูบ้ริหารสาํคญั) 
คุณเอกรินทร์ วาสนาส่ง  -  กรรมการ (ผูบ้ริหารสาํคญั) 
คุณไพบูลย ์อรุณประสบสุข  -  กรรมการ (ผูบ้ริหารสาํคญั) 
 
ผูบ้ริหารสําคญั หมายถึง บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึงกรรมการของบริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 
 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 
ซ้ือ - ขายสินคา้  ราคาใกลเ้คียงกนักบัราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ / ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราอา้งอิงกบั MOR 
รายไดค่้าเช่าพ้ืนท่ีและรายไดอ่ื้นๆ   ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดเ้งินปันผล  อตัราตามท่ีประกาศจ่ายในท่ีประชุมของผูถู้กลงทุน 
ซ้ือวตัถุดิบ / สินคา้ / วสัดุส้ินเปลือง  ราคาใกลเ้คียงกนักบัราคาตลาด 
ซ้ือ - ขายอุปกรณ์  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการโชวรู์ม  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสาํคญั  จาํนวนเงินตามท่ีตกลงร่วมกนั 
การคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือโดยกรรมการ  ไม่คิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนั 
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รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเกิดระหว่างบริษทัและบุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ขายสินค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  76,480  8,533 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,688  25,130  16,121  25,130 
รวม 21,688  25,130  92,601  33,663 
ดอกเบีย้รับ        
บริษทัยอ่ย -  -  5,707  2,821 
บริษทัร่วม 16  58  -  - 
การร่วมคา้ 624  932  -  - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 888  2,805  888  - 
รวม 1,528  3,795  6,595  2,821 
รายได้ค่าเช่าพื้นที่        
บริษทัยอ่ย -  -  -  3 
รายได้อ่ืนๆ        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 579  1,326  579  879 
รายได้เงินปันผล (แสดงเป็นรายการ 
หักจากมูลค่าเงินลงทุน)    

 
   

บริษทัร่วม 11,394  -  -  - 
ขายอปุกรณ์         
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  3  -  - 
ซ้ือสินค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  1  - 
ซ้ืออปุกรณ์         
บริษทัยอ่ย      -        -   -  542 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ค่าเช่าและค่าบริการโชว์รูม        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  9,084  -  9,084 
ดอกเบีย้จ่าย        
บริษทัยอ่ย -  -  2,383  1,404 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 664  -  136  - 
รวม 664  -  2,519  1,404 
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ส าคัญ        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 21,033  18,972  18,513  18,972 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 271  1,424  271  1,424 
รวม 21,304  20,396  18,784  20,396 
 
ยอดคงเหลือกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ลูกหนีก้ารค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  35,809  4,029 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,555  6,517  2,800  6,517 
รวม 7,555  6,517  38,609  10,546 
ลูกหนีอ่ื้นผ่อนช าระ (ดูหมายเหตุ 8)        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
-  ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5,550  8,325  5,550  8,325 
-  ส่วนท่ีครบกาํหนดชําระหลงัจากหน่ึงปี
แต่ไม่เกินสามปี 5,560 

 
11,110  5,560  11,110 

รวม 11,110  19,435  11,110  19,435 
ดอกเบ้ียคา้งรับ (สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน) 907  19  907  19 
รวม 12,017  19,454  12,017  19,454 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ลูกหนีอ่ื้น (สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน)        
บริษทัยอ่ย -  -  -  2,720 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -        114  -  114 
รวม -  114  -           2,834 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ        
ดอกเบีย้ค้างรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  5,707  1,826 
บริษทัร่วม -  141  -  - 
การร่วมคา้ -  1,132  -  - 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทัยอ่ย (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.5 - 7.0
ต่อปีและครบกาํหนดชาํระเม่ือทวงถาม) - 

 
-  184,000  35,000 

บริษทัร่วม (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี
และครบกาํหนดชาํระเม่ือทวงถาม) - 

 
1,161  -  - 

การร่วมคา้ (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.0 - 7.5 
ต่อปีและครบกาํหนดชาํระเม่ือทวงถาม) - 

 
12,600  -  - 

รวม -  15,034  189,707  36,826 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น        
บริษทัยอ่ย -  -  -  78,375 
บริษทัร่วม -  78,750  -  - 
รวม -  78,750  -  78,375 
เงนิประกนัการเช่าและบริการโชว์รูม        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  2  -  2 
เงนิประกนัโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า        
บริษทัร่วม 20,000  20,000  -  - 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เจ้าหนีอ่ื้น        
บริษทัยอ่ย -  -  6,726  - 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่าย        
ดอกเบีย้ค้างจ่าย        
บริษทัยอ่ย -  -  1,596  793 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 678  -  150  - 
เงนิกู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทัยอ่ย  (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.0 และ 
7.5 ต่อปีและครบกาํหนดชาํระเม่ือทวงถาม) -  -  68,500  48,700 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
5.25 ต่อปีและครบกาํหนดชาํระเม่ือทวงถาม) 53,500  -  12,500  - 
รวม 54,178  -  82,746  49,493 
 
เงินให้กูย้มืและเงินกูย้ืมท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2562  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2563 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทั กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์  
(ไทยแลนด)์ จาํกดั 1,161       -   1,161       -  
บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลด้ิงส์ จาํกดั 12,600       -   12,600       -  
 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2562  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2563 
บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จาํกดั 35,000       -        -   35,000 
บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จาํกดั      -   149,000       -   149,000 



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563214

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

46 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2562  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2563 
เงนิกู้ยืมระยะส้ัน        
กรรมการ      -   113,000  59,500  53,500 
ญาติของกรรมการ      -   26,000  26,000       -  
 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ ณ วนั  รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2562  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2563 
บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จาํกดั 26,000  62,500  26,000  62,500 
บริษทั แพลนเนทบอร์ด จาํกดั 22,700  119,175  135,875  6,000 
กรรมการ      -   65,000  52,500  12,500 
ญาติของกรรมการ      -   18,000  18,000       -  
 
6. ลูกหนีก้ารค้า 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

  พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน        
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 4,384  4,945  16,285  6,589 
คา้งชาํระ :        
ไม่เกิน 3 เดือน 3,162  1,559  15,014  3,763 
ระหวา่ง 3 เดือนถึง 6 เดือน      -        -   7,055  181 
ระหวา่ง 6 เดือนถึง 12 เดือน      -        -   246       -  
เกินกวา่ 12  เดือน 9  13  9  13 
รวม 7,555  6,517  38,609  10,546 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

บริษทัอ่ืน - สุทธิ        
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 230,667  173,475  220,880  172,544 
คา้งชาํระ :        
ไม่เกิน 3 เดือน 47,051  56,940  43,603  55,663 
ระหวา่ง 3 เดือนถึง 6 เดือน 16,231  8,720  15,921  8,696 
ระหวา่ง 6 เดือนถึง 12 เดือน 24,762  11,704  24,711  11,704 
เกินกวา่ 12  เดือน 9,903  49,419  7,037  46,426 
รวม 328,614  300,258  312,152  295,033 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสาํหรับผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (     4,860)  (     23,458)  (     1,994)  (     21,237) 
สุทธิ 323,754  276,800  310,158  273,796 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัไดน้าํลูกหน้ีการคา้จาํนวนเงินประมาณ 89.7 ลา้นบาทและ 130.0 ลา้นบาทไปขายลด
แก่สถาบนัการเงินในประเทศสองแห่งและสามแห่ง ตามลาํดบั (ภายใตว้งเงินสินเช่ือรวม 215 ลา้นบาท) โดยสถาบนัการเงิน
ดงักล่าวมีสิทธิไล่เบ้ียจาํนวนเงินประมาณ 87.5 ลา้นบาทและ 108.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทัไดแ้สดงจาํนวนเงินของขอ้ผกูพนั
จากการมีสิทธิถูกไล่เบ้ียดงักล่าวเป็น “เจา้หน้ีจากการขายสิทธิเรียกร้องลูกหน้ีการคา้” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในเดือนมีนาคม 2563 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัขายส่วนหน่ึงของลูกหน้ี
การคา้ซ่ึงเกิดจากการขายสินคา้ผา่นร้านตวัแทนขาย (Agents) พร้อมสิทธิในตราสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึงซ่ึงดาํเนินธุรกิจซ้ือมาขายไปซ่ึงวสัดุก่อสร้างและตกแต่งบา้นในราคาขายจาํนวน 55 ลา้นบาทซ่ึงลูกหน้ีการคา้ดงักล่าวมี
มูลค่าตามบญัชีประมาณ 36.2 ลา้นบาท และเกิดกาํไรจากการขายประมาณ 18.8 ลา้นบาทซ่ึงส่วนใหญ่ของกาํไรจาํนวนดงักล่าว
เป็นการชาํระค่าสิทธิในตราสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยบริษทัไดโ้อนการควบคุมในสิทธิการรับชาํระเงินจากลูกหน้ีการคา้และสิทธิใน
ตราสินคา้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ บริษทัแสดงรายการกาํไรดงักล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะ
กิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 นอกจากน้ี ตามสัญญาซ้ือ-ขายรวมถึงหนงัสือผ่อนผนัการชาํระหน้ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
บริษทัไดต้กลงใหผู้ซ้ื้อผอ่นชาํระราคาขายขา้งตน้เป็นรายเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 จนถึงเดือนมีนาคม 2565 และมีการ
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6 ต่อปีกบัผูซ้ื้อจนกวา่จะชาํระราคาครบถว้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยอดคงคา้งของบญัชีลูกหน้ี
จากการขายสิทธิดงักล่าวส่วนท่ีจะไดรั้บชาํระภายในหน่ึงปีและเกินกวา่หน่ึงปีมีจาํนวน 36 ลา้นบาทและ 12 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
 

นอกจากน้ี หากกลุ่มบริษทัยกเลิกการใชม้าตรการผ่อนปรนตามท่ีกล่าวถึงในหมายเหตุ 4 ผลกระทบท่ีจะมีต่อค่าเผื่อการดอ้ยค่า
สาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของบญัชี “ลูกหน้ีการคา้” หากนาํ Forward-looking information มารวมในการ
พิจารณาและวดัมูลค่าจะเพ่ิมข้ึนจากยอดท่ีเคยรายงานไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประมาณ 3.4 ลา้นบาทและ 4.1 ลา้นบาทใน
งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ตามลาํดบั โดยจาํนวนเงินดงักล่าวจะถูกรับรู้ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564  
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7. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 

  พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

สินคา้สาํเร็จรูป 549,267  382,229  548,832  381,700 
สินคา้ระหวา่งผลิต 682,739  889,633  682,739  889,633 
วตัถุดิบ  80,677  66,156  80,677  66,156 
วสัดุโรงงาน 59,525  41,556  59,525  41,556 
สินคา้ระหวา่งทาง 4,110  5,455  4,110  5,455 
รวม 1,376,318  1,385,029  1,375,883  1,384,500 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้
ลา้สมยัและเคล่ือนไหวชา้ (         6,110)  (         5,656)  (         6,110)  (         5,656) 
สุทธิ 1,370,208  1,379,373  1,369,773  1,378,844 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ส่วนต่างจากการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บท่ี
บนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มี
จาํนวนเงินประมาณ 13.0 ลา้นบาทและ 8.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 
8. เงนิให้กู้ยืมแก่บุคคลและกจิการอ่ืนที่โอนขายสิทธิเป็นลูกหนีอ่ื้นผ่อนช าระ 

 
บญัชีน้ีเดิมเป็นเงินใหกู้ย้ืมแก่ บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี่ คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“IFEC”) จาํนวน 50 
ลา้นบาทท่ีมีการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.25 ต่อปีซ่ึงมีหลกัประกนัเป็นหุน้สามญัของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงของ IFEC 
และอยู่ในรูปแบบเงินมดัจาํเพ่ือเขา้ศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง
บริษทั ซีอาร์ โซล่าร์ จาํกดั (“CRS”) ขนาด 1 เมกะวตัต ์ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีอาํเภอเถิน จงัหวดัลาํปางโดย CRS เป็นบริษทัย่อยอีก
แห่งหน่ึงของ IFEC ทั้งน้ี บริษทั IFEC และ CRS ไดมี้การลงนามในบนัทึกความเขา้ใจระหว่างกนัเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 
2560 เพ่ือกาํหนดเง่ือนไขใหเ้งินใหกู้ย้ืมดงักล่าวรวมถึงดอกเบ้ียคา้งรับท่ีเก่ียวขอ้งสามารถถูกนาํมาใชเ้ป็นเงินมดัจาํเพ่ือ
เป็นส่วนหน่ึงของการชาํระราคาการซ้ือขายกิจการในอนาคตหากผลการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการเป็นท่ีพอใจ
และบริษทัตดัสินใจเขา้ลงทุน ทั้งน้ี เงินให้กูย้ืมดงักล่าวยงัคงถูกคิดดอกเบ้ียไปจนกว่าจะบรรลุเง่ือนไขทั้งหมดตาม
บนัทึกความเขา้ใจดงักล่าวโดยบริษทัและ IFEC ไดเ้จรจาร่วมกนัและตกลงขยายระยะเวลาการตรวจสอบสถานะของ
กิจการไปเป็นภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 และขยายระยะเวลาเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายกิจการไปเป็นภายในวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 
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อยา่งไรกดี็  เน่ืองจากการตรวจสอบสถานะของกิจการของ CRS ยงัไม่แลว้เสร็จและไม่สามารถประเมินกาํหนดการท่ีจะ
แลว้เสร็จได ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2562 จึงมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัจาํหน่ายสิทธิเรียกร้องใน
สัญญาเงินให้กู ้ยืมข้างต้นรวมถึงสัญญาจาํนําหลกัประกนัและบันทึกความเข้าใจท่ีเก่ียวข้องให้แก่ (1) บุคคลท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนัท่านหน่ึงซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของผูร่้วมคา้และกรรมการของกิจการร่วมคา้ของบริษทัและ (2) ผูถื้อหุน้ใหญ่และ
กรรมการท่านหน่ึงของบริษทัในสดัส่วน 2 ใน 3 และ 1 ใน 3 ตามลาํดบั ของยอดเงินใหกู้ย้ืมคงคา้งรวมดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 
24 ธันวาคม 2562 (รวมประมาณ 58.30 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นส่วนของ (1) รวมประมาณ 38.87 ลา้นบาทและ (2) รวม
ประมาณ 19.43 ลา้นบาท โดยเป็นการจาํหน่ายออกไปให้แก่ (1) และ (2) โดยทยอยผ่อนชาํระจาํนวน 7 งวดๆ ละหก
เดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ซ่ึงในส่วนของ (1) และ (2) มีจาํนวนเงินงวดละประมาณ 5.55 ลา้นบาทและ 2.78 
ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ี บริษทัมีการคิดดอกเบ้ียจากการผอ่นชาํระดงักล่าวกบั (1) และ (2) ในอตัราร้อยละ 6 ต่อปี และ
นบัจากวนัท่ี 24 ธันวาคม 2562 เป็นตน้ไป บริษทัไม่มีสิทธิเรียกร้องและสัญญาใดๆ ท่ีคงคา้งกบั IFEC อีกและไม่
ประสงคท่ี์จะดาํเนินการตรวจสอบสถานะกิจการและเขา้ซ้ือขายกิจการกบั CRS อีกต่อไป ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
และ 2562 จาํนวนเงินของ “ลูกหน้ีอ่ืนผอ่นชาํระ” ส่วนท่ีบริษทัจะไดรั้บชาํระภายในหน่ึงปีจาก (1) และ (2) มีจาํนวนเงิน
รวมประมาณ 11.10 ลา้นบาทและ 5.55 ลา้นบาท ตามลาํดบั และส่วนท่ีจะไดรั้บชาํระเกินกว่าหน่ึงปีมีจาํนวนเงินรวม
ประมาณ 11.12 ลา้นบาทและ 5.56 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
 

9. เงนิฝากธนาคารที่มข้ีอจ ากัดในการใช้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัไดน้าํเงินฝากประจาํกบัธนาคารในประเทศสามเเห่งจาํนวนเงินประมาณ 
51.8 ลา้นบาทและ 93.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปวางเป็นหลกัประกนัสาํหรับวงเงินกูย้ืมระยะสั้นกบัธนาคารดงักล่าว 
 

10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงบันทึกโดยวธีิราคาทุน 

 

ในระหวา่งปี 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 
ทุนจดทะเบียน 

 (พนับาท)  สดัส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)  
ราคาทุนของเงินลงทุน 

(พนับาท) 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
บริษทั วีวี-เดคคอร์ จาํกดั   1,000  1,000  99.95  99.95  1,000  1,000 
บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จาํกดั 10,000  10,000  75.00  75.00  7,500  7,500 
บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จาํกดั 687,652  687,652  99.99  99.99  687,652  687,652 
บริษทั แพลนเนทบอร์ด จาํกดั 50,000  50,000  57.00  57.00  7,125  7,125 
รวม         703,277  703,277 
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ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จาํกดั  (“ECF-P”) เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2562 และในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ ECF-P จาํนวน 140 
ลา้นบาท (จากเดิม 547.7 ลา้นบาทเป็น 687.7 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นการเพ่ิมทุนตามสัดส่วนของผูถื้อหุน้เดิม โดย ECF-P ได้
ดาํเนินการเพ่ิมทุนและจดทะเบียนการเพ่ิมทุนน้ีกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2562 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติังบจ่ายลงทุนจากการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั แพลนเนทบอร์ด จาํกดั (“PNB”) จาํนวน 400 ลา้นบาท (จากเดิม 50 ลา้นบาทเป็น 450 
ลา้นบาท) เพ่ือเตรียมความพร้อมในโครงการผลิตแผ่นไม ้MDF (MDF board) และแผ่นปาร์ติเก้ิล (particle board) โดย
เป็นการเพ่ิมทุนตามสัดส่วนของผูถื้อหุ้นเดิมซ่ึงเป็นส่วนของบริษทัร้อยละ 57 เป็นจาํนวนเงิน 228 ลา้นบาท ทั้งน้ี 
ในช่วงส้ินปี 2561 บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวล่วงหนา้ใหแ้ก่ PNB เป็นจาํนวนเงินประมาณ 78.4 ลา้น
บาทและยงัคงคา้งอยู่ ณ ส้ินปี 2562 ซ่ึงต่อมาบริษทัไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวคืนจาก PNB แลว้ในปี 2563 เน่ืองจาก
โครงการดงักล่าวของ PNB ไดถู้กยกเลิกไป 
 
ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญัในงบการเงินสาํหรับปี 2563 และ 2562 ของบริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จาํกดั (“ECF-H”) ซ่ึงมี
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมอยูใ่นสดัส่วนร้อยละ 25 มีดงัน้ี 
 
  ลา้นบาท 
  2563  2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน  17.3  2.5 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  0.1  0.2 
หน้ีสินหมุนเวียน  64.5  41.1 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน            -            - 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (ขาดทุนสะสมเกินทุน)  (47.1)  (38.4) 
รายไดจ้ากการขายสินคา้  67.7  2.3 
รายไดอ่ื้น            -            - 
ขาดทุนสาํหรับปี  (  8.6)  (  4.0) 
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี  (  8.6)  (  4.0) 
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ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญัในงบการเงินสาํหรับปี 2563 และ 2562 ของ PNB ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมอยู่ใน
สดัส่วนร้อยละ 43 มีดงัน้ี 

 

  ลา้นบาท 
  2563  2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน  13.0  94.0 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  4.0  22.2 
หน้ีสินหมุนเวียน  0.8  0.9 
ส่วนของผูถื้อหุน้   16.2  115.3 
รายไดอ่ื้น  1.6  3.6 
ขาดทุนสาํหรับปี  (  17.1)            - 
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี  (  17.1)            - 
 
PNB ไดมี้แผนยกเลิกโครงการผลิตและจาํหน่ายแผ่นไม ้MDF (MDF board) และแผ่นปาร์ติเก้ิล (particle board) โดย
ขณะน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการใหม่ท่ีเหมาะสมในอนาคตสาํหรับ PNB สินทรัพยถ์าวร
ของ PNB ส่วนหน่ึงซ่ึงมีจาํนวนเงินประมาณ 18.1 ลา้นบาทจึงไม่ไดถู้กใช้งานอีกต่อไปและไดถู้กตดัจาํหน่ายเป็น
ค่าใชจ่้าย (ไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการของบริษทัแลว้) ซ่ึงแสดงรายการเป็นส่วนหน่ึงของ “ค่าใชจ่้ายอ่ืน” ในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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ในอนาคต GEP จะตอ้งมีการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการลงทุนก่อสร้างและผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่ายของบริษทัย่อย 
(GEP ถือหุน้ร้อยละ 100) ซ่ึงไดแ้ก่ GEP (Myanmar) Company Limited (“GEPM”) โดยโครงการจะแบ่งออกเป็น 4 เฟส
จนครบ 220 เมกะวตัต ์ทั้งน้ี การเพ่ิมทุนดงักล่าวจะเป็นส่วนท่ี ECF-P ตอ้งทยอยลงทุนเพ่ิมเติมในอนาคตอีกประมาณ 
91.5 ลา้นบาท ในระหว่างปี 2564 ทั้งน้ี GEP ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการลงทุนและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยข์นาด 220 เมกะวตัตข์อง GEPM ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ 
 

ในปี 2562 ECF-P ไดว้างหลกัประกนัการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง GEP เป็นเงินจาํนวน 20.0 ลา้น
บาทซ่ึงจะไดรั้บคืนเม่ือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้ง 4 เฟสไดแ้ลว้เสร็จโดยเงินคํ้าประกนัดงักล่าวแสดงรายการเป็นส่วน
หน่ึงของ “เงินมดัจาํและเงินประกนั” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
 

ECF-P ไดน้าํใบหุน้ท่ีลงทุนใน GEP จาํนวน 4,505,433 หุน้ (คิดเป็นจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีลงทุน) ไปวางเป็นหลกัประกนั
การจ่ายชาํระเงินค่าก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศพม่าของ GEPM ใหแ้ก่บริษทัย่อยสอง
แห่งของบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการดังกล่าว ทั้ งน้ี การวาง
หลกัประกนัดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขการจ่ายชาํระเงินของโครงการดงักล่าวเน่ืองจากการจ่ายชาํระเงินจะเกิดข้ึน
หลงัจากการก่อสร้างโครงการไดแ้ลว้เสร็จ 
 

เพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่กลุ่มบริษทั ในช่วงตน้ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 ECF-P ไดเ้ขา้สู่แผนการขายเงินลงทุนใน 
SAFE ทั้งจาํนวนให้แก่ผูร่้วมคา้รายหน่ึงใน SAFE โดยทาํสัญญาซ้ือ-ขาย (รวมถึงฉบบัแกไ้ขในไตรมาสท่ี 3 ของปี 
2563) ร่วมกบัผูร่้วมคา้อีกรายหน่ึงในราคารวมประมาณ 233.9 ลา้นบาท ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียใน SAFE 
ในช่วงดังกล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 227.7 ลา้นบาทซ่ึงกลุ่มบริษทัไดโ้อนจดัประเภทเงินลงทุนดังกล่าวไปเป็น
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายตั้งแต่ไตรมาสดงักล่าว ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดห้ยุดใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียในการวดัมูลค่า
เงินลงทุนดงักล่าวและถือมูลค่าดงักล่าวเป็นมูลค่าตามบญัชีใหม่ของเงินลงทุนซ่ึงมีจาํนวนเงินตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขายเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 6.2 ลา้นบาท  (กาํไรจากการขาย) แผนการขายดงักล่าวขา้งตน้ได้
เสร็จส้ินสมบูรณ์ในเดือนธนัวาคม 2563 นอกจากน้ี ในการรายงานเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินท่ีสําคญัจาํแนกตามส่วน
งานดาํเนินงาน รายการดงักล่าวจดัอยูใ่นส่วนงาน “ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ” 
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ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญัในงบการเงินรวมสาํหรับปี 2563 ของ GEP และ 2562 ของ GEP และ SAFE ซ่ึงมีสาระสาํคญั
ต่อกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 
   2563 - ลา้นบาท 
   GEP 
สินทรัพยห์มุนเวียน (รวมลูกหน้ีค่าหุน้สามญั)   269.8 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   3,451.9 
หน้ีสินหมุนเวียน   1,765.5 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน   32.6 
รายได ้   318.7 
กาํไรสาํหรับปี   181.9  
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี   110.2  
ส่วนของผูถื้อหุน้ (ไม่หกัลูกหน้ีค่าหุน้สามญั)   1,923.6 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัตามสดัส่วนการลงทุน   384.7 
ราคาจ่ายซ้ือเงินลงทุนท่ีสูงกวา่ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั   287.4 
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม   672.1 
 
  2562 - ลา้นบาท 
  GEP  SAFE 
สินทรัพยห์มุนเวียน  175.9  195.3 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  2,475.8  815.7 
หน้ีสินหมุนเวียน  2,283.2  173.8 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  23.6  135.8 
รายได ้  835.8  253.4 
กาํไรสาํหรับปี  13.4   38.3 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี  (     22.0)  38.3 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (ไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม)  344.9  680.7 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัตามสดัส่วนการลงทุน  69.0  226.8 
ราคาจ่ายซ้ือเงินลงทุนท่ีสูงกวา่ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั  287.4  0.9 
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม  356.4  227.7 
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12. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 
ยอดคงเหลือตน้ปี 

 ณ วนัท่ี  รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  
ยอดคงเหลือส้ินปี 

 ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2563  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอน  31 ธนัวาคม 2563 
ราคาทุน          
ท่ีดิน 162,809  37,229  -  -  200,038 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 9,709  -  -  -  9,709 
อาคาร 184,101  5,684  -  67  189,852 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 48,053  556  -  84  48,693 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 365,744  7,629  300  15,393  388,466 
ระบบไฟฟ้า 41,025  2,632  -  5,488  49,145 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ          
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 18,258  549  -  4  18,811 
อุปกรณ์โชวรู์ม 31  -  -  -  31 
ยานพาหนะ 56,396  -  -  (   7,100)  49,296 
ระบบสาธารณูปโภค 3,897  -  -  -  3,897 
งานระหวา่งก่อสร้างและ          
เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 51,439  47,208  18,128  ( 19,676)  60,843 
รวมราคาทุน 941,462  101,487  18,428  (   5,740)  1,018,781 
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 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 
ยอดคงเหลือตน้ปี 

 ณ วนัท่ี  รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  
ยอดคงเหลือส้ินปี 

 ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2563  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอน  31 ธนัวาคม 2563 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 8,960  229  -  -  9,189 
อาคาร 61,270  9,359  -  -  70,629 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 19,736  3,062  -  -  22,798 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 296,768  18,804  230  6  315,348 
ระบบไฟฟ้า 3,551  4,247  -  -  7,798 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ          
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 13,888  1,851  -  (          6)  15,733 
อุปกรณ์โชวรู์ม 20  6  -  -  26 
ยานพาหนะ 46,021  3,470  -  (   3,097)  46,394 
ระบบสาธารณูปโภค 3,897  -  -  -  3,897 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 454,111  41,028  230  (   3,097)  491,812 
 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า          
อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร 2,527  -  -  -  2,527 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2,932  -  -  -  2,932 
รวมค่าเผ่ือการด้อยค่า 5,459  -  -  -  5,459 
สุทธิ 481,892        521,510 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 
ยอดคงเหลือตน้ปี 

 ณ วนัท่ี  รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  
ยอดคงเหลือส้ินปี 

 ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2563  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอน  31 ธนัวาคม 2563 
ราคาทุน          
ท่ีดิน 162,809  37,229  -  -  200,038 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 9,709  -  -  -  9,709 
อาคาร 184,101  5,684  -  67  189,852 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 48,053  556  -  84  48,693 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 365,744  7,629  300  15,393  388,466 
ระบบไฟฟ้า 41,025  2,632  -  5,488  49,145 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ          
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 17,700  549  -  4  18,253 
ยานพาหนะ 56,396  -  -  (   7,100)  49,296 
ระบบสาธารณูปโภค 3,897  -  -  -  3,897 
งานระหวา่งก่อสร้างและ          
เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 29,453  47,208  -  ( 19,676)  56,985 
รวมราคาทุน 918,887  101,487  300  (   5,740)  1,014,334 
 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 8,960  229  -  -  9,189 
อาคาร 61,270  9,359  -  -  70,629 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 19,737  3,062  -  -  22,799 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 296,768  18,804  230  6  315,348 
ระบบไฟฟ้า 3,550  4,247  -  -  7,797 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ          
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 13,513  1,728  -  (          6)  15,235 
ยานพาหนะ 46,021  3,470  -  (   3,097)  46,394 
ระบบสาธารณูปโภค 3,897  -  -  -  3,897 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 453,716  40,899  230  (   3,097)  491,288 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 
ยอดคงเหลือตน้ปี 

 ณ วนัท่ี  รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  
ยอดคงเหลือส้ินปี 

 ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2563  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอน  31 ธนัวาคม 2563 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า          
อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร 2,527  -  -  -  2,527 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2,932  -  -  -  2,932 
รวมค่าเผ่ือการด้อยค่า 5,459  -  -  -  5,459 
สุทธิ 459,712        517,587 
 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 
ยอดคงเหลือตน้ปี 

 ณ วนัท่ี  รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  
ยอดคงเหลือส้ินปี 

 ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2562  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอน  31 ธนัวาคม 2562 
ราคาทุน          
ท่ีดิน 140,764  -  -  22,045  162,809 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 9,709  -  -  -  9,709 
อาคาร 135,849  -  -  48,252  184,101 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 46,714  848  -       491  48,053 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 362,855  4,483  1,632        38  365,744 
ระบบไฟฟ้า 3,378  22  -  37,625  41,025 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ          
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 17,108  1,438  288  -  18,258 
อุปกรณ์โชวรู์ม 2,562  -  2,531  -  31 
ยานพาหนะ 65,107  700  9,411  -  56,396 
ระบบสาธารณูปโภค 3,897  -  -  -  3,897 
งานระหวา่งก่อสร้างและ          
เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 105,318  54,943  -  (108,822)  51,439 
รวมราคาทุน 893,261  62,434  13,862  (       371)  941,462 
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 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 
ยอดคงเหลือตน้ปี 

 ณ วนัท่ี  รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  
ยอดคงเหลือส้ินปี 

 ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2562  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอน  31 ธนัวาคม 2562 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 8,690  270  -  -  8,960 
อาคาร 53,115  8,155  -  -  61,270 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 16,639  3,097  -  -  19,736 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 280,890  17,183  1,305  -  296,768 
ระบบไฟฟ้า 2,349  1,202  -  -  3,551 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ          
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 11,886  2,194  192  -  13,888 
อุปกรณ์โชวรู์ม 1,275  223  1,478  -  20 
ยานพาหนะ 49,666  5,556  9,201  -  46,021 
ระบบสาธารณูปโภค 3,896  1  -  -  3,897 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 428,406  37,881  12,176  -  454,111 
 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า          
อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร 2,527  -  -  -  2,527 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2,932  -  -  -  2,932 
รวมค่าเผ่ือการด้อยค่า 5,459  -  -  -  5,459 
สุทธิ 459,396        481,892 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 
ยอดคงเหลือตน้ปี 

 ณ วนัท่ี  รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  
ยอดคงเหลือส้ินปี 

 ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2562  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอน  31 ธนัวาคม 2562 
ราคาทุน          
ท่ีดิน 140,764  -  -  22,045  162,809 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 9,709  -  -  -  9,709 
อาคาร 135,849  -  -  48,252  184,101 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 46,714  848  -  491  48,053 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 362,203  4,483  980  38  365,744 
ระบบไฟฟ้า 3,378  22  -  37,625  41,025 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ          
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 16,262  1,438  -  -  17,700 
ยานพาหนะ 65,107  700  9,411  -  56,396 
ระบบสาธารณูปโภค 3,897  -  -  -  3,897 
งานระหวา่งก่อสร้างและ          
เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 86,566  51,360  -  (108,473)  29,453 
รวมราคาทุน 870,449  58,851  10,391  (        22)  918,887 
 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 8,690  270  -  -  8,960 
อาคาร 53,115  8,155  -  -  61,270 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 16,639  3,098  -  -  19,737 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 280,499  17,119  850  -  296,768 
ระบบไฟฟ้า 2,349  1,201  -  -  3,550 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ          
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 11,485  2,028  -  -  13,513 
ยานพาหนะ 49,666  5,556  9,201  -  46,021 
ระบบสาธารณูปโภค 3,896  1  -  -  3,897 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 426,339  37,428  10,051  -  453,716 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 
ยอดคงเหลือตน้ปี 

 ณ วนัท่ี  รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  
ยอดคงเหลือส้ินปี 

 ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2562  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอน  31 ธนัวาคม 2562 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า          
อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร 2,527  -  -  -  2,527 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2,932  -  -  -  2,932 
รวมค่าเผ่ือการด้อยค่า 5,459  -  -  -  5,459 
สุทธิ 438,651        459,712 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่า
ตามบญัชีรวมประมาณ 357.5 ลา้นบาทและ 310.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดถู้กใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือต่างๆ กบั
สถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 และ 20 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ราคาทุนของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ของบริษทัซ่ึงตดัค่าเส่ือม
ราคาหมดแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่จาํนวนเงินรวมประมาณ 284.3 ลา้นบาทและ 254.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 
ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์สาํหรับปี 2563 มีจาํนวนเงินประมาณ 41.0 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและ 40.9 
ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการและสาํหรับปี 2562 มีจาํนวนเงินประมาณ 37.9 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและ 37.4 
ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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13. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
  

รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งปี 
 ยอดคงเหลือ  

ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2563  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2563 
ยานพาหนะและอุปกรณ์        
ราคาทุน 5,877  2,000                 -  7,877 
ค่าเส่ือมราคาสะสม                -  2,543                 -  2,543 
สุทธิ 5,877      5,334 
 
14. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 
ยอดคงเหลือตน้ปี 

 ณ วนัท่ี  รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  
ยอดคงเหลือส้ินปี 

 ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2563  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอน  31 ธนัวาคม 2563 
ราคาทุน 9,843  -  -  950  10,793 
ค่าใชจ่้ายตดับญัชีสะสม (  9,067)  (  475)  -  -  (  9,542) 
สุทธิ 776  (  475)  -  950  1,251 
          
 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 
ยอดคงเหลือตน้ปี 

 ณ วนัท่ี  รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  
ยอดคงเหลือส้ินปี 

 ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2562  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอน  31 ธนัวาคม 2562 
ราคาทุน 10,999  425  (  1,581)  -  9,843 
ค่าใชจ่้ายตดับญัชีสะสม (  8,805)  (  460)  198  -  (  9,067) 
สุทธิ 2,194  (  435)  (  1,383)  -  776 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 
ยอดคงเหลือตน้ปี 

 ณ วนัท่ี  รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  
ยอดคงเหลือส้ินปี 

 ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2563  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอน  31 ธนัวาคม 2563 
ราคาทุน 9,684  -  -  950  10,634 
ค่าใชจ่้ายตดับญัชีสะสม   (  9,005)  (  444)  -  -    (  9,449) 
สุทธิ  679  (  444)  -  950   1,185 

 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 
ยอดคงเหลือตน้ปี 

 ณ วนัท่ี  รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  
ยอดคงเหลือส้ินปี 

 ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2562  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอน  31 ธนัวาคม 2562 
ราคาทุน 9,259  425  -  -  9,684 
ค่าใชจ่้ายตดับญัชีสะสม (  8,647)  (  358)  -  -    (  9,005) 
สุทธิ 612  67  -  -   679 
          
ค่าใชจ่้ายตดับญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีจาํนวนเงินปีละประมาณ 0.5 ลา้นบาทและ 0.4 
ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ “ค่าใชจ่้ายในการ
บริหาร”ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
15. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

  พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 62,863  56,785  62,863  53,994 
เงินกูย้ืมประเภทแพคก้ิงเครดิต 303,309   215,695  303,309   215,695 
เงินกูย้ืมประเภทตัว๋สญัญาใชเ้งิน 230,000  250,000  230,000  250,000 
เงินกูย้ืมประเภททรัสตรี์ซีท 5,663  -  5,663  - 
รวม 601,835  522,480  601,835  519,689 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารในประเทศส่ีแห่งและสามแห่งจาํนวน
เงินรวม 75 ลา้นบาท และ 65 ลา้นบาท (ส่วนของเฉพาะบริษทัมีจาํนวนเงินรวม 60 ลา้นบาท) ตามลาํดบั ซ่ึงมีอตัรา
ดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีสาํหรับลูกคา้ชั้นดี 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมประเภทแพคก้ิงเครดิตกบัธนาคารในประเทศสามแห่งและสอง
แห่งจาํนวนเงินรวม 250 ลา้นบาท และ 280 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียตํ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่า
สาํหรับลูกคา้ชั้นดี 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมประเภทตัว๋สญัญาใชเ้งินกบัธนาคารในประเทศสามแห่งจาํนวน
เงินรวม 330 ลา้นบาท และ 250 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 4.25 ถึงร้อยละ 6.25 ต่อปี 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมประเภทสัญญาทรัสต์รีซีทกบัธนาคารในประเทศสามแห่ง
จาํนวนเงินรวม 123 ลา้นบาท และ 58 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียตํ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าสาํหรับ
ลูกคา้ชั้นดี 
 
วงเงินสินเช่ือดงักล่าวขา้งตน้คํ้าประกนัโดยกรรมการและญาติของกรรมการบางท่านของบริษทัพร้อมทั้งท่ีดินและบญัชี
เงินฝากประจาํของกรรมการบางท่านของบริษทั เงินฝากประจาํของบริษทัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 9 และท่ีดิน อาคาร 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 12 
 
16. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลและกจิการอ่ืน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บญัชีน้ีเป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นประเภทตัว๋แลกเงินซ่ึงไม่มีหลกัประกนัและบางส่วนมีหลกัประกนั
เป็นหุ้นสามญัของบริษทัซ่ึงถือโดยกรรมการสองท่านและญาติของกรรมการทั้งสองท่านเป็นจาํนวนรวม 108.1 ลา้นหุ้น 
โดยตัว๋แลกเงินดงักล่าวบริษทัออกให้แก่บริษทัและบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัหลายรายในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
ธนัวาคม 2563 ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 6.5 ต่อปีถึงร้อยละ 15.0 ต่อปีโดยมีระยะเวลาครบกาํหนดไม่เกินเกา้เดือน
นบัจากวนัท่ีออกตราสาร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บัญชีน้ีเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้ นประเภทตั๋วแลกเงินซ่ึงไม่มีหลกัประกันและบางส่วนมี
หลกัประกนัเป็นหุ้นสามญัของบริษทัซ่ึงถือโดยกรรมการบางท่านเป็นจาํนวนรวมประมาณ 59.7 ลา้นหุน้ โดยตัว๋แลก
เงินดงักล่าวบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงออกให้แก่บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัหลายรายในระหว่างเดือนมิถุนายนถึง
เดือนพฤศจิกายน 2562 ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 5.5 ต่อปีถึงร้อยละ 6.5 ต่อปีโดยมีระยะเวลาครบกาํหนดไม่
เกินเจด็เดือนนบัจากวนัท่ีออกตราสาร 
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17. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

เจา้หน้ีอ่ืน 36,932  15,324  34,168  14,704 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 12,291  12,309  12,291  12,309 
เงินเดือน ค่าแรงและสวสัดิการคา้งจ่าย 8,308  6,373  7,226  6,370 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 5,613  7,694  5,613  7,694 
ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 3,629  2,901  3,629  2,901 
ส่วนลดคา้งจ่าย 1,928  1,237  1,928  1,237 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 1,522  4,040  1,522  4,040 
อ่ืนๆ 4,379  3,855  3,906  3,462 
รวม 74,602  53,733  70,283  52,717 

 

18. หุ้นกู้ 
 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
(พนับาท) 

  2563  2562 
หุ้นกู ้  961,300  990,000 
หกั ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี  (      11,111)  (      9,200) 
สุทธิ  950,189  980,800 
หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (   379,025)  (  605,685) 
สุทธิ  571,164  375,115 

 

เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และมีหลกัประกนัให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั
จาํนวน 699,900 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท หุ้นกูน้ี้มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.5 ต่อปี ดอกเบ้ียครบกาํหนด
ชาํระทุก 3 เดือน และไดค้รบกาํหนดไถ่ถอนแลว้ในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2563 หุ้นกูด้งักล่าวขา้งตน้มีเง่ือนไขท่ีสาํคญัซ่ึงบริษทั
ตอ้งปฏิบติัตามไดแ้ก่ การรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนในอตัราไม่เกินกวา่ 4:1 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 บริษทัไดอ้อกหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และมีหลกัประกนับางส่วนใหแ้ก่ผู ้
ลงทุนสถาบนัจาํนวน 200,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท หุน้กูน้ี้มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.75 ต่อปี 
ดอกเบ้ียครบกาํหนดชาํระทุก 3 เดือน และครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 หุ้นกูด้งักล่าวขา้งตน้มีเง่ือนไขท่ี
สาํคญัซ่ึงบริษทัตอ้งปฏิบติัตามไดแ้ก่ การรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนในอตัราไม่เกินกวา่ 4:1 



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563234

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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เม่ือวนัท่ี 31 กรกฏาคม 2562 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนัให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั
จาํนวน 180,200 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท หุ้นกูน้ี้มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.50 ต่อปี ดอกเบ้ียครบกาํหนด
ชาํระทุก 3 เดือน และครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 31 กรกฏาคม 2564 หุ้นกูด้งักล่าวขา้งตน้มีเง่ือนไขท่ีสาํคญัซ่ึงบริษทัตอ้ง
ปฏิบติัตามไดแ้ก่ การรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนในอตัราไม่เกินกวา่ 4:1 
 
เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และมีหลกัประกนับางส่วนให้แก่ผูล้งทุน
สถาบนัจาํนวน 581,100 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท หุ้นกูน้ี้มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.25 ต่อปี ดอกเบ้ียครบ
กาํหนดชาํระทุก 3 เดือน และครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 12 มิถุนายน 2565 หุ้นกูด้งักล่าวขา้งตน้มีเง่ือนไขท่ีสาํคญัซ่ึง
บริษทัตอ้งปฏิบติัตามไดแ้ก่ การรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนในอตัราไม่เกินกวา่ 4:1 หุ้นกูน้ี้ค ํ้าประกนัโดยหุ้นสามญั
ของ ECF-P ท่ีบริษทัถืออยูจ่าํนวน 38,947,722 หุ้น 
 
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุ้นกูไ้ดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่ายซ่ึงบริษทับนัทึกเป็นรายการรอตดับญัชี
และทยอยรับรู้เป็นเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองหุ้นกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 หุ้นกูด้งักล่าวมีมูลค่ายติุธรรมประมาณ 962.8 ลา้นบาทและ 993.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั
ซ่ึงถือเป็นขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม  
 
19. หนีสิ้นผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน 
 
รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 มีดงัน้ี 
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 2563  2562 
หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 10,687  6,793 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 731  910 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 196  277 
ตน้ทุนบริการในอดีต       -  1,422 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้เป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 927  2,609 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั       -  1,285 
หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 11,614  10,687 
 
  



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563 235

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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ขาดทุนจากการวดัมูลค่าประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัขา้งตน้ประกอบดว้ย (1) ขาดทุนจากการปรับปรุง
ประสบการณ์เป็นจาํนวนเงินประมาณ 3,723 พนับาท (2) กาํไรจากการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานทางการเงินเป็นจาํนวน
เงินประมาณ 1,741 พนับาทและ (3) กาํไรจากการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานเชิงประชากรศาสตร์เป็นจาํนวนเงินประมาณ 
697 พนับาท 
 
สมมติฐานท่ีสาํคญัซ่ึงใชใ้นการคาํนวณหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน มีดงัน้ี 
 
อตัราคิดลด    ร้อยละ 2.66 ต่อปี  
อตัราการข้ึนเงินเดือน   ร้อยละ 3 ต่อปี 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 8 - 35 ต่อปี  
 
ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีสาํคญัขา้งตน้อาจมีผลต่อความอ่อนไหวของยอดคงเหลือของประมาณการหน้ีสิน
ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานซ่ึงอาศยัขอ้มูลตามรายงานการคาํนวณของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัดงัน้ี 
 

 
 หน้ีสินอาจเพ่ิมข้ึน (ลดลง) จากการ 

เปล่ียนแปลงของสมมติฐาน (พนับาท) 
สมมติฐานท่ีสาํคญั  หากสมมติฐานเพ่ิมข้ึน  หากสมมติฐานลดลง 

อตัราคิดลด (เพ่ิมข้ึน/ลดลงร้อยละ 0.5)  (337)                   358 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (เพ่ิมข้ึน/ลดลงร้อยละ 0.5)  427                  (403) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เพ่ิมข้ึน/ลดลงร้อยละ 1)  (895)                   1,023 
 
ในระหวา่งปี 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดอ้นุมติัและเห็นชอบให้มีการแกไ้ขพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในบางเร่ืองซ่ึงรวมถึงการเพ่ิมค่าชดเชยให้แก่ลูกจา้งท่ีทาํงานมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปจากเดิมเท่ากบัอตัราค่าจา้ง
จาํนวน 300 วนัเป็นอตัราใหม่เท่ากบั 400 วนัซ่ึงต่อมาไดถู้กประกาศกาํหนดเป็นกฎหมายในช่วงตน้เดือนเมษายน 2562 และ
มีผลบงัคบัใชใ้นช่วงตน้เดือนพฤษภาคม 2562 ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัไดใ้ชดุ้ลยพินิจพิจารณาแลว้ว่าการแกไ้ขโครงการ
ผลประโยชน์ของพนกังานดงักล่าว (การแกไ้ขกฏหมาย) ไดเ้กิดข้ึนและมีผลบงัคบัใชใ้น ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 บริษทัจึง
บนัทึกตน้ทุนบริการในอดีตส่วนท่ีเป็นผลจากการแกไ้ขโครงการซ่ึงมีจาํนวนประมาณ 1.4 ลา้นบาทในไตรมาสท่ี 2 ของปี 
2562 โดยแสดงรายการเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.2 ลา้นบาทและ 
1.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยมีการจา้งพนกังานประจาํเป็นจาํนวนน้อย ดงันั้น บริษทัย่อยจึงยงัไม่มีภาระ
ผกูพนัท่ีเป็นสาระสาํคญัจากผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานท่ีตอ้งรับรู้ 



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563236

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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20. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
 
บญัชีน้ีเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศสองแห่งและบริษทัลิสซ่ิงในประเทศหน่ึงแห่งในปี 2563 และ
ธนาคารในประเทศสองแห่งในงบการเงินเฉพาะกิจการและสามแห่งในงบการเงินรวมในปี 2562 ซ่ึงประกอบดว้ย  
 
  งบการเงินรวม (พนับาท) 
  2563  2562 
1) เงินกูย้ืมในวงเงิน 40 ลา้นบาท ชาํระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนกนัยายน 2565 มี

อตัราดอกเบ้ียตํ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าสาํหรับลูกคา้ชั้นดี 
 

8,993  17,389 
2) เงินกูย้ืมในวงเงิน 25 ลา้นบาท ชาํระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนมีนาคม 2567 มี

อตัราดอกเบ้ียตํ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าสาํหรับลูกคา้ชั้นดี 
 

10,762  14,362 
3) เงินกูย้ืมในวงเงิน 20 ลา้นบาท ชาํระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนมกราคม 2564 มี

อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าสาํหรับลูกคา้ชั้นดี 
 

9,895  16,495 
4) เงินกูย้ืมในวงเงิน 20 ลา้นบาท ชาํระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนมกราคม 2564 มี

อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าสาํหรับลูกคา้ชั้นดี 
 

12,095  18,695 
5) เงินกูย้ืมในวงเงิน 10 ลา้นบาท (ของบริษทัย่อย) ชาํระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือน

มีนาคม 2564 มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าสาํหรับลูกคา้ชั้นดี 
 

-  2,516 
6) เงินกูย้ืมในวงเงิน 20 ลา้นบาท ชาํระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนมกราคม 2565 มี

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปี 
 

20,000  - 
7) เงินกูย้ืมในวงเงิน 30 ลา้นบาท ชาํระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนสิงหาคม 2565 มี

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 11.105 ต่อปี 
 

24,226  - 
รวม  85,971  69,457 
หกั  ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (   40,372)  (   27,631) 
สุทธิ  45,599  41,826 
 
 
 
 
 
 
  



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563 237

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
  2563  2562 
1) เงินกูย้ืมในวงเงิน 40 ลา้นบาท ชาํระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนกนัยายน 2565 

อตัราดอกเบ้ียตํ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าสาํหรับลูกคา้ชั้นดี 
 

8,993  17,389 
2) เงินกูย้ืมในวงเงิน 25 ลา้นบาท ชาํระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนมีนาคม 2567 มี

อตัราดอกเบ้ียตํ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าสาํหรับลูกคา้ชั้นดี 
 

10,762  14,362 
3) เงินกูย้ืมในวงเงิน 20 ลา้นบาท ชาํระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนมกราคม 2564 มี

อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าสาํหรับลูกคา้ชั้นดี 
 

9,895  16,495 
4) เงินกูย้ืมในวงเงิน 20 ลา้นบาท ชาํระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนมกราคม 2564 มี

อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าสาํหรับลูกคา้ชั้นดี 
 

12,095  18,695 
5) เงินกูย้ืมในวงเงิน 20 ลา้นบาท ชาํระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนมกราคม 2565 มี

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปี 
 

20,000  - 
6) เงินกูย้ืมในวงเงิน 30 ลา้นบาท ชาํระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนสิงหาคม 2565 มี

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 11.105 ต่อปี 
 

24,226  - 
รวม  85,971  66,941 
หกั  ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (   40,372)  (   25,115) 
สุทธิ  45,599  41,826 
     
เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวขา้งตน้มีหลกัประกนัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 12 ทั้งน้ี เงินกูย้ืมตาม 6) มีหลกัประกนัเป็นเงิน
สดซ่ึงบริษทัฝากไวก้บับริษทัผูใ้ห้กูจ้าํนวน 6 ลา้นบาทซ่ึงแสดงรายการเป็นส่วนหน่ึงของ “เงินมดัจาํและเงินประกนั” 
ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 
นอกจากน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดของเงินกูย้ืมเหล่าน้ี เช่น การดาํรงอตัราส่วนความสามารถใน
การชาํระหน้ี อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม และอตัราส่วนสภาพคล่อง เป็นตน้  
 

 



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563238

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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21. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
  

รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งปี 
 ยอดคงเหลือ  

ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2563  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2563 
ยานพาหนะและอุปกรณ์ 4,386  2,000  2,779  3,607 
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 2563  2562 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า    
-  ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 2,439  1,459 
-  ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 2 - 5 ปี 1,308  1,155 
รวม 3,747  2,614 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (  2,140)  (  2,102) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากดอกเบ้ียรอตดับญัชี 3,607  2,512 
หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (  2,318)  (  1,375) 
สุทธิ  1,289  1,137 
 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าลดลงในระหวา่งปี 2563 จากการจ่ายชาํระทั้งจาํนวน 
 
ดอกเบ้ียจ่ายตดับญัชีซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ “ตน้ทุนทางการเงิน” ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปี 2563 และ 
2562 มีจาํนวนเงินปีละประมาณ 0.2 ลา้นบาท 
 
ในปี 2560 2562 และ 2563 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าและเช่าซ้ือยานพาหนะและอุปกรณ์กบับริษทัลีสซ่ิงในประเทศรวมส่ี
แห่งเป็นระยะเวลา 36 และ 48 เดือน โดยสญัญาเช่าดงักล่าวจะส้ินสุดลงในระหวา่งปี 2564 ถึงปี 2567 
 



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563 239

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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22. ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

   พนัหุน้ / พนับาท 
   2563  2562 
 มูลค่าหุน้ 

(บาท) 
  

จาํนวนหุน้ 
 จาํนวนเงิน

ตามมูลค่าหุน้ 
  

จาํนวนหุน้ 
 จาํนวนเงิน

ตามมูลค่าหุน้ 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม           
-  หุน้สามญั 0.25  1,196,646  299,162  1,249,848  312,462 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 0.25  959,488  239,872  959,405  239,851 
การใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ 
ซ้ือหุน้สามญั 

 
0.25 

  
- 

  
- 

  
83 

  
21 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม           
-  หุน้สามญั 0.25  959,488  239,872  959,488  239,872 
 
ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม 2563 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัและรับทราบเร่ืองสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 
ก. การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 40,100,543.75 บาท (จากเดิม 312,462,090.75 บาทเป็น 272,361,547.00 บาท) โดยการ

ตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 160,402,175 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท ซ่ึงหุน้สามญัจาํนวนดงักล่าวประกอบดว้ย 
(1) หุน้สามญัจาํนวน 53,402,175 หุน้ท่ีเคยจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั ECF-W2 ซ่ึงส้ินสุดระยะเวลา
การใชสิ้ทธิแลว้ (2) หุน้สามญัจาํนวน 95,000,000 หุน้ท่ีเคยจดัสรรไวเ้พ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 
ในแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) และ (3) หุ้นสามญัจาํนวน 12,000,000 หุ้นท่ีเคยจดัสรรไวใ้ห้แก่ผูถื้อหุ้นเพ่ือ
รองรับการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั ECF-W3 การลดทุนดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ
วนัที่ 21 กรกฎาคม 2563 

 
ข. การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาํนวน 26,800,000 บาท (จากเดิม 272,361,547 บาทเป็น 299,161,547 บาท) โดยแบ่ง

ออกเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 107,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวจาํนวน (1) 
95,000,000 หุ้นเพ่ือออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ในแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General 
Mandate) และ (2) 12,200,000 หุ้นเพ่ือออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 
ECF-W3 โดยหุ้นสามญัในส่วนน้ีไดร้วมจาํนวน 200,000 หุ้นท่ีตอ้งมีการจดัสรรตามเง่ือนไขเน่ืองจากบริษทัจ่ายเงินปันผลใน
สัดส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 80 ของกาํไรสําหรับปี 2561 การเพ่ิมทุนดงักล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 
กรกฎาคม 2563  



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563240

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัมหาชนเสนอขายหุน้สูง
กว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารองส่วนเกินมูลค่าหุ้นแยกต่างหากจากทุน
สาํรองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (“ทุนสาํรองตามกฎหมาย”) ส่วนเกินมูลค่า
หุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 
บริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั (“ECF-W2”) ในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560  
จาํนวน 194,929,773 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วนหุ้นสามญั 4 หุ้นต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วยโดยมีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 
 
อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  1 หน่วยสามารถซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนได ้1 หุน้  
  
ราคาใชสิ้ทธิ 3 บาทต่อหุน้  
  
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิเร่ิมใช้สิทธิคร้ังแรกได้ในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2560 และ

สามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดอี้ก 5 คร้ัง ซ่ึงจะตรงกบัวนัท่ี 25 ของเดือน 
กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน 2561 และวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 20 
กมุภาพนัธ์ 2562 

  
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 ปี 4 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563 241

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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และในวนัเดียวกันบริษทัได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั (“ECF-W3”)  
จาํนวน 129,951,632 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วนหุ้นสามญั 6 หุ้นต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วยโดยมีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  1 หน่วยสามารถซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนได ้1 หุน้  
(ปรับสิทธิใหม่ในเดือนเมษายน 2562 เป็น 1 หน่วยสามารถซ้ือหุน้สามญัได ้1.0008 หุน้) 

  

ราคาใชสิ้ทธิ 5 บาทต่อหุน้  
(ปรับสิทธิใหม่ในเดือนเมษายน 2562 เป็นราคา 4.9958 บาทต่อหุน้) 

  

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะเร่ิมใชสิ้ทธิคร้ังแรกไดใ้นวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2562 และ
สามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดอี้ก 7 คร้ัง ซ่ึงจะตรงกบัวนัท่ี 25 ของเดือน
สิงหาคมและพฤศจิกายน 2562 กุมภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน 2563 และ
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2564 

  

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3 ปี 4 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้คาํสัง่รับใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทัจาํนวน 194,929,773 (ECF-W2) และ 129,951,632 (ECF-W3) หน่วยเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและอนุญาตให้
เร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ ตั้งแต่วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 เป็นตน้ไป รายละเอียดการใชใ้บสาํคญั
แสดงสิทธิ ECF-W2 มีดงัน้ี 

 
 
 
 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ  

จาํนวน
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีนาํมาซ้ือ

หุ้นสามญั
(หน่วย)  

เงินรับจาก 
การใช้

ใบสาํคญั 
แสดงสิทธิ 

(บาท)  

 
 

ทุนท่ีชาํระ
แลว้ 

(บาท)  

 
 

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น 

(บาท)  

 
จาํนวนใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ี 
ยงัไม่ไดถู้ก 

ใชสิ้ทธิ  

 
วนัท่ีจดทะเบียน 

การเพ่ิมทุนท่ีออก
และชาํระแลว้กบั
กระทรวงพาณิชย ์

25 พฤศจิกายน 2560  20,255,666  60,766,998  5,063,917  55,703,081  174,674,107  30 พฤศจิกายน 2560 
 25 กุมภาพนัธ์ 2561  31,348,046  94,044,138  7,837,012  86,207,126  143,326,061   27 กุมภาพนัธ์ 2561 
 25 พฤษภาคม 2561  37,787,808  113,363,424  9,446,952  103,916,472  105,538,253   21 มิถุนายน 2561 
 25 สิงหาคม 2561  46,436,851  139,310,553  11,609,213  127,701,340  59,101,402   229 สิงหาคม 2561 
 25 พฤศจิกายน 2561  5,624,925  16,874,775  1,406,231  15,468,544  53,476,477   112 ธนัวาคม 2561 
 20 กุมภาพนัธ์ 2562  82,475  247,425  20,618  226,807  53,394,002   27 กุมภาพนัธ์ 2562 
             

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดถู้กใช้สิทธิสําหรับ ECF-W3 มีจาํนวน 
129,951,632 หน่วย นอกจากน้ี ณ ปัจจุบนัในเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 ทั้ง ECF-W2 และ ECF-W3 มิไดเ้ป็นหลกัทรัพย ์จด
ทะเบียนแลว้ 
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23. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัมหาชนจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง        
(“ทุนสาํรองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุน
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองตามกฎหมายน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ไม่ได ้
 
24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
สินคา้ประกอบ วตัถุดิบและ 
วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 765,168  792,562  757,090  791,916 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 238,437  259,661  230,930  259,007 
ตน้ทุนทางการเงิน 132,918  115,434  134,307  112,228 
ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี 44,047  39,965  43,886  39,409 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ 
สินคา้ระหวา่งผลิต 39,856  (202,085)  39,762  (203,029) 
ค่าขนส่งและค่าระวาง 36,680  37,192  28,025  36,947 
ค่าไฟฟ้า 35,694  35,426  35,694  35,424 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 12,873  9,115  11,916  8,779 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 11,692  11,117  11,692  11,117 
ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง 8,683  10,338  8,683  10,338 
ค่าเช่าสาํหรับสญัญาเช่าระยะสั้น 1,377  1,256  297  1,256 
ค่าเช่าสาํหรับสญัญาเช่าสินทรัพยมู์ลค่าตํ่า 1,287  1,465  1,287  1,465 
ขาดทุน (กลบัรายการขาดทุน) จากการ 
ดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
(แสดงรายการเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้าย 
ในการบริหาร) (  2,408)  23,345  (  3,052)  22,832 
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25. ภาษเีงินได้ 
 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย (รายได)้ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 
 
  พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ภาษีเงินไดท่ี้คาํนวณจากกาํไรทางบญัชี  8,442  15,293  7,213  14,292 
ผลกระทบจากรายการท่ีถือเป็นรายจ่ายตอ้งหา้มทางภาษี 10,839  8,636  2,698  7,387 
ผลกระทบจากรายการท่ีสามารถหกัเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
เพ่ิมเติมหรือยงัไม่ถือเป็นรายไดท้างภาษี  (  3,914)   (  3,522)   (  2,730)   (  1,713) 
ผลกระทบจากการใชป้ระโยชนข์องผลขาดทุนสะสมทางภาษี
ยกมา      -   (  7,356)       -       - 
ผลกระทบจากการไดล้ดอตัราภาษีภายใตก้ารส่งเสริมการลงทุน  (  5,658)   (  7,316)  (  5,658)  (  7,316) 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัท่ีคาํนวณจากกาํไรทางภาษี 9,709  13,035  1,523  12,650 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง (เพ่ิมข้ึน) 3,704   (  4,894)  3,704   (  4,894) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 382   (     652)  382   (     652) 
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 13,795  7,489  5,609  7,104 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึนในส่วนของ 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน      -  257       -  257 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยหน่ึงแห่งมีผลขาดทุนสะสมทางภาษียกไปเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 86.6 ลา้น
บาท โดยผลขาดทุนสะสมดงักล่าวจะใชเ้ป็นเครดิตภาษีไดใ้นระหวา่งปี 2564 จนถึงปี 2568 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ผลกระทบของรายการซ่ึงยงัไม่สามารถ        
ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีหรือรายไดท้างบญัชี         
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ลา้สมยัและ

เคล่ือนไหวชา้ 1,222  1,131  1,222  1,131 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้และ                

ลูกหน้ีอ่ืน 1,198  5,178  1,198  5,178 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอาคารและเคร่ืองจกัร 1,092  1,092  1,092  1,092 
- หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออก

จากงาน 2,323  2,138  2,323  2,138 
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,835  9,539  5,835  9,539 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ผลกระทบของรายการซ่ึงยงัไม่ถือเป็น        
ค่าใชจ่้ายทางบญัชีหรือรายไดท้างภาษี        
- ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี 2,222  1,840  2,222  1,840 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,222  1,840  2,222  1,840 
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26. ก าไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วน
ของผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกในระหวา่งปีซ่ึงแสดงการคาํนวณดงัไดน้ี้ 
 
 พนับาท/พนัหุน้ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั  41,160  69,887  30,455  64,349 
        

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัขั้นพ้ืนฐาน  959,488  959,476  959,488  959,476 
        

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.0429  0.0728  0.0317  0.0670 
 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
 
กาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563และ 2562 คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของ     
ผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกในระหว่างปีหลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบ
ของหุน้สามญัปรับลดซ่ึงแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
 
 พนับาท/พนัหุน้ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั  41,160  69,887  30,455  64,349 
        
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัขั้นพ้ืนฐาน  959,488  959,476  959,488  959,476 
ผลกระทบจากการถือเสมือนวา่มีการใชสิ้ทธิ 
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั          - 

 
        - 

 
        - 

 
        - 

จาํนวนหุน้สามญัปรับ 959,488  959,476  959,488  959,476 
        
กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.0429  0.0728  0.0317  0.0670 
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กาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีจาํนวนเงินเดียวกนักบักาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
เน่ืองจากราคาตลาดถวัเฉล่ียของหุน้สามญัของบริษทัสาํหรับปี 2563 และ 2562 มีจาํนวนเงินตํ่ากว่าราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัท่ีกาํหนดไวใ้นใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัจึงไม่เกิดผลกระทบจากการถือเสมือนว่ามีการใช้สิทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีก่อใหเ้กิดหุน้สามญัปรับลด 
 
27. การจ่ายเงนิปันผลและเงนิปันผลระหว่างกาล 

 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี  24 เมษายน 2563 (รับทราบภายหลังในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 8 
กรกฎาคม 2563) คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานปี 
2562 ในอตัราหุน้ละประมาณ 0.0167 บาทเป็นเงินรวมประมาณ 16.0 ลา้นบาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563  

 
ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานปี 2561 ในอตัราหุ้นละประมาณ 0.030227 บาทเป็นเงินรวมประมาณ 29.0 ลา้นบาทให้แก่ผูถื้อหุ้นโดย
กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 
 
28. สิทธิพเิศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 
 
บริษทัไดรั้บสิทธิพิเศษจากการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากบตัรส่งเสริมการลงทุนเพ่ือส่งเสริมการผลิตและจาํหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตในโรงงานท่ีมีการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์โดยไดรั้บสิทธิพิเศษหลาย
ประการ เช่น ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจกัรท่ีนาํเขา้เพ่ือใชใ้นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไดรั้บยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมในจาํนวนท่ีไม่เกินขอบเขตท่ี
กาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุนเป็นระยะเวลาสามปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมโดย
บริษทัเร่ิมมีรายไดจ้ากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2562 
 
ในฐานะท่ีบริษทัเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีกาํหนด
ไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน  
 
 



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563 247

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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กาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีจาํนวนเงินเดียวกนักบักาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
เน่ืองจากราคาตลาดถวัเฉล่ียของหุน้สามญัของบริษทัสาํหรับปี 2563 และ 2562 มีจาํนวนเงินตํ่ากว่าราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัท่ีกาํหนดไวใ้นใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัจึงไม่เกิดผลกระทบจากการถือเสมือนว่ามีการใช้สิทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีก่อใหเ้กิดหุน้สามญัปรับลด 
 
27. การจ่ายเงนิปันผลและเงนิปันผลระหว่างกาล 

 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี  24 เมษายน 2563 (รับทราบภายหลังในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 8 
กรกฎาคม 2563) คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานปี 
2562 ในอตัราหุน้ละประมาณ 0.0167 บาทเป็นเงินรวมประมาณ 16.0 ลา้นบาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563  

 
ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานปี 2561 ในอตัราหุ้นละประมาณ 0.030227 บาทเป็นเงินรวมประมาณ 29.0 ลา้นบาทให้แก่ผูถื้อหุ้นโดย
กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 
 
28. สิทธิพเิศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 
 
บริษทัไดรั้บสิทธิพิเศษจากการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากบตัรส่งเสริมการลงทุนเพ่ือส่งเสริมการผลิตและจาํหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตในโรงงานท่ีมีการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์โดยไดรั้บสิทธิพิเศษหลาย
ประการ เช่น ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจกัรท่ีนาํเขา้เพ่ือใชใ้นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไดรั้บยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมในจาํนวนท่ีไม่เกินขอบเขตท่ี
กาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุนเป็นระยะเวลาสามปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมโดย
บริษทัเร่ิมมีรายไดจ้ากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2562 
 
ในฐานะท่ีบริษทัเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีกาํหนด
ไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน  
 
 

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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ผลการดาํเนินงานแยกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 

 
 
 
  

 2563 - งบการเงินรวม (พนับาท) 

 
กิจการท่ีไดรั้บการ 
ส่งเสริมทั้งหมด  

กิจการท่ีไม่ไดรั้บ 
การส่งเสริม  

 
รวม 

รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ 778,420  606,065  1,384,485 
รายไดอ่ื้น (รวมกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน) 326  49,612  49,938 
ตน้ทุนขาย ( 590,547)  ( 486,681)  ( 1,077,228) 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (   18,360)  (   43,248)  (      61,608) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน) (   70,319)  (   82,044)  (    152,363) 
ตน้ทุนทางการเงิน (   74,191)  (   58,727)  (    132,918) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
และการร่วมคา้             -  35,142  35,142 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             -  (   13,795)  (     13,795) 
กาํไรสาํหรับปี 25,329  6,324  31,653 

 2563 - งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 
กิจการท่ีไดรั้บการ 
ส่งเสริมทั้งหมด  

กิจการท่ีไม่ไดรั้บ 
การส่งเสริม  

 
รวม 

รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ 778,420  585,256  1,363,676 
รายไดอ่ื้น (รวมกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน)  326  48,221  48,547 
ตน้ทุนขาย ( 590,547)  (   478,509)  ( 1,069,056) 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (   18,360)  (     30,189)  (      48,549) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (   70,319)  (     53,927)  (    124,246) 
ตน้ทุนทางการเงิน (   74,191)  (     60,116)  (    134,307) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             -  (       5,610)  (        5,610) 
กาํไรสาํหรับปี 25,329  5,126  30,455 



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563248

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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 2562 - งบการเงินรวม (พนับาท) 

 
กิจการท่ีไดรั้บการ 
ส่งเสริมทั้งหมด  

กิจการท่ีไม่ไดรั้บ 
การส่งเสริม  

 
รวม 

รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ 240,655  1,013,529  1,254,184 
รายไดอ่ื้น (รวมกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน) 258  36,459  36,717 
ตน้ทุนขาย ( 149,742)  ( 734,986)  (    884,728) 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (   11,882)  (   62,943)  ( 1,174,825) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (   26,606)  ( 158,215)  ( 1,184,821) 
ตน้ทุนทางการเงิน (   25,278)  (   90,156)  ( 1,115,434) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
และการร่วมคา้             -  10,757  10,757 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             -  (     2,581)  ( 1,112,581) 
กาํไรสาํหรับปี 27,405  11,864  39,269 

 2562 - งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 
กิจการท่ีไดรั้บการ 
ส่งเสริมทั้งหมด  

กิจการท่ีไม่ไดรั้บ 
การส่งเสริม  

 
รวม 

รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ 240,655  1,010,851  1,251,506 
รายไดอ่ื้น (รวมกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน)  258  33,044  33,302 
ตน้ทุนขาย ( 149,742)  (   733,243)  ( 1,882,985) 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (   11,882)  (     62,500)  ( 1,  74,382) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (   26,606)  (   151,663)  ( 1,178,269) 
ตน้ทุนทางการเงิน (   25,278)  (     86,950)  ( 1,112,228) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             -  (      2,196)  ( 1,1  2,196) 
กาํไรสาํหรับปี 27,405  7,343  34,748 



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563 249

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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29. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 
 
รายไดจ้ากการขาย รายไดอ่ื้น ตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้ายอ่ืน และกาํไร/ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นขอ้มูลทางการเงิน
ท่ีสาํคญัและเป็นขอ้มูลหลกัของบริษทัและบริษทัย่อยซ่ึงถูกนาํเสนอใหก้บัผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
อย่างสมํ่าเสมอและถูกใชใ้นการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน บริษทัและบริษทัย่อยมีส่วนงานดาํเนินงาน  
(ซ่ึงกาํหนดจากส่วนงานท่ีรายงานเป็นการภายใน) ท่ีมีสัดส่วนเป็นสาระสาํคญัสองส่วนงานคือ (1) เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละ
แผน่ไมป้ระกอบ (เฟอร์นิเจอร์ไมย้างและเฟอร์นิเจอร์ไมป้าร์ติเคิลบอร์ด) และ (2) ส่วนงานอ่ืนๆ (เช่น กระดาษปิดผิว ไม้
แปรรูปอบแหง้ วสัดุตกแต่งเฟอร์นิเจอร์อ่ืนๆ ธุรกิจคา้ปลีกสินคา้เบด็เตลด็และธุรกิจพลงังานท่ีดาํเนินงานโดยบริษทัร่วม
และการร่วมคา้) ซ่ึงมีสัดส่วนท่ียงัไม่เป็นสาระสาํคญัเม่ือเปรียบเทียบกบัขนาดและปริมาณของธุรกรรมทั้งหมด จึงถือ
เป็นส่วนงานย่อยท่ีมีสัดส่วนไม่เป็นสาระสําคญั บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกรายการโอนระหว่างส่วนงานในราคาทุน
โดยนโยบายการบญัชีท่ีใชก้บัส่วนงานดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นไปตามนโยบายการบญัชีตามท่ีกล่าวใน
หมายเหตุ 4 นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยไม่สามารถจาํแนกขอ้มูลสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามส่วนงานไดโ้ดยไม่มี
ตน้ทุนท่ีเกินจาํเป็น 
 
 พนับาท 
ข้อมลูเชิงผลิตภัณฑ์ งบการเงินรวม 
 2563  2562 
รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ    
- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 1,334,006  1,203,974 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 50,478  50,210 
รวม 1,384,484  1,254,184 
รายไดอ่ื้น ๆ     
- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 29,286  32,597 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 55,795  14,915 
รวม 85,081  47,512 
ตน้ทุนขาย    
- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 1,034,265  809,129 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 42,962  42,415 
รวม 1,077,227  851,544 

 
 
   



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563250

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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 พนับาท 
ข้อมลูเชิงผลิตภัณฑ์ งบการเงินรวม 
 2563  2562 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ    
- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 306,952  350,711 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 39,938  23,083 
รวม 346,890  373,794 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    
- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 22,075  76,731 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 23,373  (   16,373) 
สุทธิ 45,448  76,358 
 
 พนับาท 
ข้อมลูเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร์ งบการเงินรวม 
 2563  2562 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ - สุทธิ    
- ญ่ีปุ่น 629,355  643,142 
- สหรัฐอเมริกา 103,053  13,587 
- อินเดีย 79,393  15,243 
- จีน 37,517  10,667 
- ฟิลิปปินส์ 9,247  7,420 
- คูเวต 4,288  7,323 
- บาเรน 4,202  5,130 
- ดูไบ 1,680               - 
- มาเลเซีย 560  3,275 
- เปรู              -  782 
รวม 869,295  706,569 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ - สุทธิ 515,190  547,615 
รวมรายไดจ้ากการขาย - สุทธิ 1,384,485  1,254,184 
 
  



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563 251

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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รายไดอ่ื้นจาํแนกตามผลิตภณัฑไ์ดร้วมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้รายอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ลูกคา้ของกิจกรรมหลกัทางธุรกิจ
ซ่ึงรายไดด้งักล่าวมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายการดงัน้ี 
 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม 
  เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ  ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 
  2563  2562  2563  2562 
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  11,995  12,313               -               - 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง               -               -  1,107  1,358 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนใดๆ ท่ีตั้งอยูใ่นประเทศอ่ืนนอกเหนือจากประเทศไทย 
 
ข้อมลูเก่ียวกับลกูค้ารายใหญ่ (ลกูค้าท่ีมยีอดรายการค้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดรายการค้ารวม) 
 
 ร้อยละของยอดท่ีมีกบัลูกคา้รายใหญ่ต่อยอดรวม 
 งบการเงินรวม  
 2563  2562 
รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ    
- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 23.88  30.91 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ                          -                           - 
- ต่างประเทศ 36.55  32.52 
- ในประเทศ                          -  26.01 
- รวม 22.95  29.68 
 
30. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงนิและการวดัมูลค่ายุตธิรรม 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง จากการให้สินเช่ือ จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและจากอตัรา
ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์
เพ่ือการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศโดยไม่มีความประสงคท่ี์จะมีไวเ้พ่ือใชใ้นทางคา้หรือ
หากาํไรและไม่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินและทางดา้นการเงินท่ี
สาํคญัในระหวา่งปี 2563 และ 2562 



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563252

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงการก่อหน้ีสิน
ตามความจาํเป็นให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมสําหรับการดาํเนินงานให้ต่อเน่ืองไปไดต้ามปกติและเพ่ือป้องกนัความผนั
ผวนของกระแสเงินสด 
 
ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 
 
ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือเกิดจากการท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถหรือไม่ประสงคจ์ะปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการ
เงินและตามสัญญาท่ีให้ไวก้บักลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงน้ีโดยการวิเคราะห์ฐานะทาง
การเงินของลูกคา้และคู่สัญญาเป็นระยะ ๆ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีและเงินให้กูย้ืมต่างๆ ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินเป็นมูลค่าสูงสุดท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ 
 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 
 
กลุ่มบริษทัมีรายการคา้ท่ีสําคญัในต่างประเทศซ่ึงรวมถึงการนาํเขา้สินคา้และวตัถุดิบและการส่งออกสินคา้ของกลุ่ม
บริษทั ซ่ึงอาจทาํให้กลุ่มบริษทัไดรั้บความเส่ียงจากความผนัผวนของเงินตราต่างประเทศ ในทางปฏิบติักลุ่มบริษทัลด
ความเส่ียงน้ีโดยการจบัคู่ (Matching) เงินรับชาํระจากลูกคา้ (ลูกหน้ี) และเงินจ่ายชาํระแก่ผูข้าย (เจา้หน้ี) โดยเร่ิมตั้งแต่ปี 
2552 กลุ่มบริษทัไดเ้ร่ิมใชส้ญัญาซ้ือ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือลดความเส่ียงน้ี  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีสญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ดงัน้ี 
 

 พนั 
 เงินตราต่างประเทศ  จาํนวนเงินบาทคงท่ี 
 2563  2562  2563  2562 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        
- เหรียญสหรัฐ 54  0.5  1,623  15 
 
  



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563 253

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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นอกจากน้ี มูลค่ายุติธรรมของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มี
ดงัน้ี 
 

  พนับาท 
  2563  2562 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     
- เหรียญสหรัฐ  1,627  15 
 
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีระยะเวลาครบกาํหนดในเดือนมิถุนายน 2564 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีสาํคญัซ่ึงไม่ไดมี้การ
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี  
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพยท่ี์เป็น 

เงินตราต่างประเทศ 
 หน้ีสินท่ีเป็น         

 เงินตราต่างประเทศ 
 2563  2562  2563  2562 

- เหรียญสหรัฐ 1,632,688  2,579,898  285,106  116,253 
 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ากลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีเป็นสาระสําคญั เน่ืองจากเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีอ่ืนผ่อนชาํระ เงินให้กูย้ืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เงิน
เบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียอ่ืนๆ ของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีท่ีใกลเ้คียงหรือลอยตวัตามอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด 
 
  



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563254

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 
กลุ่มบริษทัใชข้อ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี
อ่ืนๆ เงินใหกู้ย้ืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
อ่ืนและหน้ีสินตามสัญญาเช่า มีมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีใกลเ้คียงหรือลอยตวัตามอตัราดอกเบ้ีย
ในทอ้งตลาด (ขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม) 
 
มูลค่ายติุธรรมของหุน้กูซ่ึ้งแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายไดถู้กเปิดเผยไวต้ามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 18 
 
31. การจดัการส่วนทุน 
 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั คือ การจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างของ
เงินทุนท่ีเหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองต่อไปได้
ตามปกติ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัใดๆ เก่ียวกบันโยบายในการบริหารจดัการทุนในระหว่างปี 2563
และ 2562 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสาํหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากบั 1.86 : 1.00 ในปี 
2563 และ 1.70 : 1.00 และ 1.72 : 1.00 ตามลาํดบั ในปี 2562 
 
32. กองทุนส ารองเลีย้งชีพของพนักงานซ่ึงจดทะเบียนแล้ว 
 
บริษทัไดจ้ดัให้มีเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนกังานตามความในพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
สาํหรับพนกังานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน ตามขอ้บงัคบัของ
กองทุน บริษทัและพนกังานจะจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังาน กองทุน
สาํรองเล้ียงชีพพนกังานจะจ่ายเงินทุนเล้ียงชีพแก่พนกังานตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของกองทุน 
  



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
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ส่วนท่ีบริษทัจ่ายสมทบซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับปี 2563 และ 2562 มีจาํนวนเงินปีละประมาณ 0.2 ลา้นบาทและ 
1.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
  
33. บัญชีซ้ือ - ขายหลกัทรัพย์ของบริษทั 

 
บริษทัไดรั้บอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2561 ให้เปิดบญัชีซ้ือ-ขายหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารหน้ีและตราสารทุนระหว่างบริษทัและบริษทัหลกัทรัพยใ์นประเทศสองแห่งโดยแบ่งออกเป็นวงเงิน
สาํหรับตราสารหน้ีจาํนวน 50 ลา้นบาทและตราสารทุนจาํนวน 1 บาทโดยมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูมี้อาํนาจในการเปิดบญัชี ทาํธุรกรรมซ้ือ-ขาย ลงนามในเอกสารซ้ือ-ขาย-
โอนหลกัทรัพยข์องบริษทัและเปล่ียนแปลงวงเงินระหวา่งวงเงินสาํหรับตราสารหน้ีและตราสารทุน 
 
34. เงนิลงทุนในตราสารหนีร้ะยะส้ัน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บญัชีน้ีเป็นเงินลงทุนในตัว๋แลกเงินซ่ึงไม่มีหลกัประกนัของบริษทัหลกัทรัพยใ์นประเทศแห่ง
หน่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.0 ต่อปี โดยมีระยะเวลาครบกาํหนดไม่เกินหกเดือนนบัจากวนัท่ีออกตราสาร 

 
35. อ่ืน ๆ  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
ก. บริษทัมีหนังสือคํ้ าประกันบริษทัซ่ึงออกโดยธนาคารในประเทศส่ีแห่งให้กับบริษทัเอกชนสามแห่งและ

หน่วยงานรัฐบาลแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 30.0 ลา้นบาท 
 

ข. บริษทัมีภาระผูกพนัจากการซ้ือท่ีดิน ก่อสร้างอาคารสาํนกังาน ก่อสร้างโกดงัเก็บสินคา้และงานปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นจาํนวนเงินประมาณ 6.0 ลา้นบาท 46.1 ลา้นบาท 28.0 ลา้นบาทและ 9.2 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

 
ค. บริษทัมีเงินจ่ายล่วงหน้าจาํนวน 70.0 ลา้นบาทเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษทัในประเทศแห่งหน่ึงซ่ึง

ดาํเนินธุรกิจดา้นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลมโดยซ้ือจากผูถื้อหุน้ของบริษทัดงักล่าวซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนักบับริษทั ทั้งน้ี การซ้ือเงินลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ไดรั้บการอนุมติัในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2562 ในวงเงินจ่ายซ้ือรวมประมาณ 200.0 ลา้นบาท 
 



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
รายงานประจ�าปี 2563256

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

88 
 

ง. บริษทัมีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชก้บัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงินประมาณ 6.1 ลา้นบาท 
 

จ. บริษทัอยูร่ะหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดใ้นโครงการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวลซ่ึงอยู่
ในจงัหวดัซางะ (Saga) ของประเทศญ่ีปุ่นโดยมีเง่ือนไขท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระเงินมดัจาํท่ีสามารถเรียกคืนไดจ้าํนวน 
100 ลา้นบาทให้แก่เจา้ของโครงการซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการสําหรับการศึกษาความเป็นไปได้
ดงักล่าวโดยบริษทัหรือกลุ่มบริษทัจะเรียกคืนเงินมดัจาํดงักล่าวหากในท้ายท่ีสุดตัดสินใจท่ีจะไม่ลงทุนใน
โครงการ ซ่ึงในปี 2561 และ 2562 บริษทัไดจ่้ายเงินมดัจาํดงักล่าวแลว้จาํนวน 75 ลา้นบาทและ 25 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั (รวม 100 ลา้นบาท) 

 
36. เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลอ่ืน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บญัชีน้ีเป็นเงินใหกู้ย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัของบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงใหแ้ก่บุคคลท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนัท่านหน่ึง (ดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี) ซ่ึงครบกาํหนดชาํระเม่ือทวงถาม 
 
37. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย (“ECF-P”) เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2564 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัให้
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของ ECF-P จาํนวน 221,630,000 บาท (จากเดิม 687,652,500 บาทเป็น 909,282,500 บาท)  โดยออก
หุน้สามญัใหม่จาํนวน 22,163,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาทซ่ึงกาํหนดใหเ้รียกชาํระค่าหุน้คร้ังแรกมูลค่า 6 บาทต่อหุ้น 
(ร้อยละ 60) คิดเป็นเงินจาํนวน 132,978,000 บาท โดยกาํหนดชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนงวดแรกน้ีภายในวนัท่ี 12 มกราคม 
2564 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษทัได้มีมติอนุมัติ เร่ืองสําคัญ
ดงัต่อไปน้ีซ่ึงจะถูกนาํเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้คร้ังถดัไปท่ีจะเกิดข้ึนในเดือนเมษายน 2564 
 
ก. การประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.0125 บาทเป็นเงินรวมประมาณ 12 

ลา้นบาทโดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564  
 

ข. การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 59,289,649.50  บาท (จากเดิม 299,161,547.00 บาทเป็น 
239,871,897.50 บาท) โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 237,158,598 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 
บาท  
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ค. การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 47,974,379.50 บาท (จากเดิม 239,871,897.50 บาทเป็น 
287,846,277.00 บาท) โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 191,897,518 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท และจดัสรร
หุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวเพ่ือรองรับการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั ECF-W4 จาํนวน 191,897,518 
หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วนหุ้นสามญั 5 หุน้ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ส่วน
รายละเอียดอ่ืนๆ ของ ECF-W4 จะพิจารณาอนุมติัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

 
38. การอนุมตังิบการเงนิ 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 
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