ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

รายการ
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ทุนจดทะเบียนที่เรียกช�ำระแล้ว
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขาย-สุทธิ
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายรวม
ภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรส�ำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
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2561

หน่วย : ล้านบาท
2559

2560

3,395.53
1,948.21
1,447.32
239.85

2,780.29
1,753.73
1,026.56
207.50

2,357.28
1,698.18
659.10
142.21

1,454.57
1,504.79
1,014.99
446.67
13.21
29.05
33.76
28.63
33.33

1.444.62
1,477.93
1,004.20
414.83
11.65
64.27
70.57
64.27
70.57

1,370.78
1,394.91
983.27
366.34
10.71
65.00
62.44
226.34
224.94

1.09
2.73
30.22
2.24
1.35
0.04
1.46

2.75
8.37
30.49
4.78
1.71
0.11
0.99

3.37
11.68
28.27
4.66
2.58
0.11
0.16

สารจากประธานกรรมการบริษัท

ในนามของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นเิ ทค จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (“บริษัท”) ผมขอเรียนว่าเรามีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะประกอบธุรกิจ
ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ น�ำพาองค์กรไปสูก่ ารพัฒนาอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี 2561 ทีผ่ า่ นมานัน้ นับเป็น
อีกปีหนึง่ ทีบ่ ริษัทได้กา้ วเข้าสูก่ ารลงทุนในธุรกิจใหม่ทเี่ พิม่ เข้ามา เพือ่ เป็นการกระจายความเสีย่ งในการด�ำเนินธุรกิจ และยังเป็นการสร้างโอกาส
ทางธุรกิจเพือ่ เพิม่ รายได้ให้มากยิง่ ขึน้ คณะกรรมการบริษัทหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจะเป็นส่วน
หนึ่งของแรงขับเคลื่อนในการสร้างรายได้ สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัท, ผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี
ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ร่วมกันท�ำงานด้วยความมุ่งมั่นให้บริษัทของเราได้ฝ่าฟัน
ปัญหาและอุปสรรคมาได้ดว้ ยความเรียบร้อย โดยท�ำหน้าทีข่ องแต่ละคนอย่างแข็งขัน และทีส่ ำ� คัญต้องขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ผูท้ ี่ได้ให้การสนับสนุน
บริษั ทด้วยดีเสมอมา  รวมทั้งค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและเพื่อปรับปรุงการด�ำเนินงานของบริษั ท
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของทุกท่านได้ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงให้กับบริษัทต่อไป
ในโอกาสนี้ ผมขออ�ำนวยพรให้ท่านผู้ถือหุ้น คณะผู้บริหาร พนักงาน คู่คา 
้ ลูกค้า และผู้ให้การสนับสนุน พร้อมครอบครัว จงประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ความก้าวหน้า และความมั่งคั่ง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทั่วกัน
                   

ในนามคณะกรรมการบริษัท
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นเิ ทค จ�ำกัด (มหาชน)

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการบริษัท
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สารจากประธานกรรมการบริหาร

การด�ำเนินธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในปี 2561 ที่ผา่ นมานั้น นับเป็นอีกปีที่มีความท้าทายค่อนข้างสูง เนื่องจากภาพรวมของตลาด
เฟอร์นิเจอร์ทั้งการจ�ำหน่ายในประเทศ และการส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นยังไม่ค่อยเอื้ออ�ำนวยมากนัก แต่ด้วยการเตรียมความพร้อมที่จะ
รับมือกับปัญหาทัง้ ในส่วนของคณะกรรมการบริษัท คณะผูบ้ ริหาร รวมถึงพนักงานบริษัททุก ๆ ท่าน ท�ำให้เราก้าวผ่านปัญหาอุสรรคต่าง ๆ มาได้
การเติบโตและการก้าวไปข้างหน้านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดก�ำลังสนับสนุนที่ส�ำคัญ หากขาดการร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการบริษั ท
คณะผู้บริหาร พนักงานในทุก ๆ ภาคส่วน และท่านผู้ถือหุ้น รวมไปถึงค�ำแนะน�ำ ชี้แนะแนวทางต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท ผมในนามของคณะผูบ้ ริหารขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นเิ ทค จ�ำกัด (มหาชน)
จะได้รับการสนับสนุน การส่งเสริมที่ดีอย่างเช่นเคยในปี 2562 และปีต่อ ๆ ไป
ท้ายทีส่ ดุ ผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริหาร ขอยึดมัน่ ในการบริหารธุรกิจภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึงการสร้างผลตอบแทน
ทีด่ ี เพือ่ ตอบแทนและยังประโยชน์ให้เกิดแก่ทา่ นผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียในทุก ๆ กลุม่ ของบริษัท เพือ่ สร้างการเติบโตทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืนร่วมกันตลอดไป
   ขอบคุณครับ

นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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ปี 2561 ECF ยังคงมีผลการด�ำเนินงานจากธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้ยางพารา โดย
ในปีนี้ในส่วนของรายได้จากภายในประเทศสามารถสร้างยอดขายเติบโตได้อย่างต่อเนือ่ งจากฐานลูกค้ากลุม่ ร้านค้าปลีก และร้านค้าส่งเฟอร์นเิ จอร์
ทัว่ ประเทศ โดยในปี 2561 ทีผ่ า่ นมาบริษัทสามารถสร้างฐานลูกค้าประเภทนี้ได้เพิม่ ขึน้ กว่าร้อยละ 50 และมีรายได้จากการจ�ำหน่ายสินค้าภายใน
ประเทศเติบโตไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 10 ซึ่งถือเป็นการเติบโตที่ส�ำคัญของการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากธุรกิจหลักให้กับ ECF
นอกจากนีป้ ที ผี่ า่ นมา ยังถือเป็นช่วงเริม่ ต้นการเก็บเกีย่ วผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย จากการทีบ่ ริษัทได้เข้าไปร่วมลงทุน
ในธุรกิจพลังงานทดแทน โดยสามารถรับรู้ก�ำไรจากส่วนแบ่งการลงทุนเต็มปีเป็นปีแรก ส�ำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวัตต์
ของบริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด นอกจากนี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บริษัทเริ่มรับรู้ก�ำไรจากส่วนแบ่งการลงทุนจากโรง
ไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตต์ ของบริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (BINA) ซึ่งด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลเช่นกัน
ส�ำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึง่ บริษัทมีสดั ส่วนการถือหุน้
ร้อยละ 20 ในโครงการดังกล่าว ขณะนีย้ งั อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จเฟสที่ 1 ก�ำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ และสามารถจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในไม่เกินเดือนเมษายน 2562 นี้
นอกเหนือจากการด�ำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ และธุรกิจด้านพลังงานทดแทนแล้วนั้น บริษัทยังก้าวเข้าสู่การพัฒนาเพื่อ
การขยายธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่อกี ขัน้ นับว่าเป็นความท้าทายส�ำหรับบริษัทเป็นอย่างยิง่ ซึง่ สิง่ ทีเ่ กิดในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา บริษัทมีการเพิม่ ทุนและอนุมตั ิ
การเข้าลงทุนในบริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด และมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น เพื่อจัดหาพันธมิตรมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจการ
เป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟที่จะเกิดขึ้น
ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาคือส่วนหนึง่ ของแผนงานทีท่ างคณะผูบ้ ริหารมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างการเจริญเติบโตให้กบั ECF เพือ่ ให้เกิดรายได้และผลตอบแทนทีด่ ี
อย่างต่อเนือ่ ง โดยคณะผูบ้ ริหารจะยึดแนวทางการบริหารงานภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้เกิดความเติบโตอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คงต่อไป

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)
ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์เฉพาะด้าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยมีความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจ
สอบ โดยประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ
ส�ำหรับรอบปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง
โดยในจ�ำนวน 5 ครัง้ ดังกล่าว กรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม
โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุมในทุกครัง้ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ ผูต้ รวจสอบ
ระบบควบคุมภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง ผลการตรวจ
สอบบัญชี พร้อมแสดงหลักฐานและข้อมูลประกอบการน�ำเสนอในแต่ละไตรมาส
และในบางประเด็นที่ส�ำคัญทางคณะกรรมการตรวจสอบจะเชิญผู้บริหารบริษัทเข้า
ร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วย
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั ติ ามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีค่ ณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาอนุมตั ไิ ว้อย่างเคร่งครัด และผลการประชุมแต่ละ
ครั้งได้รายงานการปฏิบัติงานโดยสรุปพร้อมข้อเสนอแนะที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
ฝ่ายบริหารให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ โดยสามารถสรุปสาระส�ำคัญ ได้ดังนี้
• การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี 2561 ก่อนน�ำ
เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงิน รายการบัญชี
ของบริษัทและบริษัทย่อยจัดท�ำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานบัญชี
และข้อก�ำหนดทางกฎหมาย มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินอย่างเพียงพอ รวมถึงพิจารณาการวิเคราะห์งบการเงินในประเด็นที่มี
นัยส�ำคัญรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดท�ำงบการเงิน และการ
เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐาน
บัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นว่า  รายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปมีความถูกต้องตามที่ควรเชื่อถือได้ การเลือกใช้นโยบายบัญชีมีความ
สมเหตุสมผล
• การสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ
ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็น
อิสระ พร้อมกันนี้ได้พจิ ารณาอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2561 ซึง่
จะเป็นการเข้าตรวจสอบและติดตามข้อแก้ไขตามที่ ได้เสนอแนะไว้ก่อนหน้า 
ส�ำหรับในส่วนของข้อปรับปรุงเพิ่มเติมในบางประเด็นที่ไม่ได้มีนัยส�ำคัญ ทาง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำหนดกรอบเวลาให้ทางบริษั ทด�ำเนินการแก้ไข
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
กรรมการ
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พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการ

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายชาลี สุขสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง
กรรมการอิสระ

นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริหาร
บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

นายชาลี สุขสวัสดิ์
กรรมการบริหาร

นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริหาร

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการบริหาร
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นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร
บริษัทมีผู้บริหารจ�ำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

นายราชา พจน์อริยะ
นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโรงงาน
รองกรรมการผู้จัดการ
นางสาวพชนัน สิงห์ภู่
ส�ำนักงานใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร
(ส�ำนักงานใหญ่)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางสุภัค สุขสวัสดิ์
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
นายอรรถพล ธนาพล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สาขา 1)
กรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโรงงาน (สาขา 1)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
(รักษาการ)

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง
กรรมการอิสระ
5. นายชาลี สุขสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ
6. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
กรรมการ
7. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการ
8. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ กรรมการ
9. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการ
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1

2

3

คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ

1

2

3

4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชาลี สุขสวัสดิ		
์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ		์
กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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2

3

4

คณะกรรมการสรรหา

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายชาลี สุขสวัสดิ์
กรรมการ
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการ

2

3
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

4

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายชาลี สุขสวัสดิ์
กรรมการ
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการ
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ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 83 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 ตุลาคม 2555
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0% สัดส่วนการถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒิการศึกษา :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีดา้ นการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
Associate Infantry Career Course, Georgia , USA.
Internal Defense and Development course, North Carolina , USA.
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยการทัพบก
หลักสูตรกฎหมายส�ำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง กระทรวงกลาโหม
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บมจ.ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม ผู้ผลิตและให้บริการแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2529 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ
บริษัท E.Tech จ�ำกัด (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E.Tech) วิทยาลัยระดับ ปวช., ปวส.
หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ
2520 - ปัจจุบัน ผู้น�ำองค์กรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล
2529 - ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจ�ำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
2535 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิไตรแก้ว ด้านการศึกษา โรงเรียนธรรมวาที โรงเรียนระดับอนุบาล-ประถม
2547 - ปัจจุบัน นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์
2559 - ปัจจุบัน ประธานและที่ปรึกษาไลออนส์ประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์  
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 61 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 ตุลาคม 2555
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0% สัดส่วนการถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒิการศึกษา :

•
•
•
•
•

ปริญญาเอก PhD. (Economics) University of Minnesota, USA.
ปริญญาโท MA (Economics) University of Minnesota, USA.
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร (DAP) รุ่นที่ 69/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบียน
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
2556 - 2560 ประธานกรรมการบริษัท
บมจ.โอเชี่ยน คอมเมิรช ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊อกน�้ำ  
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บมจ.สหการประมูล ธุรกิจให้บริการเป็นคนกลางในการจัดการประมูลทรัพย์สิน
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัท
บมจ.ทีวี ธันเดอร์ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บมจ.เมกาเคม (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) ผลิตและจัดจ�ำหน่ายถุงพลาสติก
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.เลิร์นเทค ผู้ให้บริการฝึกอบรม และพัฒนาสื่อการสอนแบบครบวงจร (e-Learning Total Solution)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บมจ.บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บมจ.พีซีเอ็น คอร์ป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับระบบคมนาคมและขนส่ง
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รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 55 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 ตุลาคม 2555
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0% สัดส่วนการถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒิการศึกษา :

• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ประกาศนียบัตร (DAP) รุ่นที่ 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบียน
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
						 บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ
2539 - ปัจจุบัน ผู้อำ� นวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา
						 ผู้เชี่ยวชาญของโครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)
						 ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
						 ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย
						 ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจไม้ยางพารา
						 คณะกรรมการการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ส�ำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
						 โดยไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นทั้งที่เป็นและไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง  
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 47 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 28 เมษายน 2560
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0% สัดส่วนการถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒิการศึกษา :

• ปริญญาเอก Ph.D. (Electrical Engineering) The University of New South Wales, Australia
• ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าก�ำลัง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560
กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกิจการสังคม
บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร ด�ำเนินการระบบโครงสร้างพื้นฐาน
2560
กรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร ด�ำเนินการระบบโครงสร้างพื้นฐาน
2560 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ
บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร ด�ำเนินการระบบโครงสร้างพื้นฐาน
2552 - 2560 ผู้จัดการโครงการโรงไฟฟ้า
บริษัท นวนครการไฟฟ้า จ�ำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
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นายชาลี สุขสวัสดิ์  

รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 51 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 ตุลาคม 2555
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรของนายวัลลภ กับนางวราภรณ์ พี่ชายของนายอารักษ์ และนางสาวทิพวรรณ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 15.6329%

15.6331% (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1.1768% เมื่อเทียบกับระหว่างปี
คุณวุฒิการศึกษา :

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ประกาศนียบัตร (DAP) รุ่นที่ 94/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบียน
2542 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์ การเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ การเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดนราธิวาส
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.เซฟ เอ็นเนอร์จี (แพร่) โรงไฟฟ้าพลังงาน Biomass Gasification จังหวัดแพร่
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเมียนมาร์
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บจก.แพลนเนทบอร์ด โรงงานผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ)

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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นายวัลลภ สุขสวัสดิ์  
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 77 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 ตุลาคม 2555
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : คู่สมรสของนางวราภรณ์ และบิดาของนายชาลี นายอารักษ์ และนางสาวทิพวรรณ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 2.4535%

    

3.0042% (รวมคู่สมรส)
สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงลดลง 3.3247% เมื่อเทียบระหว่างปี

คุณวุฒิการศึกษา :

• ประถมชั้นปีที่ 4 โรงเรียนวัดห้วยสาริกา
• ประกาศนียบัตร (DAP) รุ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบียน
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์ การเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.แพลนเนทบอร์ด โรงงานผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ)
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นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์  

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายและการตลาด (รักษาการ)
ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 48 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 ตุลาคม 2555
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : บุตรของนายวัลลภ กับนางวราภรณ์ น้องชายของนายชาลี และพี่ชายของนางสาวทิพวรรณ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 15.6777%

15.7746% (รวมคู่สมรส)
สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงลดลง 1.3186% เมื่อเทียบระหว่างปี

คุณวุฒิการศึกษา :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาตรี เศรษฐศาสต์รบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประกาศนียบัตร (DAP) รุ่นที่ 95/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16
หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ช�ำนาญการประจ�ำตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Master of Investment Courses (Ultra Wealth Group รุ่นที่ 3)
หลักสูตร “วิทยาการการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง” (วบส.) รุ่นที่ 1
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบียน
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายและการตลาด (รักษาการ)
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์ การเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ การเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดนราธิวาส
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.เซฟ เอ็นเนอร์จี (แพร่) โรงไฟฟ้าพลังงาน Biomass Gasification จังหวัดแพร่
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเมียนมาร์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.แพลนเนทบอร์ด โรงงานผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ)
หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ
2550 - ปัจจุบัน คณะกรรมการ Council of Asia Furniture Associations (CAFA)
2555 - 2559 นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)

027

นางสาวทิพวรรณ  สุขสวัสดิ์  
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 45 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 ตุลาคม 2555
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรของนายวัลลภ กับนางวราภรณ์ น้องของนายชาลี และนายอารักษ์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 15.6537%

15.6541% (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงลดลง 0.0072% เมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒิการศึกษา :

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ประกาศนียบัตร (DAP) รุ่นที่ 94/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบียน
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์ การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ การเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.แพลนเนทบอร์ด โรงงานผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ)
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นางวราภรณ์  สุขสวัสดิ  ์
กรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุลเดิม : นางสาวบั๊กลั้ง  แซ่โล้ว
อายุ : 76 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 ตุลาคม 2555
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : คู่สมรสของนายวัลลภ มารดาของนายชาลี นายอารักษ์ และนางสาวทิพวรรณ
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : 0.5507%

									 3.0042% (รวมคู่สมรส)
									 สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงลดลง 3.3274% เมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒิการศึกษา :

• ประกาศนียบัตร (DAP) รุ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบียน
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์ การเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.แพลนเนทบอร์ด โรงงานผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ)

นางสุภัค สุขสวัสดิ  ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สาขา 1)
ชื่อ-สกุลเดิม : นางสาวนิตยา  โต๊ะพงศ์อนันต์
อายุ : 46 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : คู่สมรสของนายชาลี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.0000%

								 15.6331% (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1.1768% เมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒิการศึกษา :

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบียน
2546 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ (ส่วนสาขา)  
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนส�ำนักงานใหญ่)
ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 46 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : คู่สมรสของนางสาวทิพวรรณ
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : 0.0001%

   

15.6613% (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1.5985% เมื่อเทียบระหว่างปี

คุณวุฒิการศึกษา :

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบียน
2542 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ (ส่วนส�ำนักงานใหญ่)
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

นางสาวพชนัน สิงห์ภู่  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ชื่อ-สกุลเดิม : นางสาวน�้ำทิพย์  สิงห์ภู่
อายุ : 42 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.0000%

สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงลดลง 0.0001% เมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒิการศึกษา :

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบียน
2542 - 8 พฤศจิกายน 2561

9 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน
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ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

นายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร  

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมการดูแลการท�ำบัญชี
ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 50 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม  
ี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : 0% สัดส่วนการถือหุน้ ไม่เปลีย่ นแปลงเมือ่ เทียบระหว่างปี
คุณวุฒิการศึกษา :

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน) และผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
2559-2560 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์
2556-2559 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ.สาลี่ พริ้นติ้ง ผลิตฉลากสินค้าและงานพิมพ์คุณภาพสูง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายงบประมาณ และประเมินผลการด�ำเนินงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2556-2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บจก.วีไอวี กรุ๊ป จ�ำกัด การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น ๆ

นายราชา พจน์อริยะ

ผู้อ�ำนวยการโรงงานส�ำนักงานใหญ่
ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 49 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0% สัดส่วนการถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒิการศึกษา :

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบันฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบันฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบียน
2553 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการโรงงานส�ำนักงานใหญ่
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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นายอรรถพล ธนาพล  
ผู้อ�ำนวยการโรงงานสาขา 1

ชื่อ-สกุลเดิม : นายอรรถพล ธนาพล
อายุ : 48 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี  
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : 0.0000%

สัดส่วนการถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒิการศึกษา :

• มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบียน
2551 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการโรงงานสาขา 1
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ชื่อ - นามสกุล

ECF VV-Decor ECFH

1
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
2
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
2
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
2
4. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง
2, 3
5. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
2, 4
6. นายชาลี สุขสวัสดิ์
2, 4
7. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
2, 4
8. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
2
9. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์
หมายเหตุ 1 ประธานกรรมการ 2 กรรมการ

2
2, 4
2, 4
2, 4
2

2
2, 4
2, 4
2, 4
2

ECF-P

PNB

2
2, 4
2, 4
2, 4
2

2
2, 4
2, 4
2, 4
2

3 ประธานกรรมการบริหาร

SAFE

2, 4
2, 4

PWGE SAFE-B SAFE-P

GEP

2, 4
2, 4

2
2

2, 4
2, 4

2, 4
2, 4

4 กรรมการบริหาร

รายชื่อบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตัวย่อ

บริษัท

ECF
VV-Decor
ECFH
ECF-P
PNB
SAFE
PWGE
SAFE-B
SAFE-P

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท)
บริษัท วีวี-เดคคอร์ จ�ำกัด
บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด
บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ�ำกัด
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี แพร่ จ�ำกัด โดยเปลี่ยนชื่อจากเดิม
คือ บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด

10. GEP

ฐานะ

ถือหุ้นสัดส่วน (ร้อยละ)

บริษัทย่อย
99.95
บริษัทย่อย
75.00
บริษัทย่อย
99.99
บริษัทย่อย
57.00
บริษัทร่วม ที่ ECF-P ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 33.37
บริษัทย่อย ที่ SAFE ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัทย่อย ที่ SAFE ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
บริษัทย่อย ที่ SAFE ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.00
บริษัทร่วม ที่ ECF-P ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20.00

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 354,137,269 บาท (สามร้อยห้าสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) แบ่งออก
เป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,416,549,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) โดยคิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกช�ำระแล้วเท่ากับ
239,851,270.50 บาท (สองร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบสตางค์) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน
959,405,082 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,528 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ – สกุล

1. กลุ่มครอบครัวสุขสวัสดิ์
1.1 นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
1.2 นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
1.3 นายชาลี สุขสวัสดิ์
1.4 นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
1.5 นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์
1.6 นายธ�ำรงค์ สุขสวัสดิ์
1.7 ด.ช.นพรุจ สุขสวัสดิ์
1.8 ด.ญ.วริศรา สุขสวัสดิ์
1.9 ด.ช.พีรวุฒิ สุขสวัสดิ์
1.10 ด.ญ.สุพิชญา สุขสวัสดิ์
1.11 ด.ช.วรรธนะ สุขสวัสดิ์
1.12 นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์
1.13 นางสุภัค สุขสวัสดิ์
2. กลุ่มครอบครัวพานิช
2.1 นางพิกุล พานิช
2.2 นางสาวประภัสสร พานิช
2.3 นางสาวนุชนารถ พานิช
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
4. กลุ่มโดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
4.1 นายช�ำนาญ คงถาวร
4.2 นางขันทอง อุดมมหันติสุข
4.3 นางนงเยาว์ มหัทธนารักษ์
4.4 นายพีท เกิดอยู่
4.5 นายวศิน พุทธารี
4.6 นางมยุรี หล่อชลอกุล
4.7 นางสาวอุไรวรรณ เจนวิริยะโสภาคย์
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ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ร้อยละของทุนช�ำระแล้ว
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

479,604,150
150,412,750
150,182,750
149,982,750
23,538,800
5,283,100
200,000
600
600
600
600
600
600
400
26,768,000
25,000,000
1,760,000
8,000
23,963,651
21,491,700
7,388,700
6,410,300
1,109,900
794,500
702,400
653,000
544,200

49.9897
15.6777
15.6537
15.6329
2.4535
0.5507
0.0208
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0000
2.7901
2.6058
0.1834
0.0008
2.4978
2.2401
0.7701
0.6682
0.1157
0.0828
0.0732
0.0681
0.0567

ชื่อ – สกุล

4.8 นายสุทธิพงศ์ พิพัฒนติกานันท์
4.9 นายภูมิภัทร์ สีวะรา  
4.10 นางวาทินี รติทอง
4.11 นายสามารถ อิสลาม
4.12 นางสาวสุวันทนา รติทอง
4.13 นางนวลจิรา โยธาสมุทร
4.14 นางสาววรรณา นะมิ
4.15 นายบุรินทร์ วัชรวโรภาส
4.16 นางรังสิณี เซ๊ะวิเศษ
4.17 นายวิศรุต เลาะวิถี
4.18 นายทักษะ บุษยโภคะ
4.19 นางกนิษฐา สังเสวี
4.20 นางสุธีรา พุทธารี
4.21 คุณหญิงสทนา โสณกุล ณ อยุธยา 
4.22 หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล
4.23 หม่อมหลวงรัตนมงคล ชยาภิรัต
4.24 นายสุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์
4.25 นางสาวเล็ก วินัยสุรเทิน
4.26 นางวลีพร อิงค์ธเนศ
4.27 นางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล
5. กลุ่มครอบครัววิริยาทรพันธุ์
5.1 นางวาสนา วิริยาทรพันธุ์
5.2 นายวิทยา วิริยาทรพันธุ์
5.3 นางสาววีรยา วิริยาทรพันธุ์
6. กลุ่มครอบครัวปัทมสัตยาสนธิ
6.1 นางขันทอง อุดมมหันติสุข
6.2 นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ
6.3 นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ
7. นางสาวทัศนีย์ วงษ์จิราษฎร์
8. นายสิงหล แจ่มปัญญา
9. นางมณีรัตน์ อนันต์ภูมิไตรภพ
10. นายคนึงนิจ จินดา
11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ (5,474 ราย)
รวมจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น

ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ร้อยละของทุนช�ำระแล้ว
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

544,200
535,500
535,500
435,300
321,300
217,700
163,300
163,300
163,300
141,500
122,500
94,400
90,200
73,600
72,300
63,400
50,300
36,600
36,500
28,000
11,118,300
9,384,500
1,661,900
71,900
10,820,300
6,190,300
3,700,000
930,000
7,204,000
5,950,000
5,618,000
5,050,000
361,816,981
959,405,082

0.0569
0.0558
0.0558
0.0454
0.0335
0.0227
0.0170
0.0170
0.0170
0.0147
0.0128
0.0098
0.0094
0.0077
0.0075
0.0066
0.0052
0.0038
0.0038
0.0029
1.1589
0.9782
0.1732
0.0075
1.1278
0.6452
0.3857
0.0969
0.7509
0.6202
0.5856
0.5264
37.7126
100.0000

ผู้ถือหุ้นต่างด้าว : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้ถือหุ้นต่างด้าว 1 ราย ถือหุ้น 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00016 ของจ�ำนวน
หุ้นทั้งหมด
หมายเหตุ
: บริษั ทมีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษั ทข้อ 11 ว่า  “หุ้นของบริษั ทโอนได้
โดยไม่มีข้อจ�ำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุคนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของจ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้ว”

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท    

99.95%

75.00%

99.99%

57.00%

ECF Holdings Co., Ltd.

อยู่ระหว่างการจัดหาธุรกิจใหม่

ผู้ผลิตไม้ MDF

33.37%

20.00%

ผู้ลงทุนไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

99.99%
บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน
เอนเนอร์จี จ�ำกัด
โรงพลังงานชีวมวล 7.5 MW
จังหวัดนราธิวาส

100.00%
บริษัท เชฟ ไบโอแม็ส จ�ำกัด
ธุรกิจโรงสับไม้เพื่อใช้เป็น
วัตถุดิบส�ำหรับโรงไฟฟ้า
จังหวัดนราธิวาส

เปิดด�ำเนินการแล้ว
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ผู้ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

49.00%
บริษัท เชฟ เอนเนอร์จี (แพร่)
จ�ำกัด
โรงไฟฟ้า Biomass
Gasification 2 โครงการ
แบ่งออกเป็น 1 MW/โครงการ

99.99%
บริษัท จีอีพี เมียนมาร์ จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 220 MW
ประเทศเมียนมาร์

Project Company ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
วันที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:
:

ทุนจดทะเบียน

:

ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว

:

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:

ที่ตั้งส�ำนักงานสาขา
สาขาที่ 1

:

สาขาที่ 2

:

โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page

:
:
:

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
East Coast Furnitech Public Company Limited (ECF)
วันที่ 12 ตุลาคม 2542 ในฐานะบริษัทจ�ำกัด
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 บริษัทได้ด�ำเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจ�ำกัดเป็น
บริษัทมหาชนจ�ำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)
0107555000449
ECF
ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  กระดาษปิดผิว
เพื่อใช้ประกอบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การผลิตและจ�ำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง การจัด
จ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ผ่านโชว์รูมสาขา และการให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) การเป็นผู้ลงทุนใน
ธุรกิจด้านพลังงาน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
354,137,269.00 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,416,549,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
239,851,270.50 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 959,405,082 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง-แกลง ต�ำบลทางเกวียน
อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เลขที่ 29/1 หมู่ที่ 3 ซอยชงโค-ชุมนุมใน ต�ำบลวังจันทร์ อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
โดยส�ำนักงานแห่งนี้ใช้เป็นโรงงานผลิตและประกอบเฟอร์นิเจอร์ อีกแห่งหนึ่งของบริษัท
รวมถึงสายการผลิตในส่วนของโรงเลือ่ ยไม้ยางพาราแปรรูปและอบแห้ง และผลิตกระดาษปิดผิวส�ำหรับ
ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
เลขที่ 25/28 หมู่ที่ 12 ต�ำบลบึงค�ำพร้อย อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โดยส�ำนักงานแห่งนี้ใช้เป็นส่วนของฝ่ายบริหารงานทั่วไป และโกดังเก็บสินค้า นอกจากนี้บริษัทยัง
มีส�ำนักงานสาขาที่จดทะเบียน ส�ำหรับใช้เป็นโชว์รูมส�ำหรับจัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 12 แห่งส�ำหรับโชว์รูม ELEGA
+66 38-675-181-4, +66 2-152-7301-4
+66 38-678-220
www.ecf-furniture.com, www.elegathai.com  

ข้อมูลส�ำคัญอื่น
-ไม่มี-

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
ประวัติความเป็นมา
บริษัทจดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) โดยในช่วงแรกก่อตั้ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดแบบประกอบด้วยตนเอง ภายใต้การบริหารงาน โดยกลุ่ม
นักธุรกิจคนไทย น�ำโดยนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในปัจจุบัน และครอบครัวสุขสวัสดิ์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและบุกเบิกธุรกิจการ
ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์มาตั้งแต่ช่วงปี 2535
ในปี 2535 กลุ่มผู้บริหารหรือกลุ่มครอบครัวสุขสวัสดิ์ได้ก่อตั้ง บริษัท อีสต์โคสท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด (ECI) ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจโรงเลื่อย
โรงอบ ไม้ยางพาราแปรรูป และผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพารา ในปี 2539 ได้จดทะเบียนก่อตัง้ บริษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ จ�ำกัด (ECD)
ขึน้ เพือ่ ประกอบธุรกิจหลักเป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ และประกอบกิจการน�ำเข้าหรือส่งออกเฟอร์นเิ จอร์
ทุกชนิด ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยย้ายฐานการผลิตจาก ECI ในส่วนของการประกอบกิจการผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราจาก ECI มาไว้ที่ ECD ส่งผลให้ ECI ได้เปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจหลักมาเป็นผู้จ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เพียงอย่างเดียว โดยดูแลใน
ด้านการตลาด และรับผิดชอบสาขาและโชว์รูมเพื่อการจัดแสดงสินค้าและจ�ำหน่ายสินค้า  ภายใต้ตราสินค้า  “ELEGA” ซึ่งเป็นตราสินค้า
ส�ำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  และเฟอร์นิเจอร์ที่สั่งซื้อทั้งจากในประเทศและน�ำเข้าจากต่างประเทศ ต่อมาในปี 2542 ได้จดทะเบียนก่อตั้ง
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (ECF) ขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดแบบประกอบด้วย
ตัวเอง ซึง่ ขณะนัน้ กระแสความนิยมในเฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ดก�ำลังเพิม่ ขึน้ อย่างมาก หลังจากนัน้ ในช่วงปี 2545 ได้ดำ� เนินการจดทะเบียน
ก่อตั้งบริษัทขึ้นอีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท วี-ชัท เดคคอร์ จ�ำกัด (VCD) เพื่อประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษปิดผิวไม้ และให้
บริการ  ตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อจ�ำหน่ายให้แก่โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป และในปีเดียวกันได้ก่อตั้ง บริษัท วี-ชัท อินดัสทรี จ�ำกัด
(VCI) เพื่อประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง และได้ย้ายฐานการผลิตจาก ECD มาไว้ที่ VCI
โครงสร้างการถือหุ้นในขณะนั้นของบริษัท อีสต์โคสท์ อุตสาหกรรม จ�ำกัด (ECI) บริษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ จ�ำกัด (ECD) บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์
นิเทค จ�ำกัด (ECF) บริษัท วี-ชัท เดคคอร์ จ�ำกัด (VCD) และ บริษัท วี-ชัท อินดัสทรี จ�ำกัด (VCI) ประกอบด้วยครอบครัวสุขสวัสดิ์ เป็นผูถ้ อื หุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมในทุกบริษัท
ทัง้ นี้ สาเหตุของการก่อตัง้ บริษัทหลายแห่งขึน้ ในลักษณะดังกล่าว เพือ่ ประโยชน์ทางด้านการขอรับการสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุนจากคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นส�ำคัญ โดยการก่อตั้งกลุ่มบริษัทดังกล่าว รวมเรียกว่า  กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ (East Coast Group)
สามารถสรุปลักษณะการด�ำเนินธุรกิจในแต่ละบริษัท ก่อนการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทในช่วงปี 2553 ได้ดังนี้

              บริษัท				
1. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (ECF)
2. บริษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ จ�ำกัด (ECD)
3. บริษัท อีสต์โคสท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด (ECI)

4. บริษัท วี-ชัท เดคคอร์ จ�ำกัด (VCD)
5. บริษัท วี-ชัท อินดัสทรี จ�ำกัด (VCI)
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ลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
ผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ธุรกิจซื้อมา-จ�ำหน่ายไป ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ทางบริษัท
เป็นผู้ผลิตเอง และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่สั่งซื้อมาทั้งจากในประเทศและ
น�ำเข้าจากต่างประเทศโดยจ�ำหน่ายผ่านโชว์รูมที่เป็นพื้นที่เช่าของบริษัท
ผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษปิดผิวไม้ และให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวซี )ี
เพื่อใช้ประกอบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ผลิตและจ�ำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง

ต่อมาในปี 2553 ผู้บริหารกลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ได้วางแผนส�ำหรับการเตรียมตัวเพื่อเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(mai) ทางบริษั ทจึงได้ด�ำเนินการปรับโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจและการเงินภายในกลุ่มบริษั ทอีสต์โคสท์ใหม่ โดยใช้รูปแบบการปรับปรุง
โครงสร้างการด�ำเนินงานและการเงินของแต่ละบริษัทรวม 4 บริษัท (ECD ECI VCD และ VCI) ให้มาอยู่ภายใต้การควบคุมด้วยวิธีการเข้าซื้อ
ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทมาไว้ที่ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นเิ ทค จ�ำกัด (ECF) เพียงแห่งเดียว ในราคาซือ้ ขายส�ำหรับอาคาร
และเครื่องจักรตามวิธีการประเมินที่ด�ำเนินการโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) ให้เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยราคาซื้อขายอ้างอิงจาก
ราคาประเมินที่ต�่ำกว่า  ซึ่งในขณะนั้นการจัดรูปแบบโครงสร้างดังกล่าว เป็นไปเพื่อค�ำนึงถึงประโยชน์ในการเตรียมตัวส�ำหรับเข้าเป็นบริษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) การขจัดปัญหารายการระหว่างกัน (Connected Transaction) ปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และเพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นส�ำคัญ นอกจากนี้ สาเหตุที่เลือกให้บริษั ท
อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด เป็นบริษัทหลักที่จะเตรียมตัวเพื่อเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในขณะนั้น เนื่องจากมีรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจหลักคือ
การเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ซึ่งมีอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีรายได้
จากการขายสูงสุดและมีผลการด�ำเนินงานที่ดีกว่าบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่ม ประกอบกับยังมีช่วงเวลาที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เหลืออยู่
ในขณะที่บริษัทอื่นในกลุ่มได้ใช้สิทธิจากการส่งเสริมการลงทุนครบถ้วนตามก�ำหนดเวลาแล้ว
ภายหลังการจัดโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจใหม่ บริษัทจึงมีลักษณะการด�ำเนินธุรกิจครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  และบางส่วนจ�ำหน่ายให้
กับบุคคลภายนอก
2. ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
3. ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
4. ผู้จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ (Trading) ส�ำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ทางบริษัทเป็นผู้ผลิตเอง และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่สั่งซื้อ
มา ทั้งจากในประเทศและน�ำเข้าจากต่างประเทศ
5. ผู้ผลิตส่วนตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ กระดาษปิดผิว และให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และเพื่อจ�ำหน่ายให้กับบุคคลภายนอก

พัฒนาการที่ส�ำคัญของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
ปี 2535 :

●

เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทแรกของ อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ในนามของบริษัท อีสต์โคสท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด (ECI) เพื่อ
ประกอบธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบ และผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราขึ้นที่บริเวณ ถนนบ้านบึง-แกลง
ต�ำบลทางเกวียน อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ปี 2539 : ● อีสต์โคสท์ กรุ๊ป เริ่มขยายธุรกิจไปสู่การเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด โดยก่อตั้ง
				 บริษัท อีสต์โคสท์ดี ไซน์ จ�ำกัด (ECD) ขึ้นเป็นบริษั ทที่ 2 เพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าว โดยย้ายฐานการผลิตใน
ส่วนของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจาก ECI มาที่ ECD
			● ในปีเดียวกันนี้ อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้เริ่มการส่งออกสินค้าไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
และประเทศทางแถบยุโรปตะวันตก
ปี 2541 :

●

อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้เริ่มขยายธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไปยังตลาดภายในประเทศให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยก่อตั้งตราสินค้า 
“ELEGA” เพื่อใช้เป็นตราสินค้าส�ำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ทางบริษั ทเป็นผู้ผลิตเองและเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
ทีส่ งั่ ซือ้ มา ทัง้ จากในประเทศและน�ำเข้าจากต่างประเทศ และก่อตัง้ ตราสินค้า “Leaf” ขึน้ เพือ่ ใช้เป็นตราสินค้าส�ำหรับ
การผลิตและจ�ำหน่ายให้กับ โฮมโปร (Home Pro) ในเวลาเดียวกัน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐบาลภายใต้
การรณรงค์การใช้สินค้าไทยในขณะนั้น

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)

039

ปี 2542 :

●

			●
			●
				

ปี 2543 :

●

●

ปี 2544 :

●

			●
●

ปี 2545 :

●

			●
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ECD ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการส่งออกให้ใช้สัญลักษณ์ตราสินค้าไทย “Thailand’s Brand” เพื่อ
แสดงถึงการเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มีคุณภาพสูง
ECI ได้รับรางวัล "Prime Minister Award" จากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออกที่มี
ผลการด�ำเนินงานดีเด่นและมีคุณภาพสินค้าอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
วันที่ 12 ตุลาคม ทาง อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้ขยายการด�ำเนินธุรกิจโดยก่อตั้ง บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด
(ECF) ขึ้นเป็นบริษั ทที่สาม ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกช�ำระเต็มมูลค่า  ในปีเดียวกันนี้ เพื่อด�ำเนินธุรกิจโรงงาน
ผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด โดยขยายก�ำลังการผลิตที่มีอยู่ ให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อ
รองรับการเติบโตของยอดขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเพื่อใช้ประกอบ
การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดย ECF ได้รับ BOI ในการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด/ไม้แผ่นเรียบ
วันที่ 16 มีนาคม ECF ได้ด�ำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 6,000,000 บาท เป็น 13,080,000 บาท (สิบสามล้าน
แปดหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 130,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช�ำระเต็มมูลค่า
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
วันที่ 24 มีนาคม ทาง ECF ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
เป็นระยะเวลา 8 ปี และได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การ
ส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี
ECD ได้ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก UKAS (The United Kingdom
Accreditation Service) ส�ำหรับการเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
ECF ได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก URS (United Registrar of Systems (Thailand) Ltd.
ส�ำหรับการเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
วันที่ 13 ธันวาคม ECF ได้ด�ำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 13,080,000 บาท เป็น 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้า
ล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช�ำระเต็มมูลค่า เพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้ขยายก�ำลังการผลิต และพัฒนาคุณภาพทางด้านการผลิตให้เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยการลงทุนใน
เครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง (Hi-Technology) ซึ่งใช้เงินลงทุนจ�ำนวนมากในการสั่งซื้อเครื่องจักรดังกล่าว เช่น
เครื่อง Horizontal Sparing เครื่อง Vertical Spraying Robot เป็นต้น
ในปีดังกล่าว อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้ก่อตั้งบริษัทเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท วี-ชัท เดคคอร์ จ�ำกัด (VCD)
เป็นบริษัทที่สี่ เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตกระดาษปิดผิวเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจาก ECF ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ต้องน�ำเข้าวัสดุปิดผิว จึงได้ก่อตั้ง VCD ขึ้นเพื่อผลิตกระดาษปิดผิวขึ้น เพื่อที่จะสามารถควบคุม
คุณภาพการผลิตเองได้ โดยการผลิตกระดาษปิดผิวจะส่งจ�ำหน่ายให้กับ ECF และโรงงานผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป
นอกจากนี้ในปีเดียวกัน อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้ก่อตั้งบริษัท วี-ชัท อินดัสทรี จ�ำกัด (VCI) เป็นบริษัทที่หา 
้ เพื่อด�ำเนิน
ธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบไม้ยางพาราแปรรูป แทนการด�ำเนินงานเดิมของ ECI และ ECI ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการด�ำเนิน
ธุรกิจซือ้ มา  ขายไป (Trading) เฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพาราทีบ่ ริษัทเป็นผูผ้ ลิตเอง และเฟอร์นเิ จอร์ไม้จริงทีส่ งั่ ซือ้ ทัง้ จาก
ในประเทศและน�ำเข้าจากต่างประเทศ โดยทัง้ VCD และ VCI ขยายการลงทุนไปยังทีด่ นิ แห่งใหม่ และก่อสร้างโรงงาน
บนเนือ้ ทีก่ ว่า  54 ไร่ บริเวณซอยชงโค-ชุมนุมใน ต�ำบลวังจันทร์ อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึง่ ต่อมาในปี 2555
ได้ถูกจดทะเบียนเป็นส�ำนักงานสาขาแห่งที่ 1 ของบริษัท

ปี 2546 :

●

ECI ได้ขยายตลาดการจัดจ�ำหน่ายสินค้า  โดยการก่อตั้งโชว์รูมภายในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2546 บริษัทได้ขยายโชว์รูมไปยัง อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) และโฮมโปร (Home Pro)

ปี 2547 :

●

ECD ได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจ�ำปี 2547 ประเภทที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเอง
(Thai Owned Design) จากกระทรวงพาณิชย์
ECF ได้รับการปรับเวอร์ชั่นการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จาก URS (United Registrar of Systems
(Thailand) Ltd. ส�ำหรับการเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

			●

ปี 2553 :

●

			●

ปี 2554 :

●

			●
			●

			●

			●

วันที่ 1 ตุลาคม กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ ได้เริ่มด�ำเนินการปรับโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจ จากทั้งหมด 5 บริษัทภายใน
กลุ่ม ให้เหลือการด�ำเนินธุรกิจเพียงบริษั ทเดียวคือ ECF โดยกระบวนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษั ทเริ่มจากการ
ซือ้ ทีด่ นิ ทัง้ หมดที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทีข่ ณะนัน้ เป็นกรรมสิทธิส์ ว่ นตัวของกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมสิทธิ์ในนาม
ECF ด�ำเนินการโอนสายการผลิตสินค้าพร้อมทั้งจ�ำหน่ายสินค้าส�ำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วนจาก 4 บริษัทเข้าเป็นกรรมสิทธิ์ของ ECF รวมถึงเจรจาเพื่อขอลดยอดวงเงินสินเชื่อ
ต่าง ๆ ของบริษัทในกลุ่มที่มีกับสถาบันการเงินและโอนเพิ่มเป็นวงเงินสินเชื่อของ ECF เป็นการด�ำเนินการจ่ายช�ำระ
คืนหนีส้ นิ ในระหว่างกลุม่ บริษัท เพือ่ ขจัดปัญหารายการระหว่างกัน (Connected Transaction) และความขัดแย้งทาง
ประโยชน์ (Conflict of Interest)
วันที่ 26 ตุลาคม บริษัทได้ด�ำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 25,000,000 บาท เป็น 90,000,000 บาท (เก้าสิบ
ล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช�ำระเต็มมูลค่า เพื่อ
ใช้ขยายการลงทุนและเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ บริษั ทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
เป็นระยะเวลา 3 ปี
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการผลิตวัสดุ
ปิดผิว โดยได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมเป็นระยะ
เวลา 3 ปี
วันที่ 11 พฤษภาคม บริษัทได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท วีวี-เดคคอร์ จ�ำกัด (V V-Decor) ขึ้น ในฐานะบริษัทย่อย
โดยบริษัทมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 99.95 มีทนุ จดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึง่ ล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุน้ สามัญ
จ�ำนวน 10,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาทโดยเรียกช�ำระเต็มมูลค่า ก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ ประกอบธุรกิจด้านการตลาด
(Trading) ให้กับ ECF ในการเป็นผู้จ�ำหน่ายกระดาษปิดผิวให้กับลูกค้าบางรายของบริษัท
กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ ยังด�ำเนินการจัดโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างปี 2554 บริษัทได้ด�ำเนินการเพิ่มเติม
ในส่วนของการโอนอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ส่วนที่เหลือ และสินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ การโอนยอดวงเงินสินเชื่อ
กับสถาบันการเงินที่ยังมีภาระหนี้คงค้างมายัง ECF รวมถึงการโอนย้ายพนักงานจาก 4 บริษัท มาเป็นพนักงานของ
ECF โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ ได้ด�ำเนินการปรับโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจ โดยเหลือเพียง
ECF เป็นบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจโดยเรียบร้อยและสมบูรณ์เพียงแห่งเดียว และเตรียมความพร้อมส�ำหรับการแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัดต่อไป
วันที่ 4 พฤศจิกายน บริษัทได้ด�ำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 90,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท (หนึ่ง
ร้อยล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช�ำระเต็มมูลค่า 
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)

041

ปี 2555 :

●

			●

			●

ปี 2556 :

●
			●

●

ปี 2557 :

●

●
●

●

042

รายงานประจ�ำปี 2561

เดือนกรกฎาคม บริษัทได้เริ่มขยายช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า  ไปยังกลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อยทั่วไป (Dealer) เพื่อ
เป็นส่วนช่วยเสริมสร้างการเติบโตของยอดขายให้มากขึ้นจากเดิม ภายใต้ตราสินค้า “Costa”
วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2555 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้และแก้ไขจ�ำนวนหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25
บาท จึงท�ำให้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนหุ้น และมูลค่าที่ตราไว้ โดยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่ง
เป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท นอกจากนี้ยังได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจากเดิม 100,000,000 บาท เป็น 130,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ�ำนวน 520,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน
120,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
วันที่ 18 ตุลาคม 2555 บริษัทได้ด�ำเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจ�ำกัดเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด และ
เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)
วันที่ 26 มีนาคม บริษัทได้เริม่ เปิดการซือ้ ขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรก (First Trading Day)
เดือนตุลาคม บริษัทได้เริ่มขยายช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า ไปยังเมกาโฮม (Mega Home) ศูนย์รวมสินค้าบ้านและ
วัสดุก่อสร้างจ�ำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เพื่อเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างการเติบโตของยอดขายให้มากขึ้นจากเดิม ภายใต้
ตราสินค้า “a7”
วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีพื้นที่เช่าเพื่อใช้เป็นโชว์รูมจัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าใน อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index
Living Mall) รวมทั้งสิ้น 11 สาขา และโชว์รูมสาขาภายในโฮมโปร (Home Pro) รวมทั้งสิ้น 3 สาขา
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม
130,000,000 บาท เป็น 195,000,000 บาท มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท และได้ดำ� เนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า  กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ดังนั้น ปัจจุบันบริษัทจึงมีทุน
จดทะเบียนจ�ำนวน 195,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน 780,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท
โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้วจ�ำนวน 130,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน
520,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยในส่วนของทุนจดทะเบียนที่รอเรียกช�ำระจ�ำนวน 65,000,000
บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นจ�ำนวน 260,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นการจัดสรรไว้เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (ECF-W1)
วันที่ 18 สิงหาคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แจ้งรับใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญ รุน่ ที่ 1 (ECF-W1)
รับเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันดังกล่าว
วันที่ 18 กันยายน บริษัทได้เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจ (“MOU”) เพื่อร่วมด�ำเนินธุรกิจ ผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา กับ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหาชน) (“GUNKUL”) บริษัทและ GUNKUL จะร่วมกัน
จัดตั้งบริษัทขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในสัดส่วนร้อยละ 74.99 : 25.01 ตามล�ำดับ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ในส่วนการจัดหาสิทธิ ในการเช่า  และ/หรือสิทธิในการใช้พื้นที่หลังคาเพื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ส�ำหรับประกอบการ
ยื่นเป็นผู้เสนอขายไฟฟ้า การบริหารจัดการ รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุน และ GUNKUL จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วน
ของการบริการจัดหาอุปกรณ์ การจัดซื้อและการก่อสร้างส�ำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
เพื่อให้โครงการสามารถด�ำเนินการได้ตามข้อตกลงของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  (PPA) รวมถึงเป็นผู้ให้บริการด้านการ
จัดการและบ�ำรุงรักษา ภายใต้การด�ำเนินงานทัง้ สองฝ่ายมีหน้าทีย่ นื่ ขอรับอนุญาตเป็นผูเ้ สนอขายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตามแต่กรณีต่อไป
เดือนตุลาคม บริษัทเริ่มจ�ำหน่ายสินค้าให้กับไทวัสดุ (Thai Wasadu) เพื่อขยายช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น
จากเดิม ภายใต้ตราสินค้า “HASTA”

			● ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนใน
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่รวม 6 บริษัท เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 
(Solar PV Rooftop) โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษั ทย่อยเพื่อเตรียมการเข้าร่วมประมูลเสนอขายไฟฟ้าใน
การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาตามประกาศของคณะกรรมการกิจการ
พลังงานเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอ
นโยบายจากภาครัฐถึงช่วงเวลาการเปิดเข้าประมูลเพื่อเสนอขายไฟฟ้า

ปี 2558 :

●

			●

●

●
			●

			●

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ บริษัทได้ด�ำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ขึ้นเป็นที่เรียบร้อย โดย
ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (สิบ
ล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 100,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหุ้น) มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่ง
ร้อยบาท)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติอนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย
ทางอ้อมแห่งใหม่ในประเทศญีป่ นุ่ คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha เพือ่ รองรับการขยายการลงทุนในประเทศ
ญี่ปุ่น ส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 1.5 เมกะวัตต์ โดยมี
ที่ตั้งของโครงการอยู่ที่ 1737 Kodani, Toyotomi-cho, Himeji city, Hyogo ประเทศญี่ปุ่น โดยมีทุนจดทะเบียน
100,000 เยน และมีสัดส่วนการถือหุ้นโดย ECFH ที่ร้อยละ 51 ปัจจุบันได้ด�ำเนินการจ�ำหน่ายโครงการดังกล่าวให้กับ
นักลงทุนรายอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วันที่ 30 มิถุนายน บริษัทได้เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจ (“MOU”) เพื่อความร่วมมือในการด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานชีวมวล โดยจะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ประกอบด้วย บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท
อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน) (FPI) บริษัท วิชญ์ อุตสาหกรรม จ�ำกัด และกลุม่ ผูป้ ระกอบการโรงไม้ หรือโรงเลือ่ ยไม้ ใน
เขตพื้นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าในแต่ละแห่ง ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 7/2558 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อย เป็นผู้เข้าลงทุน
ในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant) โดยการเข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้น ในบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่
รวม 5 บริษัท เพื่อเตรียมเข้าร่วมประมูลรับคัดเลือกและอนุญาตเป็นผู้เสนอขายไฟฟ้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามแต่กรณีไป ตาม
ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรื่องหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอนโยบายจากภาครัฐถึงช่วงเวลาการเปิดเข้าประมูลเพื่อเสนอขายไฟฟ้า  โดยมี
รายชือ่ ของบริษัทร่วมทุนทัง้ 5 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุป๊ (นราธิวาส 1) จ�ำกัด บริษัท เซฟ เอน
เนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 2) จ�ำกัด บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จ�ำกัด บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี)
จ�ำกัด และบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จ�ำกัด ทั้งนี้ปัจจุบันได้ด�ำเนินการจดทะเบียนเสร็จสิ้นการช�ำระบัญชี
ของ 4 บริษัทดังกล่าวเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว เนือ่ งจากไม่สามารถผ่านการประมูลเพือ่ ให้ได้สญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าจากภาครัฐ
เดือนตุลาคม บริษัทเริม่ การจ�ำหน่ายสินค้าให้กบั ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ดู โฮม (Do Home) ภายในตราสินค้า My Fur
วันที่ 9 ธันวาคม ECFH ในฐานะบริษัทย่อยได้เข้าลงนามในสัญญาแฟรนไชส์กับ Can Do Company Limited (“Can
Do”) ประเทศญี่ปุ่น โดย ECFH จะเป็นผู้ได้รับอนุญาตในการ ใช้เครื่องหมายทางการค้า รูปแบบร้านค้า ระบบบริหาร
จัดการร้านค้าและการสัง่ ซือ้ สินค้าจาก Can Do ประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ วัตถุประสงค์ในการด�ำเนินธุรกิจภายในประเทศไทย
ในรูปแบบร้านค้าจ�ำหน่ายสินค้าราคาเดียวทั้งร้าน (ร้าน 100 เยน ที่มีต้นก�ำเนิดในประเทศญี่ปุ่น) โดยมีระยะเวลา
ของสัญญา 5 ปี
วันที่ 19 ธันวาคม พิธเี ปิดสาขาอย่างเป็นทางการ (Grand Opening) ร้าน Can Do สาขาแรกคือ สาขาฟิวเจอร์พาร์ค
รังสิต ด้วยขนาดพื้นที่ให้บริการ 175 ตารางเมตร

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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ปี 2559 :

●

วันที่ 11 ธันวาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 พิจารณาอนุมัติมติที่ส�ำคัญ ดังนี้
พิจารณาอนุมัติให้บริษั ท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ในฐานะบริษั ทย่อย เป็นผู้เข้าลงทุนในบริษั ทร่วมทุนแห่งใหม่
ทีจ่ ะจดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ เข้าลงทุนในธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยชือ่ บริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ ทีจ่ ะจดทะเบียน
จัดตั้งคือ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (“SAFE”) โดยมีทุนจดทะเบีนเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้าน
บาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทจะเป็นผู้เข้าถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 49.98 ซึ่งต่อมาได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

ปี 2560 :

●

12 มกราคม ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ได้อนุมตั กิ ารจัดโครงสร้างกลุม่ บริษัทอีสต์โคสท์เฟอร์นเิ ทค
โดยอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด เพื่อเป็นผู้เข้าลงทุน
ในธุรกิจด้านพลังงานแทนการใช้ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทจะเป็น
ผู้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งต่อมาได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ทั้งนี้
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินธุรกิจของ ECFH เป็นเพื่อเข้าลงทุนและด�ำเนินธุรกิจด้านร้านค้าปลีก ซึ่งปัจจุบัน
ได้แก่ ร้าน Can Do ในรูปแบบร้านค้าจ�ำหน่ายสินค้าราคาเดียว หรือการด�ำเนินธุรกิจอืน่ ๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
ยกเว้นธุรกิจด้านพลังงานต่อไป
13 กุมภาพันธ์ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2560 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ชีวมวลของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด (“โครงการฯ” หรือ “PWGE”) ซึง่ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 149 หมูท่ ี่ 3
ต�ำบลยูคละ อ�ำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ โดยให้ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี
โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (“SAFE”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท (ซึ่งมีบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (“ECF-P”) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทถือหุน้ ใน SAFE ปัจจุบนั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.37 สัดส่วนดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 49.98 เนือ่ งจาก
มีการจ�ำหน่ายหุ้นออกให้กับกลุ่มผู้ร่วมทุนใหม่ที่เข้าลงทุนใน SAFE คือ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด เข้ามา
เป็นผูถ้ อื หุน้ ใน SAFE คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.26 ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ เดิมของโครงการโรงไฟฟ้า PWGE) เข้าซือ้ หุน้ สามัญ
จากผู้ถือหุ้นของโครงการ (ร้อยละ 99.99) คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งโครงการไม่เกิน 425,000,000 บาท (โดยคิด
เป็นเงินลงทุนของ ECF-P เท่ากับ 141,652,500 บาท) ปัจจุบัน ECF-P มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 522,652,500 บาท
แบ่งออกเป็นหุน้ จ�ำนวน 52,265,250 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท โดยมีทนุ จดทะเบียนช�ำระเท่ากับ 454,252,500
บาท และ SAFE มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 426,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 4,260,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
3 เมษายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ของ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว จ�ำกัด (“โครงการฯ” หรือ “GEP”) ซึ่งตั้งอยู่
ที่เมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) ขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง
220 เมกะวัตต์ โดยให้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (“ECF-Power”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ
99.99 เป็นผู้เข้าลงทุนซื้อหุ้นของโครงการในสัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่งต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GEP เป็นที่เรียบร้อย
15 มิถุนายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 ได้มีมติที่ส�ำคัญส�ำหรับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวม 2
โครงการ โดยพิจารณาและอนุมัติการเข้าลงทุนซื้อหุ้นในกิจการต่าง ๆ ผ่าน บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด ในฐานะ
บริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (“SAFE”) ในฐานะบริษัทร่วม
ซึ่งบริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 33.37 ในมูลค่าการลงทุนรวม 50.62 ล้านบาท ได้แก่ การเข้าลงทุนซื้อหุ้นของ บริษัท
เซฟ ไบโอแม็ส จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย SAFE ในฐานะบริษัทร่วมเข้าเป็นผู้ลงทุน เพื่อด�ำเนินธุรกิจโรงสับ
ไม้ ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีมูลค่าการเข้าลงทุนจ�ำนวน 33.37 ล้านบาท จากมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น
100 ล้านบาท และการเข้าลงทุนซื้อหุ้นของ บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 49 โดย
SAFE ในฐานะบริษัทร่วมเข้าเป็นผู้ลงทุน เพื่อด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจาก
ชีวมวล (Gasification) ขนาด 2 เมกะวัตต์ โดยแบ่งออกเป็น 2 โครงการ ๆ ละ 1 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ อ�ำเภอลอง
จังหวัดแพร่ และอ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีมลู ค่าการเข้าลงทุนเป็นจ�ำนวน 17.25 ล้านบาท จากมูลค่าการลงทุน
ทั้งหมด 105.495 ล้านบาท
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27 มิถุนายน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด (“โครงการฯ”
หรือ “PWGE”) จังหวัดนราธิวาส ขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ เริ่มรับรู้รายได้จากการจ�ำหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ โดยการเข้าลงทุนใน PWGE เป็นการเข้าลงทุนผ่าน บริษัท อีซเี อฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (“SAFE”) ในฐานะบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทย่อย
ถือหุ้นร้อยละ 33.37 โดย SAFE จะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
27 ตุลาคม ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2560 ได้มีมติอนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก
1 แห่ง คือ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด โดยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 50.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน
10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยบริษัทจะเป็นผู้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยได้จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 และปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนช�ำระเท่ากับ 12.50 ล้าน
บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel) ได้แก่ แผ่น
เอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผ่นปาร์ติเคิล (Particleboard) ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้
18 ธันวาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2560 มีมติอนุมัติเข้าท�ำการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จ�ำกัด (“CRS”) ขนาด 1 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ อ�ำเภอ
เถิน จังหวัดล�ำปาง แทนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของบริษัท ทรู เอ็นเนอร์ยี่ เพาเวอร์ ลพบุรี
จ�ำกัด (“TRUE-P”) ซึ่งบริษั ทได้ท�ำการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนแล้วแต่ไม่สามารถท�ำความตกลงในการ
เข้าลงทุนได้ CRS ถือหุ้นโดย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (“IFEC”) ที่สัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ในขณะนีบ้ ริษัทอยูร่ ะหว่างศึกษาและตรวจสอบมูลค่าโครงการ อัตราผลตอบแทน ความเสีย่ ง และราย
ละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อโครงการ ซึ่งรวมถึงความสามารถของ
ผู้ขายในการเข้าท�ำธุรกรรมขายโครงการ และการส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขาย และการปฏิบัติตามข้อตกลงอื่น ๆ ตาม
สัญญาซื้อขายที่จะได้จัดท�ำขึ้นด้วย
27 มิถุนายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ท ครั้งที่ 7/2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษั ท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด
(“แพลนเนท”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยการเข้าถือหุ้นสามัญของ แพลนเนท จ�ำนวน 5,700,000 หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 57.00 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแพลนเนทเข้าท�ำรายการลงทุนสร้างโรงงานผลิต
และจ�ำหน่ายแผ่นไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiber Board) หรือแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
(MDF Board) ที่จังหวัดนราธิวาส โดยคาดว่าแพลนเนทจะด�ำเนินการลงนามในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและช�ำระ
ราคาค่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่คู่สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 โดยแพลนเนท
จะใช้เงินลงทุนในโครงการเบื้องต้นจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,456.31 ล้านบาท
1 สิงหาคม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด โครงการที่ 1 อ�ำเภอ
ลอง (“โครงการฯ” หรือ “BINA 1”) จังหวัดแพร่ ขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 1 เมกะวัตต์ ได้เริ่มการจ�ำหน่ายไฟฟ้า
ในเชิงพาณิชย์ โดยการเข้าลงทุนใน BINA1 เป็นการเข้าลงทุนผ่าน บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (“ECF-P”) ใน
ฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (“SAFE”) ในฐานะบริษัท
ร่วม ซึ่ง ECF-P ถือหุ้นใน SAFE คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.37 โดย SAFE จะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2561

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (“ECF” หรือ “บริษัท”) ก�ำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่จะ
ครองส่วนแบ่งทางการตลาดในการเป็นผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ถึงแม้วา่ ในปี 2561 บริษัทจะไม่สามารถสร้างอัตรา
การเติบโตในส่วนของการจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์สง่ ออกต่างประเทศได้ตามเป้าหมายทีว่ างไว้ จากสาเหตุหลักของค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าขึน้ ในช่วง
ปี 2561 แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การส่งออกเริ่มกลับมาดีขึ้น ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 และบริษัทได้รับค�ำสั่งซื้อล่วงหน้าจาก
ลูกค้าต่างประเทศยาวต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการส่งออกที่ดีขึ้น
ส�ำหรับช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีการส่งออกสินค้าไปจ�ำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้แก่ ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง อินเดีย สหรัฐอเมริกา 
ไต้หวัน จีน รวมถึงประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งในปี 2561 มีบางประเทศที่อัตราการเจริญ
เติบโตของยอดขายมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าจากประเทศจีน
ส�ำหรับตลาดภายในประเทศ ตลอดช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา ในส่วนของการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ให้กับกลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้าส่ง
และร้านค้าปลีกรายย่อย ซึ่งบริษัทจัดจ�ำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ภายใต้ตราสินค้า Costa มีการเจริญเติบโตในส่วนของฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานของบริษัท ที่สามารถสร้างฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น ซึ่งผลการด�ำเนินงานในฐานลูกค้าประเภท
ร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกรายย่อย ภายใต้ตราสินค้า  Costa เป็นส่วนหนึง่ ทีส่ ามารถสร้างเป้าหมายได้ตามทีต่ งั้ ไว้ โดยในปี 2561 สามารถสร้าง
ฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นได้ไม่ต�่ำกว่าประมาณร้อยละ 50 จากปี 2560
ส�ำหรับตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่ตัวเงิน บริษัทใช้ข้อมูลส่วนแบ่งทางการตลาด ซึ่งในกลุ่มผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
บริษัทยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในอันดับที่ 4 ไม่ลดลงจากเดิมที่ส่วนแบ่งคิดเป็นร้อยละ 1.5 จากรายได้ทั้งหมดจากการจ�ำหน่ายธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย อ้างอิงตามการประมวลผลโดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารออมสิน ส�ำหรับช่วงปี 2560 ที่ผา่ นมา โดยสามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ ภาวะอุตสาหกรรม/ภาวการณ์แข่งขันในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ทัง้ นี้ หากพิจารณาจากช่องทางการจ�ำหน่ายอีกช่องทางหนึง่ ทีส่ ำ� คัญส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าภายในประเทศ ได้แก่ กลุม่ ลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกสมัย
ใหม่ (Modern Trade) ที่เป็นการสั่งซื้อโดยใช้ตราสินค้าของบริษัท ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา พบว่า บริษัทมียอดขายที่ลดลงจากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ประมาณร้อยละ 10 โดยการจ�ำหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ประกอบด้วยตราสินค้าต่าง ๆ ดังนี้
1. เฮ้าส์แบรนด์ของเทสโก้ โลตัส ที่จ�ำหน่ายให้กับเทสโก้ โลตัส
2. ตราสินค้า เอ เซเว่น (a7) จ�ำหน่ายผ่านเมกาโฮม
3. ตราสินค้า ฮาสต้า (HASTA) จ�ำหน่ายผ่าน ดู โฮม  
4. การผลิตสินค้าเพื่อจ�ำหน่ายให้กับแบรนด์วินเนอร์ (Winner)
ซึ่งสาเหตุของยอดขายที่ลดลงเกิดจาก ยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ลดลง การปรับพื้นที่ส�ำหรับผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ให้มีขนาดเล็กลงในบางร้านค้า  รวมถึงพฤติกรรมการนิยมจับจ่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามจาก
สาเหตุของยอดขายที่ลดลงในกลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ บริษัทจะวางแผนการปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นได้ อาทิ แนวทาง
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มคี วามน่าสนใจ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภครุน่ ใหม่ หรือการจับมือกับร้านค้าปลีกสมัย
ใหม่เพื่อพัฒนารายการส่งเสริมการขาย รวมถึงการปรับเข้าสู่รูปแบบการจ�ำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่มากขึ้น
อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมการเติบโตของยอดขายจากการจ�ำหน่ายสินค้าภายในประเทศ สามารถสร้างอัตราการเติบโตไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 10
ส�ำหรับปี 2561  
ส�ำหรับช่องทางการจ�ำหน่ายผ่านโชว์รมู ELEGA ซึง่ เป็นช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าระดับกลางถึงบนนัน้ เนือ่ งจากบรรยากาศ
ความไม่เชื่อมั่นต่อการบริโภค และจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ ประกอบกับบริษัทเริ่มปรับกลยุทธ์ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายใหม่ โดยพิจารณา
ปิดโชว์รูม ELEGA ในบางสาขาที่ไม่คุ้มต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ลงไปเป็นจ�ำนวน 7 สาขาที่ด�ำเนินการปิดไปในระหว่างปี 2561 ท�ำให้รายได้จาก
การจ�ำหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าว มีรายได้จากการขายลดลงกว่าร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม หากความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ และบรรยากาศการ
จับจ่ายใช้สอยภายในประเทศกลับมาฟื้นตัวดีอีกครั้ง โดยปกติแล้วช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าผ่านโชว์รูม ELEGA จะยังสามารถสร้างอัตราการ
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รายงานประจ�ำปี 2561

เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทจะปรับกลยุทธ์เพื่อไม่ให้เกิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่จากโชว์รูมบางสาขาที่มีผลการด�ำเนินงานไม่เป็น
ไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ และจะหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโชว์รมู ในรูปแบบใหม่ให้เกิดขึน้ และสามารถสร้างผลการด�ำเนินงานทีด่ ขี นึ้ กว่าเดิม
นอกจากนี้ โดยภาพรวมผลการด�ำเนินงานในส่วนของรายได้จากการขาย ซึ่งนอกจากการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์แล้ว บริษัทยัง
มีรายได้จากการผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษปิดผิว รวมถึงไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ทั้งนี้ในส่วนของการจ�ำหน่ายกระดาษปิดผิว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 บริษัทได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท วีวี-เดคคอร์ จ�ำกัด (V V-Decor)
ขึ้นในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.95 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทโดยเรียกช�ำระเต็มมูลค่า  โดยก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจด้านการตลาด (Trading) ให้กับ
ECF เพื่อเป็นผู้จ�ำหน่ายกระดาษปิดผิวให้กับลูกค้าบางรายของบริษัท

ธุรกิจร้านค้าปลีก
นอกจากนี้ในภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท ในส่วนของบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (“ECFH” หรือ “บริษัทย่อย”) ในฐานะบริษัทย่อย
ที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับร้อยละ 75 ปัจจุบันด�ำเนินธุรกิจร้านค้าปลีก (“Can Do”)
Can Do คือ รูปแบบร้านค้าที่ขายสินค้าในราคาเดียว (ราคา 100 เยน) ทั้งร้าน ที่มีต้นก�ำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งโดย Can Do Co.,Ltd.
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) มีส�ำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ในย่านชินจูกุ โตเกียว ข้อมูลล่าสุด Can
Do ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 Can Do มีสาขาทั่วประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลกไม่ต�่ำกว่า 1,008 สาขา และมีรายได้จากการขายไม่ต�่ำกว่า 
70,741 ล้านเยน ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของจ�ำนวนสาขาและรายได้จากการขายผ่านจ�ำนวนสาขาทั้งหมดทั้งในประเทศญี่ปุ่นและ
สาขาในต่างประเทศ
ทาง บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ECF โดยคุณอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ ได้มีความสนใจในธุรกิจร้านค้า 100
เยน ในญี่ปุ่น จึงได้เริ่มส�ำรวจธุรกิจประเภทนี้ทุกร้าน ทุกแบรนด์ จนในที่สุดเกิดความประทับใจต่อร้าน Can Do จึงเป็นที่มาของความสนใจที่
อยากจะขอซือ้ แฟรนไชส์เพือ่ มาด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพือ่ อยากให้คนไทยได้ใช้สนิ ค้าคุณภาพดีภายใต้แบรนด์ญปี่ นุ่ ในราคาทีท่ กุ คนสามารถ
เข้าถึงได้ จึงได้ติดต่อเข้าไปที่ส�ำนักงานใหญ่ของ Can Do ในที่สุดจึงเกิดการตัดสินใจร่วมธุรกิจกัน
รูปแบบร้าน Can Do ในประเทศไทย คือ ร้านค้าน�ำเข้าสินค้าคุณภาพดี ภายใต้แบรนด์ญี่ปุ่น จ�ำหน่ายสินค้าทั้งร้านในราคา 60 บาท น�ำเสนอ
สินค้าให้เลือกซือ้ นับหมืน่ รายการ ครอบคลุมตัง้ แต่ของใช้ภายในบ้าน สินค้าเพือ่ ความงาม ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ทำ� ความสะอาด อุปกรณ์
เครื่องเขียน งานฝีมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ กล่อง ตระกร้าใส่ของ สินค้าเทศกาล ฯลฯ ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่น
นักศึกษา แม่บ้าน พ่อบ้าน วัยท�ำงาน
แต่ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจร้านค้าปลีกในรูปแบบร้านค้าที่ขายสินค้าในราคาเดียวในประเทศไทยมีหลายร้าน และมีการแข่งขันสูง ประกอบกับ
พฤติกรรมการจับจ่ายซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคชาวไทยมองว่า สินค้าในราคา 60 บาท ในบางประเภทสินค้าทีจ่ ำ� หน่ายภายในร้านมีราคาสูงเมือ่ เทียบ
กับสินค้าประเภทเดียวกันที่สามารถซื้อได้จากร้านค้าประเภทอื่น จึงท�ำให้รา้ น Can Do ประเทศไทย ไม่สามารถสร้างผลการด�ำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ท�ำให้บริษัท อีซเี อฟ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด ต้องรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด�ำเนินธุรกิจดังกล่าว ทางฝ่ายบริหารจึงได้พจิ ารณาตัดสิน
ใจที่จะยุติการด�ำเนินธุรกิจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้หยุดการจ�ำหน่ายสินค้าทุกรายการ และได้ด�ำเนินการปิดสาขาของร้าน
Can Do ทุกสาขาเรียบร้อยแล้ว เพือ่ ลดผลกระทบจากต้นทุนและค่าใช้จา่ ยคงทีท่ จี่ ะเกิดขึน้ เพือ่ ไม่ให้สง่ ผลกระทบต่อภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทต่อไป ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการด�ำเนินการในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามสัญญา Franchisee Agreement กับ Can Do Co.,Ltd.
บริษัทผู้เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคาดว่าการปิดกิจการของร้าน Can Do ประเทศไทยจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 มกราคม
2562 นี้
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการจัดหาธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ และพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในปัจจุบัน เพื่อพิจารณาการเข้าลงทุนโดยบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้และผลการด�ำเนินงานให้กับกลุ่ม
บริษัทโดยภาพรวม โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอข้อสรุปถึงธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้น

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน
บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จากทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1.00 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 547,652,500 บาท แบ่งออกเป็น
หุ้นจ�ำนวน 54,765,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วเท่ากับ 547,652,500 บาท
●

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

นับตัง้ แต่ปี 2560 ทีผ่ า่ นมา ถือเป็นปีเริม่ ต้นทีบ่ ริษัทมีการขยายการลงทุนสูธ่ รุ กิจด้านพลังงานทดแทนอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดย ECF-P ได้เข้าร่วมทุน
ในบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (“SAFE”) ในสัดส่วนร้อยละ 33.37 ในปัจจุบัน SAFE มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 581,000,000 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 5,810,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว โดย SAFE ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ปัจจุบัน SAFE ได้เข้าลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด (“PWGE”) โดย SAFE เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ปัจจุบันด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส โดยเริ่มมีรายได้จากการจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560
เป็นต้นมา 
ปัจจุบัน PWGE มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 85,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 8,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
2. บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ�ำกัด (“SAFE-B”) โดย SAFE เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ปัจจุบันด�ำเนินธุรกิจโรงสับไม้ เพื่อป้อนวัตถุดิบ ได้แก่
ไม้สับ (Wood Chip) ให้กับโรงไฟฟ้า PWGE เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า
ปัจจุบัน SAFE-B มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
3. บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ซึ่ง SAFE เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 49 ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี
(แพร่) จ�ำกัด (“SAFE-P”) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ซึ่ง SAFE เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 49 ปัจจุบัน SAFE-P เป็นนิติบุคคลที่มี
ใบอนุญาตการจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแบบแก๊สซิฟิเคชั่น รวม 2 โครงการ ซึ่งมีก�ำลัง
การผลิตติดตั้งโครงการละ 1 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ อ.ลอง และอ.สูงเม่น จ.แพร่ ส�ำหรับโครงการแรกที่ อ.ลอง จ.แพร่ ปัจจุบันได้เริ่มจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา และขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการที่ 2 ที่อ.สูงเม่น จ.แพร่ ปัจจุบัน
SAFE-P มีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน 55,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน 5,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
●

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

นอกจากนี้ นับตัง้ แต่ชว่ งปี 2560 บริษัทยังได้ขยายการเข้าลงทุนด้านธุรกิจพลังงานทดแทนสูธ่ รุ กิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�ำลังการ
ผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 220 MW และมีก�ำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW ของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว จ�ำกัด (“โครงการฯ” หรือ
“GEP”) ซึง่ GEP เป็นบริษัททีเ่ ข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังานแสงอาทิตย์ซงึ่ ตัง้ อยูท่ เี่ มืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) โดยให้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็น
ผู้เข้าลงทุนซื้อหุ้นของโครงการดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 20
ปัจจุบัน GEP มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 155,755,800 บาท โดยแบ่งออกเป็นจ�ำนวนหุ้น 1,557,558 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีทุน
จดทะเบียนช�ำระแล้วเท่ากับ 145,507,800 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เขตมาเกวย เมือง
มินบู ประเทศเมียนมาร์ โดยจะมีขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 220 เมกะวัตต์ ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มมีรายได้จากการจ�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์
ส�ำหรับ 50 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นเฟสแรก ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 นี้ จากทั้งหมด 4 เฟส ที่จะเริ่มทยอยการก่อสร้างไปเรื่อย ๆ ภายในระยะ
เวลาไม่เกิน 3 ปี
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รายงานประจ�ำปี 2561

GEP มีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท จีอีพี (เมียนมาร์) จ�ำกัด (“GEP-Myanmar”) ซึ่งเป็นการลงทุนใน GEP-Myanmar เพียงบริษัทเดียว และ
ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทอื่นใด GEP-Myanmar จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทสัญชาติเมียนมาร์ โดยมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐ โดยแบ่งเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน 500,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยมีทนุ จดทะเบียนช�ำระแล้วที่ 6,538,779
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 211.97 ล้านบาท ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท. ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่อัตราแลกเปลี่ยน
32.417 บาท ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดย GEP มีสัดส่วนการถือหุ้นใน GEP-Myanmar เท่ากับร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนช�ำระ
แล้วทัง้ หมดใน GEP-Myanmar และมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประกอบธุรกิจในการพัฒนาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศ
เมียนมาร์ โดยมีขนาดก�ำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 220 MW และมีก�ำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW
GEP-Myanmar ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กับ Electric Power Generation Enterprise
(“EPGE”) (ชื่อก่อนหน้าคือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้ Ministry of Electricity and Energy ของประเทศ
เมียนมาร์ โดยสาระส�ำคัญคือ เพื่อตกลงพัฒนา ก่อสร้าง จัดหาแหล่งเงินทุน บริหารจัดการ บ�ำรุงรักษา และโอนกิจการ และ EPGE จะรับซื้อ
ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 220 MW หรือคิดเป็นอัตราการรับซื้อไฟฟ้าสูงสุดที่ 170
MW ซึง่ ตัง้ อยูท่ เี่ มืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ ด�ำเนินการจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial
Operation Date หรือ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทั้งหมด 4 เฟส ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ที่ 0.1275 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย
ไฟฟ้า ตลอดอายุสัญญาของ PPA รวมถึงการต่ออายุ PPA ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย โดยการผลิตไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 4 เฟส ตามอัตราการผลิต
ไฟฟ้าสูงสุดที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเฟส ดังนี้
เฟส 1 อัตราการรับซื้อสูงสุด 40 MW จากก�ำลังการผลิตติดตั้ง 50 MW
เฟส 2 อัตราการรับซื้อสูงสุด 80 MW จากก�ำลังการผลิตติดตั้ง 100 MW
เฟส 3 อัตราการรับซื้อสูงสุด 120 MW จากก�ำลังการผลิตติดตั้ง 150 MW
เฟส 4 อัตราการรับซื้อสูงสุด 170 MW จากก�ำลังการผลิตติดตั้ง 220 MW
โดยภายหลังจากเริ่ม COD ส�ำหรับเฟสที่ 1 แล้วส�ำหรับเฟสต่อ ๆ ไป คาดว่าจะมีก�ำหนดระยะเวลาประมาณ 360 วัน ส�ำหรับการเริ่มต้น COD
ในเฟสต่อไป
ส�ำหรับการเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส�ำหรับโครงการอื่น ๆ เพิ่มเติมนั้น โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
15/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้อนุมัติการเข้าท�ำการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ
บริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จ�ำกัด (“CRS”) ขนาด 1 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ อ�ำเภอเถิน จังหวัดล�ำปาง แทนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ของบริษัท ทรู เอ็นเนอร์ยี่ เพาเวอร์ ลพบุรี จ�ำกัด (“TRUE-P”) ซึ่งบริษัทได้ท�ำการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนแล้วแต่ไม่สามารถท�ำความ
ตกลงในการเข้าลงทุนได้
บริษัทจะเข้าท�ำการตรวจสอบสถานะของกิจการ เป็นเวลา 60 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับข้อมูลจาก CRS ในส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญครบถ้วนแล้ว
อาทิ งบการเงิน สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและใบอนุญาตต่าง ๆ และจะท�ำการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป โดยก�ำหนดจะต้องเข้าท�ำสัญญาซื้อขายกิจการภายใน 3 เดือน นับจากวันที่
เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน ซึ่งบริษัทฯ และ CRS ได้เข้าลงนามเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ซึง่ ต่อมาได้มกี ารเข้าท�ำบันทึกแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เพือ่ ขยายระยะเวลาการตรวจสอบสถานะของกิจการไปเป็นภายใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 และขยายระยะเวลาเข้าท�ำสัญญาซื้อขายกิจการไปเป็นภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 แล้วนั้น จากข้อเท็จจริงคือบริษัท
ได้ท�ำการตรวจสอบสถานะของกิจการไปแล้ว แต่บริษัทยังไม่ได้รับเอกสารบางรายการที่ส�ำคัญซึ่ง CRS อยู่ในระหว่างด�ำเนินการกับหน่วยงาน
ราชการทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้ได้รบั เอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วน ทัง้ นีโ้ ดยปกติแล้วการได้รบั เอกสารดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินการหลาย
เดือน บริษัท และ CRS จึงได้ตกลงขยายระยะเวลาการตรวจสอบสถานะของกิจการไปเป็นภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และขยายระยะ
เวลาเข้าท�ำสัญญาซื้อขายกิจการไปเป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
ส�ำหรับการเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทนส�ำหรับโครงการอื่น ๆ เพิ่มเติมนั้น ปัจจุบันบริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้
ในการเข้าลงทุนหากโครงสร้างเหล่านัน้ มีความเป็นไปได้ มีผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่ หมาะสม และมีความคุม้ ค่าในการเข้าลงทุนเมือ่ พิจารณา
ประกอบกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ซึ่งบริษัทจะพิจารณาด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง ก่อนจะตัดสินใจเข้าลงทุน

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)

049

การลงทุนธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel)
เป็นธุรกิจที่ด�ำเนินงานโดย บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 57 ในการลงทุนธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
แผ่นไม้ (Wood-Based Panel)
ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 13/2560 เมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษัท ด�ำเนินการจัดตัง้ บริษัทย่อยเพิม่ เติมอีก
1 แห่ง โดยบริษัทเข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 คือ  บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด (Planet Board Company Limited) โดยมีทนุ จดทะเบียน
จ�ำนวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน
12,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่เรียกช�ำระหุ้นละ 1.25 บาท โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel) ได้แก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผ่นปาร์ตเิ คิล (Particleboard) โดยคาดว่าจะมีกำ� ลังการผลิตที่
600-800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทัง้ นี้ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด ได้ดำ� เนินการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทเสร็จเรียบร้อยเมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นเดิมที่ บริษัท อีสต์โคสท์
เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) เข้าลงทุนในบริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด (“แพลนเนท”) ในฐานะบริษัทย่อย รวมร้อยละ 43 ของมูลค่าทุน
จดทะเบียนทั้งหมดของแพลนเนท ให้กับคุณคมวิทย์ บุญธ�ำรงกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 25 คุณกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3.75 คุณพิชพิมพ์
ปัทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3.75 คุณเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3.75 คุณเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3.75 และคุณวรัษธกฤต
พรแจ่มใส ร้อยละ 3 ท�ำให้มีโครงสร้างการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไป ดังรายชื่อต่อไปนี้
คิดเป็นร้อยละ 57
1. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)    5,700,000 หุ้น
2,500,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 25
2. คุณคมวิทย์ บุญธ�ำรงกิจ
375,000
หุ
น
้
คิดเป็นร้อยละ 3.75
3. คุณกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ
   
  
คิดเป็นร้อยละ 3.75
4. คุณพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ
     
  375,000 หุ้น
5. คุณเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ
      
คิดเป็นร้อยละ 3.75
375,000 หุ้น
6. คุณเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ
   
  375,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 3.75
7. คุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส
   
  375,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 3
ต่อมาในเดือนเมษายน 2561 แพลนเนทได้มีการจัดสรรการถือหุ้นในกลุ่มผู้บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จ�ำกัด ในฐานะผู้ถือหุ้นของ
บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด จากจ�ำนวนผู้ถือหุ้น 4 ท่าน ถือหุ้นรวมร้อยละ 15 เป็นจ�ำนวน 5 ท่าน โดยเพิ่มเติมผู้ถือหุ้นรายใหม่คือ คุณขันทอง
อุดมมหันติสุข  โดยถือหุ้นรวมร้อยละ 15 เท่าเดิม ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด
(มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 57 คุณคมวิทย์ บุญธ�ำรงกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 25 คุณขันทอง อุดมมหันติสขุ ร้อยละ 3 คุณกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ
ร้อยละ 3 คุณพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3 คุณเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3  คุณเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3 และคุณ
วรัษธกฤต พรแจ่มใส ร้อยละ 3 รวมทั้งได้มีการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพิ่มเติมอีก 400 ล้านบาท รวมเป็น 450 ล้านบาท แต่ทั้งนี้
การเพิ่มทุนดังกล่าวอยู่ระหว่างการด�ำเนินการ โดยสรุปโครงสร้างการถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไปในครั้งนี้ เป็นดังนี้
5,700,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 57
1. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
2,500,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 25
2. คุณคมวิทย์ บุญธ�ำรงกิจ
300,000
หุ
น
้
คิดเป็นร้อยละ 3
3. คุณขันทอง อุดมมหันติสุข
   
คิดเป็นร้อยละ 3
4. คุณกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ
   
  300,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 3
5. คุณพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ
   
  300,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 3
6. คุณเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ
   
   300,000 หุ้น
7. คุณเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ
  
   300,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 3
8. คุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส
  
   300,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 3
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัทเข้าลงทุนใน บริษัท แพลนเนทบอร์ด
จ�ำกัด โดยเข้าถือหุ้นร้อยละ 57 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ โดยแพลนเนทจะใช้เงินลงทุน
ในโครงการเบื้องต้นจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,456.31 ล้านบาท
ในปัจจุบนั แพลนเนทอยูร่ ะหว่างการส�ำรวจรายละเอียดในการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ การลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจทีด่ นิ ทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะก่อสร้างโรงงาน
ซึ่งต้องพิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ  ทั้งแหล่งวัตถุดิบ ระยะทางในการขนส่งวัตถุดิบ ระยะทางในการขนส่งสินค้าจากโรงงาน ฯลฯ เพื่อ
ให้บริษัทได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและได้รับประโยชน์สูงสุด โดยคาดว่าจะมีระยะเวลาการก่อสร้างโรงงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี
ภายหลังจากด�ำเนินการเลือกที่ดินที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ
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รายงานประจ�ำปี 2561

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจที่ด�ำเนินงานโดย บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท วีวี เดคคอร์ จ�ำกัด
ในฐานะบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.95
ธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF) ด�ำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพารา 
กระดาษปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เพือ่ ใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตเฟอร์นเิ จอร์ การจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพาราทีบ่ ริษัทเป็นผูผ้ ลิต
และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่สั่งซื้อจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
บริษัทมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท วีว-ี เดคคอร์ จ�ำกัด (VV Decor) เป็นบริษัทย่อยทีบ่ ริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.95 โดยมีทนุ จดทะเบียน
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ช�ำระเต็มมูลค่า  ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจด้านการตลาด (Trading) เพื่อเป็นผู้จ�ำหน่ายกระดาษปิดผิว
ให้กับลูกค้าบางรายของบริษัท
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถแบ่งกลุ่มสินค้าหลักได้ 5 ประเภท ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์คือ
1. เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
2. เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
3. เฟอร์นิเจอร์ที่จ�ำหน่ายผ่านโชว์รูม ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อย
4. กระดาษปิดผิว
5. ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง
บริษัทมีรายได้โดยส่วนใหญ่มาจากการผลิตและจ�ำหน่ายตามค�ำสั่งซื้อ (Made to order) ให้กับลูกค้าต่างประเทศ การผลิตและจ�ำหน่ายโดยใช้
ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้ยางพารา ให้กับลูกค้าในประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าในประเทศ ประกอบด้วย
กลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ได้แก่ เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) บิ๊กซี (Big C) โฮมโปร (Home Pro) เมกา โฮม (Mega
Home) ไทวัสดุ (Thai Watsadu) และวินเนอร์ (Winner)
ส�ำหรับลูกค้าต่างประเทศจะเป็นการผลิตและจ�ำหน่ายตามค�ำสัง่ ซือ้ ให้กบั บริษัทผูจ้ ำ� หน่ายเฟอร์นเิ จอร์ และร้านค้าปลีกรายใหญ่ (Modern Trade)
หลายรายในประเทศญี่ปุ่น โดยหากพิจารณาจากโครงสร้างรายได้จากการขายทั้งหมดของบริษัท จะพบว่า  ในปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนการขาย
ให้กับลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นประมาณร้อยละ 40 ของรายได้จากการขายทั้งหมด และที่ผ่านมาบริษัทได้เน้นการขยายฐานลูกค้าต่างประเทศไป
ยังกลุ่มประเทศในแถบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : Asian Economic Community) โดยหากเป็นการจ�ำหน่ายสินค้าเพื่อส่งออกให้กับ
ลูกค้าในกลุ่มประเทศ AEC จะใช้ตราสินค้า “My Fur”

ภาพแสดงกลุ่มประเทศลูกค้าของบริษัท

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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สัดส่วนรายได้ทรี่ องลงมาคือ รายได้จากการผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าภายในประเทศ โดยตราสินค้าทีท่ างบริษัทเป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายให้กบั กลุม่
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ประกอบด้วยตราสินค้าที่เป็นของบริษัทเอง ได้แก่ “a7” เป็นตราสินค้าที่ทางบริษัทผลิตและจ�ำหน่าย
ให้กับ เมกา โฮม (Mega Home) และ “HASTA” เป็นตราสินค้าที่ทางบริษัทผลิตและจ�ำหน่ายให้กับ ไทวัสดุ (Thai Watsadu) ตามล�ำดับ ส่วน
การผลิตเพื่อจ�ำหน่ายสินค้าให้กับ เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) และวินเนอร์ (Winner) จะเป็นการผลิตโดยใช้ตราสินค้าของเทสโก้ โลตัส และ
วินเนอร์ ตามล�ำดับ นอกจากนี้ยังมีการผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าให้กับ บิ๊กซี (Big C) และโฮมโปร (Home Pro) ภายใต้ตราสินค้าตามที่ลูกค้าจะ
ก�ำหนดอีกด้วย
ส�ำหรับตราสินค้า “ELEGA” จะเป็นตราสินค้าที่บริษัทใช้ส�ำหรับการจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ส่วนใหญ่ผลิตจากไม้จริงภายในโชว์รูมสาขาเพื่อแสดง
สินค้าและจ�ำหน่ายเฉพาะเฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพาราทีท่ างบริษัทเป็นผูผ้ ลิตเอง และเฟอร์นเิ จอร์ทงั้ ส่วนทีส่ งั่ ซือ้ จากภายในประเทศและส่วนทีน่ ำ� เข้า
จากต่างประเทศที่ส่วนใหญ่ผลิตจากไม้จริง ซึ่งโชว์รูมจะตั้งอยู่ในอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) และโฮมโปร (Home Pro) โดยมี
จ�ำนวนโชว์รูม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 9 สาขา และ 3 สาขา ตามล�ำดับ นอกจากช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าตามที่กล่าวมาข้างต้น
แล้ว บริษัทยังมีรายได้จากการจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้กับกลุ่มร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) ที่เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทั่ว
ประเทศ ภายใต้ตราสินค้า “Costa” เพื่อใช้เป็นตราสินค้าส�ำหรับการจ�ำหน่ายผ่านช่องทาง Dealer
ส�ำหรับ ตราสินค้า “Finna House” ที่ได้เปิดตัวไปตัง้ แต่ปี 2558 จะเป็นตราสินค้าทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ จ�ำหน่ายสินค้าในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิ จอร์
ที่ผลิตขึ้นภายใต้ลิขสิทธิ์ลายการ์ตูนจาก Disney ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์ และได้รับสิทธิ์ในการใช้ลายการ์ตูนจาก Disney เพื่อใช้กับ
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ (Franchisee) ซึ่งขณะนี้ยังเป็นเพียงผู้ได้รับสิทธิ์รายเดียวในประเทศไทย ปัจจุบัน Finna House มีสินค้าวางจ�ำหน่ายอยู่
ในพื้นที่ของโชว์รูม ELEGA สาขาพระราม 2  บางนา  รังสิต และชัยพฤกษ์

ตราสินค้าของบริษัท
ตราสินค้า

ELEGA
(เอลลีก้า)
Finna House
(ฟินน่าเฮ้าส์)
a7
(เอ เซเว่น)
Hasta
(ฮาสต้า)
Costa
(คอสต้า)
My Fur
(มายเฟอร์)
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รูปแบบ

ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย

ใช้ส�ำหรับการจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงทั้งส่วนที่บริษัทเป็นผู้ผลิต
เองและส่วนทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ และสัง่ ซือ้ จากในประเทศ โดย
จ�ำหน่ายผ่านโชว์รูม ELEGA
ใช้สำ� หรับการจ�ำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์ทผี่ ลิตขึน้ ภายใต้ลขิ สิทธิล์ ายการ์ตนู
จาก Disney โดยจ�ำหน่ายผ่านคอร์เนอร์ภายในโชว์รูม ELEGA
ใช้ส�ำหรับการจ�ำหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตให้กับ เมกา โฮม (Mega Home)
ใช้ส�ำหรับการจ�ำหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตให้กับ ไทวัสดุ (Thai Wasadu)
ใช้ส�ำหรับการจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้กับกลุ่มร้านค้าส่ง และร้านค้า
ปลีกรายย่อย (Dealer) ทั่วประเทศ
ใช้สำ� หรับการจ�ำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์เพือ่ ส่งออกส�ำหรับประเทศในกลุม่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

โชว์รูม “ELEGA”
ปัจจุบันโชว์รูม ELEGA ตั้งอยู่บนพื้นที่เช่าภายใน อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ 9 สาขา และโฮมโปร 3 สาขา
●
●

ELEGA ตั้งอยู่บนพื้นที่เช่าภายในอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยสาขาพระราม 2 บางนา ราชพฤกษ์  
เกษตร-นวมินทร์ รังสิต บางใหญ่ หาดใหญ่ พัทยา เชียงใหม่ ทั้งหมด 9 สาขา 
ELEGA ตั้งอยู่บนพื้นที่เช่าภายในโฮม โปร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยสาขานครราชสีมา สาขาฉะเชิงเทรา และสาขาชัยพฤกษ์  
ทั้งหมด 3 สาขา

“Finna House”
●

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินค้าภายใต้แบรนด์ “Finna House” มีวางจ�ำหน่ายภายในพื้นที่โชว์รูม ELEGA สาขาพระราม 2 สาขาบางนา  
สาขารังสิต และสาขาชัยพฤกษ์

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่าน www.elegathai.com

ธุรกิจที่ด�ำเนินงานโดย บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 75
ธุรกิจร้านค้าปลีก : ร้าน Can Do

บริษัทได้ด�ำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “ECFH”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นเริ่ม
ต้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และต่อมาเมื่อเดือนมกราคม 2559 บริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75.00
โดยบริษัทย่อยดังกล่าว ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding
Company) รวมถึงการเข้าเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจร้านค้าปลีก เริ่มแรกบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งออก
เป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 10,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหุ้น) มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) โดยต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจาก
เดิม 1,000,000 บาท เป็น 10,000,000 บาท คิดเป็นจ�ำนวนหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีรายละเอียดของราย
ชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
ล�ำดับ

1.
2.
3.

รายชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
นางศิริลักษณ์ นักเจริญ
นางสาวนภาภรณ์ ศุภวงศ์
รวมทั้งหมด

สัดส่วนการถือหุ้น

75%
15%
10%
100%

จ�ำนวนหุ้น

75,000
15,000
10,000
100,000

ในปี 2561 บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด มีธุรกิจที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ คือ ธุรกิจร้านค้าปลีก Can Do โดยร้านค้าปลีก Can Do มี
ต้นก�ำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทาง ECFH ได้ด�ำเนินการติดต่อเพื่อขอซื้อแฟรนไชส์มาจากญี่ปุ่น เพื่อน�ำเข้ามาเปิดด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบร้านค้า 
100 เยน ในประเทศไทย ที่จ�ำหน่ายสินค้าราคาเดียวทั้งร้านในราคา 60 บาท
Can Do คือ รูปแบบร้านค้าที่ขายสินค้าในราคาเดียว (ราคา 100 เยน) ทั้งร้าน ที่มีต้นก�ำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งโดย Can Do Co.,Ltd.
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) มีส�ำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ในย่านชินจูกุ โตเกียว ข้อมูลล่าสุด Can
Do ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (วันสิ้นสุดรอบงบการเงินงวด 12 เดือน) Can Do มีสาขาทั่วประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลกไม่ต�่ำกว่า 1,008 สาขา 
และมีรายได้จากการขายไม่ต�่ำกว่า  70,741 ล้านเยน ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของจ�ำนวนสาขาและรายได้จากการขายผ่านจ�ำนวน
สาขาทั้งหมดทั้งในประเทศญี่ปุ่นและสาขาในต่างประเทศ
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รูปแบบร้าน Can Do ในประเทศไทย คือ ร้านค้าน�ำเข้าสินค้าคุณภาพดี ภายใต้แบรนด์ญี่ปุ่น จ�ำหน่ายสินค้าทั้งร้านในราคา 60 บาท น�ำเสนอ
สินค้าให้เลือกซือ้ นับหมืน่ รายการ ครอบคลุมตัง้ แต่ของใช้ภายในบ้าน สินค้าเพือ่ ความงาม ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ทำ� ความสะอาด อุปกรณ์
เครื่องเขียน งานฝีมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ กล่อง ตระกร้าใส่ของ สินค้าเทศกาล ฯลฯ ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่น
นักศึกษา แม่บ้าน พ่อบ้าน วัยท�ำงาน
ทั้งนี้ Can Do ประเทศไทย มีจ�ำนวนสาขาที่เปิดให้บริการจ�ำหน่ายสินค้าในราคาเดียว 60 บาท ทั้งร้าน สูงสุดคิดเป็นจ�ำนวนสาขาทั้งสิ้น 8 สาขา 
ได้แก่
1. สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ขนาดพื้นที่ 175 ตรม.
2. สาขาซีคอนสแควร์ ขนาดพื้นที่ 120 ตรม.
3. เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก ขนาดพื้นที่ 130 ตรม.
4. สาขาโฮม โปร รัตนาธิเบศร์ ขนาดพื้นที่ 140 ตรม.
5. สาขาโฮม โปร ราชพฤกษ์ ขนาดพื้นที่ 99 ตรม.
6. สาขาอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ บางใหญ่ ขนาดพื้นที่ 195 ตรม.
7. สาขาลิตเติ้ล วอล์ค บางนา ขนาดพื้นที่ 83.25 ตรม.
8. สาขาเมเจอร์ รัชโยธิน ขนาดพื้นที่ 102.11 ตรม.
แต่ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจร้านค้าปลีกในรูปแบบร้านค้าที่ขายสินค้าในราคาเดียวในประเทศไทยมีหลายร้าน และมีการแข่งขันสูง ประกอบกับ
พฤติกรรมการจับจ่ายซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคชาวไทยมองว่า สินค้าในราคา 60 บาท ในบางประเภทสินค้าทีจ่ ำ� หน่ายภายในร้านมีราคาสูงเมือ่ เทียบ
กับสินค้าประเภทเดียวกันที่สามารถซื้อได้จากร้านค้าประเภทอื่น จึงท�ำให้รา้ น Can Do ประเทศไทย ไม่สามารถสร้างผลการด�ำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ท�ำให้บริษัท อีซเี อฟ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด ต้องรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด�ำเนินธุรกิจดังกล่าว ทางฝ่ายบริหารจึงได้พจิ ารณาตัดสินใจ
ที่จะยุติการด�ำเนินธุรกิจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้หยุดการจ�ำหน่ายสินค้าทุกรายการ และได้ด�ำเนินการปิดสาขาของร้าน Can
Do ทุกสาขาเรียบร้อยแล้ว เพื่อลดผลกระทบจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ที่จะเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทต่อไป ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการด�ำเนินการในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามสัญญา Franchisee Agreement กับ Can Do Co.,Ltd. บริษัท
ผูเ้ ป็นเจ้าของแฟรนไชส์ในประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ คาดว่าการปิดกิจการของร้าน Can Do ประเทศไทยจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 นี้
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการจัดหาธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ และพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในปัจจุบัน เพื่อพิจารณาการเข้าลงทุนโดยบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้และผลการด�ำเนินงานให้กับกลุ่ม
บริษัทโดยภาพรวม โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอข้อสรุปถึงธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้น

ธุรกิจทีด่ �ำเนินงานโดย บริษทั อีซเี อฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด ในฐานะบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 99.99
ธุรกิจพลังงานทดแทน
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant)
ปัจจุบัน บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อย เป็นผู้เข้าลงทุนใน บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (“SAFE”)
ซึ่ง SAFE ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท เพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวล โดยปัจจุบัน ECF-P มีสัดส่วนการถือหุ้นใน SAFE เท่ากับร้อยละ 33.37 และ SAFE มีทุนจดทะเบียนปัจจุบันเท่ากับ 581,000,000
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 5,810,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว และมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
1. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (ECF-P)
1,938,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.37
2. บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน) (FPI)
1,938,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.37
3. บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด โฮลดิ้ง จ�ำกัด
1,932,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.26

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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ปัจจุบัน SAFE ได้เข้าลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด (“PWGE”)
บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด (“PWGE”) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 โดยต่อมา SAFE ได้เข้า
ลงทุนคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งโครงการไม่เกิน 425,000,000 บาท โดยวิธีการช�ำระราคาซื้อขายหุ้นใน PWGE มีรายละเอียดดังนี้
1. หุ้นสามัญใน PWGE จ�ำนวนไม่เกิน 5,666,100 หุ้น ช�ำระราคาเป็นเงินสด จ�ำนวนไม่เกิน 283,305,000 บาท และ
2. หุ้นสามัญใน PWGE จ�ำนวนไม่เกิน 2,833,900 หุ้น มีมูลค่ารวมไม่เกิน 141,695,000 บาท ช�ำระราคาโดยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap)
โดย SAFE ได้ออกหุ้นสามัญใหม่ของ SAFE จ�ำนวนไม่เกิน 1,416,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 141,695,000
บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ PWGE เพื่อแลกหุ้น PWGE ที่ผู้ถือหุ้นเดิมถืออยู่ หรือมีอัตราส่วนการแลกหุ้นที่ จ�ำนวนหุ้นของ PWGE 2 หุ้น ต่อหุ้น
ของ SAFE 1 หุ้น
SAFE ได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ�ำนวนทุนจดทะเบียนทั้งหมดใน PWGE ปัจจุบัน PWGE มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 85,000,000
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 8,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
PWGE ด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 43, 44 หมู่ที่ 9 ต�ำบลกายูคละ อ�ำเภอ
แว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตคือ ไม้สับ (woodchip) ปริมาณ 283 ตันต่อวัน โครงการโรงไฟฟ้า PWGE เริ่มมีรายได้
จากการขายไฟฟ้านับตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ผา่ นมา 
โดยสามารถสรุปสาระส�ำคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ได้ดังนี้
ชื่อสัญญา

วันที่ท�ำสัญญา

สาระส�ำคัญของสัญญา

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิม
เลขที่สัญญา
VSPP-PEA 048/2556

24 ธันวาคม 2556

ต่อมาได้มีการจัดท�ำข้อตกลง
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า การรับซื้อไฟฟ้า
จากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
(ส�ำหรับการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน)
เลขที่สัญญา
VSPP-PEA 048/2556
ครั้งที่ 1

28 กรกฎาคม 2558

ระหว่าง บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด กับ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าตกลงซือ้ และผูผ้ ลิตไฟฟ้าตกลงขายพลังไฟฟ้าในปริมาณพลัง
ไฟฟ้าสูงสุด 7 เมกะวัตต์
จุดรับซือ้ ไฟฟ้าอยูท่ จี่ ดุ ติดตัง้ ที่ ต�ำบลกายูคละ อ�ำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ระหว่าง บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด กับ การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค
เปลี่ยนจาก แบบ Adder เป็นแบบ Feed-in tariff (FiT)
ขยายระยะเวลาการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็น วันที่ 18 มกราคม
2560 (SCOD) (ในภายหลัง PWGE ได้ท�ำเรื่องขอขยายระยะเวลาออก
ไปเป็นวันที่ 10 เมษายน 2560 ซึง่ ได้ผา่ นการอนุมตั เิ ป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว)
ระยะเวลาขายไฟตามสัญญา 20 ปี นับจากวันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
อัตรารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 4.24 บาท ต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายุสัญญา 20
ปี โดยได้รับส่วน FiT Premium ที่ 0.3 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า และ 0.50
บาทต่อหน่วยไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 8 ปี และ 20 ปี ตามล�ำดับ

บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ�ำกัด (“SAFE-B”)
บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ�ำกัด (“SAFE-B”) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โดยต่อมา SAFE ได้เข้าลงทุนในมูลค่า 100
ล้านบาท ส�ำหรับมูลค่าทีด่ นิ ประมาณ 5 ไร่ อาคารและสิง่ ปลูกสร้างรวม 8,700 ตารางเมตร เครือ่ งจักรที่ใช้ในการผลิตทัง้ หมด รวมถึงใบอนุญาต
ในการด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ�ำนวนทุนจดทะเบียนทั้งหมดใน SAFE-B ปัจจุบัน SAFE-B
มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
SAFE-B ด�ำเนินธุรกิจโรงสับไม้เพือ่ ให้ได้ไม้สบั (Woodchip) ส่งเข้าเป็นวัตถุดบิ ในการผลิตให้กบั โรงไฟฟ้า PWGE ซึง่ SAFE-B ได้เช่าทีด่ นิ น.ส.3ก.
เลขที่ 5393 เลขที่ดิน 35 เล่มที่ 54 ข หน้าที่ 43 หรือประมาณ 4 ไร่ 20 ตารางวา บนที่ตั้งเลขที่ 43, 44 ภายในโรงไฟฟ้า PWGE หมู่ 9 ต�ำบล
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รายงานประจ�ำปี 2561

กายูคละ อ�ำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารโรงสับไม้ และเก็บเชื้อเพลิง (Woodchip) จ�ำนวน 1 หลัง เพื่อใช้ในการ
ด�ำเนินธุรกิจ โดยมีสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 60,000 บาท ซึ่งในการต่ออายุก่อนครบก�ำหนดระยะเวลาการเช่า
ผู้ให้เช่าและผู้เช่า  ตกลงร่วมกันว่า  จะต่อสัญญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างนี้ ทุก ๆ 3 ปี และผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าคิดค่าเช่าที่ดิน และ
สิ่งปลูกสร้าง เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทุก ๆ 3 ปี ของทุกรอบการต่อสัญญาเช่า 
ทั้งนี้โรงสับไม้ของ SAFE-B มีก�ำลังการผลิตติดตั้งเพื่อผลิตไม้สับเท่ากับ 60 ตันต่อชั่วโมง ปัจจุบันใช้เป็นก�ำลังการผลิตส�ำหรับรองรับการผลิต
เชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า PWGE เท่ากับ 12.12 ตันต่อชั่วโมง ทั้งนี้ในส่วนของก�ำลังการผลิตติดตั้งส่วนที่เหลือ จะถูกน�ำไปใช้เพื่อการผลิตไม้สับ
ส�ำหรับรองรับโครงการโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ที่อาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงการด�ำเนินธุรกิจผลิตสับไม้ให้กับบริษัทภายนอก ที่มีความต้องการ
ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงสับไม้ต่อไป
บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
บริษัท บินา 
่ พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จ�ำกัด (“SAFE-P”) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2561 ที่ผา่ นมา SAFE-P จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 โดยต่อมา SAFE ได้เข้าลงทุนในมูลค่ารวม 51.69 ล้านบาท
เพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นของ SAFE-P ในสัดส่วนร้อยละ 49 แบ่งออกได้ดังนี้
1. โครงการอ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ มูลค่าการลงทุนทั้งโครงการ 45.495 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 100) ส�ำหรับมูลค่าที่ดินประมาณ
5 ไร่ อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง เครือ่ งจักรที่ใช้ในการผลิตทัง้ หมด สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า รวมถึงใบอนุญาตในการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
2. โครงการอ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มูลค่าการลงทุน 60 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 100) ส�ำหรับมูลค่าที่ดินประมาณ 5 ไร่ อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด สัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงใบอนุญาตในการด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
โดย SAFE เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจ�ำนวนทุนจดทะเบียนทั้งหมดใน SAFE-P ปัจจุบัน SAFE-P มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 55,000,000
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 5,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
SAFE-P ด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากชีวมวล (Gasification) ขนาด 2 เมกะวัตต์ โดยแบ่งออกเป็น 2
โครงการ ๆ ละ 1 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ และอ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ปัจจุบันโครงการที่อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่เริ่มมี
รายได้จากการจ�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 แล้ว และส�ำหรับโครงการที่สอง ที่อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ขณะนี้ยัง
อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเริ่มการก่อสร้างโครงการ
โดยสามารถสรุปสาระส�ำคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ได้ดังนี้
● คู่สัญญาระหว่าง บริษั ท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
● การไฟฟ้าตกลงซื้อและผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงขายพลังไฟฟ้าในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 0.92 เมกะวัตต์ ต่อโครงการ
● ระยะเวลาขายไฟตามสัญญา 20 ปี นับจากวันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
● อัตรารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 5.84 บาท ต่อหน่วยไฟฟ้า ส�ำหรับ 8 ปีแรก หลังจากนั้นปรับเป็น 5.34 บาท ต่อหน่วยไฟฟ้า จนถึงครบก�ำหนด
อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า แบบ Feed-in tariff (FiT)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)
ในช่วงปี 2558 บริษัทได้ด�ำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศญี่ปุ่นคือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha (“ECF
Tornado”) เพือ่ รองรับการขยายการลงทุนในประเทศญีป่ นุ่ ส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยขณะนัน้ โรงไฟฟ้าดังกล่าวมีขนาด
ก�ำลังการผลิตติดตัง้ ประมาณ 1.5 เมกะวัตต์ โดยมีทตี่ งั้ โครงการตัง้ อยูท่ ี่ 1737 Kaminoyama, Kamiya, Tokotomi-Cho, Himeiji City, Hyogo,
Japan โดย บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อย เป็นผู้เข้าถือหุ้นใน ECF Tornado Energy Godo Kaisha ในสัดส่วนร้อยละ 51
คิดเป็นมูลค่าเงินที่ใช้ลงทุนในโครงการ ประมาณ 106,617,000 เยน หรือประมาณ 29.52 ล้านบาท เพื่อช่วยสร้างการเจริญเติบโตให้กับบริษัท
และกระจายความเสีย่ งในการด�ำเนินธุรกิจ  โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้ ได้เริม่ ด�ำเนินการจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)
นับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558
ต่อมาในเดือนกันยายน ปี 2559 บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ได้ตัดสินใจขายทรัพย์สินที่เข้าลงทุนใน ECF Tornado ในสัดส่วนร้อยละ 51 ให้
แก่ Capital Inc. โดย Capital Inc. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 2526 เพื่อด�ำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจด้านพลังงาน
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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แสงอาทิตย์ และพลังงานด้านอื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น โดยได้ด�ำเนินการจัดท�ำท�ำสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน ซึ่งทรัพย์สินที่จ�ำหน่ายไปมีราคาขาย
สุทธิจากภาษีที่เกี่ยวข้องเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 82.19 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาขาย และเงื่อนไขที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เสนอขายรายอื่น
ๆ รวมทั้งสิ้น 5 ราย คิดเป็นก�ำไรเมื่อเทียบกับต้นทุนเงินลงทุน ประมาณร้อยละ 43.94 ส�ำหรับสาเหตุที่ตัดสินใจขายทรัพย์สินดังกล่าว เนื่องจาก
พิจารณาจากผลก�ำไรทีจ่ ะได้รบั เมือ่ เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนจากการด�ำเนินโครงการทีป่ ระมาณร้อยละ 8 ต่อปี ส�ำหรับระยะเวลาด�ำเนิน
โครงการ 20 ปี โดยภายหลังการคืนเงินลงทุนและก�ำไรจากการขายทรัพย์สินให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 29 กันยายน 2559 ปัจจุบัน
ECF Tornado ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ภายหลังจากการจัดโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจผ่านการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด ขึ้นเพื่อเป็นผู้เข้าลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด จึงสิ้นสุดบทบาทการเป็นบริษัทย่อยที่เข้าลงทุนในด้านธุรกิจพลังงาน โดยปัจจุบันมีเพียงการ
เป็นผู้ด�ำเนินธุรกิจร้านค้าปลีก แคน ดู (Can Do) ในรูปแบบร้านค้าจ�ำหน่ายสินค้าราคาเดียวทั้งร้านเพียงอย่างเดียว
ซึ่งในช่วงปี 2560 บริษัทได้ขยายการเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�ำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 220 MW และมีก�ำลัง
การผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW ของ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“โครงการโรงไฟฟ้ามินบู” หรือ “GEP”) ซึ่ง
GEP เป็นบริษัทที่เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
(“ประเทศเมียนมาร์”) โดยให้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็นผู้เข้าลงทุน
ซื้อหุ้นของโครงการในสัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่งบริษัทได้เข้าท�ำการซื้อหุ้นสามัญเดิมของ GEP จ�ำนวน 51,512 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นที่
จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GEP ในขณะนั้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดย
มีมูลค่าเท่ากับ 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้ามินบูมีมูลค่ารวมของโครงการอยู่ที่ 292.62 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาดว่า จะมีอัตรา
หนีส้ นิ ต่อทุนเท่ากับ 65 : 35 จึงท�ำให้ ECF-P มีภาระทีจ่ ะต้องเพิม่ ทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ทีร่ อ้ ยละ 20 จ�ำนวน 20.22 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อไป
ปัจจุบัน GEP มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 155,755,800 บาท โดยแบ่งออกเป็นจ�ำนวนหุ้น 1,557,558 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีทุน
จดทะเบียนช�ำระแล้วเท่ากับ 145,507,800 บาท ส�ำหรับโครงการดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เขต
มาเกวย เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ โดยจะมีขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 220 เมกะวัตต์ ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มมีรายได้จากการจ�ำหน่ายไฟฟ้าใน
เชิงพาณิชย์ส�ำหรับ 50 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นเฟสแรก ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 นี้ จากทั้งหมด 4 เฟส ที่จะเริ่มทยอยจ�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิง
พาณิชย์ (SCOD) ทุก ๆ 360 วัน หลังจากวันที่เฟสก่อนหน้าเริ่มด�ำเนินการเชิงพาณิชย์
GEP มีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท จีอีพี (เมียนมาร์) จ�ำกัด (“GEP-Myanmar”) ซึ่งเป็นการลงทุนใน GEP-Myanmar เพียงบริษัทเดียว และ
ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทอื่นใด GEP-Myanmar จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทสัญชาติเมียนมาร์ โดยมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐ โดยแบ่งเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน 500,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยมีทนุ จดทะเบียนช�ำระแล้วที่ 6,538,779
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 211.97 ล้านบาท ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท. ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่อัตราแลกเปลี่ยน
32.417 บาท ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดย GEP มีสัดส่วนการถือหุ้นใน GEP-Myanmar เท่ากับร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนช�ำระ
แล้วทัง้ หมดใน GEP-Myanmar และมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประกอบธุรกิจในการพัฒนาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศ
เมียนมาร์ โดยมีขนาดก�ำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 220 MW และมีก�ำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW
GEP-Myanmar ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กับ Electric Power Generation Enterprise
(“EPGE”) (ชื่อก่อนหน้าคือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้ Ministry of Electricity and Energy ของประเทศ
เมียนมาร์ โดยสาระส�ำคัญคือ เพื่อตกลงพัฒนา ก่อสร้าง จัดหาแหล่งเงินทุน บริหารจัดการ บ�ำรุงรักษา และโอนกิจการ และ EPGE จะรับซื้อ
ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 220 MW หรือคิดเป็นอัตราการรับซื้อไฟฟ้าสูงสุดที่ 170
MW ซึง่ ตัง้ อยูท่ เี่ มืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ ด�ำเนินการจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial
Operation Date หรือ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทั้งหมด 4 เฟส ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ที่ 0.1275 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย
ไฟฟ้า ตลอดอายุสัญญาของ PPA รวมถึงการต่ออายุ PPA ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย โดยการผลิตไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 4 เฟส ตามอัตราการผลิต
ไฟฟ้าสูงสุดที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเฟส ดังนี้
เฟส 1 อัตราการรับซื้อสูงสุด 40 MW (กระแสสลับ) จากก�ำลังการผลิตติดตั้ง 50 MW
เฟส 2 อัตราการรับซื้อสูงสุด 80 MW (กระแสสลับ) จากก�ำลังการผลิตติดตั้ง 100 MW
เฟส 3 อัตราการรับซื้อสูงสุด 120 MW (กระแสสลับ) จากก�ำลังการผลิตติดตั้ง 150 MW
เฟส 4 อัตราการรับซื้อสูงสุด 170 MW (กระแสสลับ) จากก�ำลังการผลิตติดตั้ง 220 MW
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โดยโครงการโรงไฟฟ้ามินบูเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติข้อเสนอด้านการลงทุนและออกใบอนุญาตการลงทุน หรือที่เรียกว่า “MIC Permit”
จากคณะกรรมาธิการลงทุนเมียนมาร์ (Myanmar Investment Commission : “MIC”) จากที่ประชุมครั้งที่ 5/2017 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560
โดยใบอนุญาตดังกล่าว ลงวันที่ได้รบั อนุญาต เมือ่ วันที่ 12 เมษายน 2560 โดยนักลงทุนต่างชาติทปี่ ระสงค์จะลงทุนโดยตรงในประเทศเมียนมาร์
จะต้องได้รับ MIC Permit โดยสิทธิประโยชน์ที่ส�ำคัญที่จะได้รับ สรุปได้ดังนี้
● ได้รบ
ั สิทธิประโยชน์ในการเช่าทีด่ ินในระยะยาว โดยมีระยะเวลาการเช่าสูงสุด 50 ปี ขึน้ อยูก่ บั ประเภทและขนาดของการลงทุนและสามารถ
ต่อสัญญาได้ครั้งละ 10 ปี จ�ำนวน 2 ครั้ง รวมระยะเวลาเช่าซื้อที่ดินได้นานที่สุดถึง 70 ปี (หมายเหตุ : นักลงทุนต่างชาติไม่มีสิทธิใน
การถือครองที่ดิน แต่สามารถเช่าที่ดินจากรัฐบาลและเอกชนชาวเมียนมาร์ในระยะยาวได้)
● ได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้ โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี นับจากปีที่เริ่มด�ำเนินกิจการ
● ได้รับสิทธิประโยชน์ในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือช่างเทคนิคจากต่างประเทศได้
● รัฐบาลเมียนมาร์รับประกันว่า  จะไม่ระงับการท�ำธุรกิจที่ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (MIC) ก่อนครบก�ำหนด
ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต โดยปราศจากเหตุผลที่เพียงพอ
● รัฐบาลเมียนมาร์รับประกันว่า จะไม่ด�ำเนินการแปลงสินทรัพย์ของเอกชนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาล (No Nationalization) ตลอดระยะ
เวลาการลงทุน
โดยสามารถสรุปสาระส�ำคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ได้ดังนี้
วันที่ทำ� สัญญา

20 มีนาคม 2559 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับวันที่ 9 มกราคม 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมวันที่
19 ธันวาคม 2561
คู่สัญญา
ผู้ซื้อ : Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”)
ผูข้ าย : GEP (Myanmar) Company Limited (“GEP-Myanmar”) ในฐานะบริษัทย่อยของ GEP
อัตรารับซื้อไฟฟ้า
อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ 0.1275 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
ปริมาณในการรับซื้อไฟฟ้า
• EPGE จะรับซื้อพลังงานไฟฟ้าสุทธิในปริมาณที่ GEP-Myanmar ผลิตและส่งเข้าระบบได้จริง
ซึ่งผลิตพลังงานสูงสุดถึงร้อยละ 105 ของปริมาณพลังงานสุทธิที่คาดว่าจะผลิตได้ตามสัญญา
• หาก ณ ขณะใดขณะหนึง่ โรงไฟฟ้ามินบูผลิตพลังงานสุทธิได้เกินร้อยละ 105 ของปริมาณพลังงาน
สุทธิที่คาดว่าจะผลิตได้ตามสัญญา EPGE จะรับพลังงานสุทธิส่วนเกินดังกล่าวเข้าระบบทั้งหมด
โดยมิต้องจ่ายช�ำระค่าไฟฟ้าส่วนเกินดังกล่าว
ระยะเวลารับซื้อ
30 ปี นับจากวันเปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้ามินบู เฟส 1
ก�ำหนดการเริ่มจ�ำหน่ายไฟฟ้า 31 มกราคม 2562
ในเชิงพาณิชย์
การยกเลิกสัญญา

หาก GEP-Myanmar ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใด ภายในระยะเวลา 90 วัน (ยกเว้นกรณีไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาในเรื่องวันที่เริ่มด�ำเนินการเชิงพาณิชย์นั้น ระยะเวลาดังกล่าวจะขยายเป็น 240 วัน)
EPGE สามารถท�ำหนังสือแจ้งให้ GEP-Myanmar ด�ำเนินการแก้ไขได้ หากไม่แก้ไขให้แล้วเสร็จ
EPGE มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

ธุรกิจที่ด�ำเนินงานโดย บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 57
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ด�ำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติม
อีก 1 แห่ง โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 คือ  บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด (Planet Board Company Limited) โดยมีทุน
จดทะเบียนจ�ำนวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญ 10,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5.00 บาท และมีทนุ จดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน
12,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญ 10,000,000 หุน้ มูลค่าทีเ่ รียกช�ำระหุน้ ละ 1.25 บาท โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
แผ่นไม้ (Wood-Based Panel) ได้แก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผ่นปาร์ติเคิล (Particleboard) โดยคาดว่าจะมีก�ำลังการผลิตที่ 600
- 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด ได้ด�ำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารเสนอขายหุน้ เดิมที่ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นเิ ทค
จ�ำกัด (มหาชน) เข้าลงทุนในบริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด (“แพลนเนท”) ในฐานะบริษัทย่อย รวมร้อยละ 57 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนทั้งหมด

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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ของแพลนเนท ให้กับคุณคมวิทย์ บุญธ�ำรงกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 25 คุณกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3.75 คุณพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ
ร้อยละ 3.75 คุณเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3.75 คุณเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3.75 และคุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส ร้อยละ 3
รวมถึงอนุมตั แิ ก้ไขโครงสร้างการถือหุน้ และมอบอ�ำนาจให้คณ
ุ ชาลี สุขสวัสดิ์ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็นผูม้ อี ำ� นาจ
การด�ำเนินการแทนบริษัท ในการเจรจาต่อรองเงื่อนไข ท�ำความตกลง และลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น รวมทั้งสัญญาอื่นและเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ท�ำให้มีโครงสร้างการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไป ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) 5,700,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 57
2. คุณคมวิทย์ บุญธ�ำรงกิจ
2,500,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 25
3. คุณกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ
375,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 3.75
4. คุณพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ
   375,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 3.75
5. คุณเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ
คิดเป็นร้อยละ 3.75
375,000 หุ้น
6. คุณเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ
  375,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 3.75
7. คุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส
    375,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 3
ต่อมาในเดือนเมษายน 2561 แพลนเนทได้มีการจัดสรรการถือหุ้นในกลุ่มผู้บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จ�ำกัด ในฐานะผู้ถือหุ้นของ
บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด จากจ�ำนวนผู้ถือหุ้น 4 ท่าน ถือหุ้นรวมร้อยละ 15 เป็นจ�ำนวน 5 ท่าน โดยเพิ่มเติมผู้ถือหุ้นรายใหม่คือ คุณขันทอง
อุดมมหันติสุข  โดยถือหุ้นรวมร้อยละ 15 เท่าเดิม ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด
(มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 57 คุณคมวิทย์ บุญธ�ำรงกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 25 คุณขันทอง อุดมมหันติสุข ร้อยละ 3 คุณกฤษชนก ปัทมสัตยา
สนธิ ร้อยละ 3  คุณพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3  คุณเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3  คุณเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3  
และคุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส ร้อยละ 3 รวมทั้งได้มีการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพิ่มเติมอีก 400 ล้านบาท รวมเป็น 450 ล้านบาท
แต่ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวอยู่ระหว่างการด�ำเนินการ โดยสรุปโครงสร้างการถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไปในครั้งนี้ เป็นดังนี้
คิดเป็นร้อยละ 57
1. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) 5,700,000 หุ้น
2,500,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 25
2. คุณคมวิทย์ บุญธ�ำรงกิจ
คิดเป็นร้อยละ 3
3. คุณขันทอง อุดมมหันติสุข
  300,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 3
4. คุณกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ
   300,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 3
5. คุณพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ
     300,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 3
6. คุณเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ
     300,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 3
7. คุณเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ
     300,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 3
300,000 หุ้น
8. คุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนใน บริษัท แพลนเนทบอร์ด
จ�ำกัด โดยเข้าถือหุ้นร้อยละ 57 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ โดยแพลนเนทจะใช้เงินลงทุน
ในโครงการเบื้องต้นจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,456.31 ล้านบาท
ปัจจุบันแพลนเนทอยู่ระหว่างการส�ำรวจรายละเอียดในการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ การลงพื้นที่ส�ำรวจที่ดินที่เหมาะสมที่จะก่อสร้างโรงงาน
ซึ่งต้องพิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งแหล่งวัตถุดิบไม้ ระยะทางในการขนส่งวัตถุดิบ ระยะทางในการขนส่งสินค้าจากโรงงาน ฯลฯ
เพื่อให้บริษัทได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและได้รับประโยชน์สูงสุด โดยคาดว่าจะมีระยะเวลาการก่อสร้างโรงงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2
ปี ภายหลังจากด�ำเนินการเลือกที่ดินที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ
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รายงานประจ�ำปี 2561

ลักษณะผลิตภัณฑ์
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ด�ำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
และไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ทีบ่ ริษัทเป็นผูผ้ ลิต และเฟอร์นเิ จอร์ทสี่ งั่ ซือ้ จากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวซี )ี เพือ่ ใช้เป็นวัตถุดบิ ในการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ 5 ประเภทหลัก โดยจะเรียงล�ำดับตามการเริ่มต้นการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเริ่มแรก
บริษัทได้เปิดการด�ำเนินธุรกิจในส่วนของโรงเลื่อย โรงอบไม้ยางพารา ซึ่งในส่วนเพื่อกระบวนการผลิตจะเป็นการน�ำท่อนไม้ยางพาราเพื่อน�ำมา
อบแห้งและแปรรูปเป็นไม้ยางพาราแผ่นพร้อมใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยไม้ยางพาราแผ่นจะถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการผลิต
เฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพาราของบริษัท และในบางส่วนจะเป็นการจ�ำหน่ายให้กบั โรงงานผลิตเฟอร์นเิ จอร์และบุคคลภายนอกทัว่ ไป ในส่วนเฟอร์นเิ จอร์
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ซึ่งเป็นส่วนที่สามารถสร้างรายได้จากการด�ำเนินธุรกิจเป็นรายได้หลักให้แก่บริษั ทนั้น ในส่วนวัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิตคือ
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด จะเป็นการสั่งซื้อจากบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันทั้งหมด โดยไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่สั่งซื้อเข้ามาจะถูกน�ำมาปิด
ผิวด้วยกระดาษปิดผิว ซึ่งกระดาษปิดผิวที่ใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมด ทางบริษัทจะเป็นผู้ผลิตขึ้นเองซึ่งส่วนใหญ่จะถูกน�ำมาใช้ในการผลิต
ภายในบริษัท และมีบางส่วนที่จ�ำหน่ายให้กับบุคคลภายนอก เมื่อได้ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดปิดผิวพร้อมใช้งานแล้วจะถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดต่อไป นอกจากนี้ ในส่วนของการประกอบธุรกิจบริษั ทยังมีส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตเองและบางส่วนน�ำเข้าจาก
ต่างประเทศเพื่อจ�ำหน่ายภายในโชว์รูม ELEGA ของบริษัทรวม 12 แห่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในขณะนี้ด้วย
รายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

ไม้ยางพาราแปรรูปและอบแห้ง
ไม้ยางพาราเป็นไม้ที่มีคุณภาพทางกายภาพหลายประการใกล้เคียงกับไม้สัก มีลวดลายที่สวยงาม สามารถน�ำมาย้อมสีได้ เนื้อไม้ง่ายต่อการ
ตกแต่ง น�ำ้ หนักเบา ทัง้ มีราคาย่อมเยากว่า เมือ่ เปรียบเทียบกับไม้ที่ใช้ผลิตเฟอร์นเิ จอร์ชนิดอืน่ ด้วยองค์ประกอบด้านคุณสมบัตอิ นั โดดเด่นหลาย
ประการเช่นนี้ ไม้ยางพาราจึงเป็นที่รู้จัก และนิยมใช้แพร่หลายทั่วโลก ในเวลาอันรวดเร็ว ในชื่อของ “ไม้สักขาว (White Teak )” โดย
ไม้ยางพาราที่น�ำมาใช้ในอุตสาหกรรมไม้ในปัจจุบันนี้ ส่วนมากมาจากสวนยางพาราในลักษณะของไม้ปลูกขึ้นมาใหม่ไม่ได้เป็นลักษณะของไม้ที่
ขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยไม้ที่จะถูกน�ำมาใช้งานโดยส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่มีอายุมาก ให้ผลผลิตน�้ำยางต�่ำ ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ในการกรีดเอา
น�้ำยางอีกต่อไป จึงจ�ำเป็นต้องโค่นออก แล้วปลูกทดแทนใหม่ตามวงจรธรรมชาติในการประกอบอาชีพของเกษตรกรท�ำสวนยางพารา  ตาม
ระเบียบของส�ำนักงานกองทุนสงเคราะห์การท�ำสวนยาง เกษตรกรเจ้าของสวนยางจะต้องยืน่ ขออนุญาตตัดโค่นและได้รบั การอนุญาตจากกองทุน
สวนยาง หรืออาจใช้ไม้ยนื ต้นประเภทอืน่ ซึง่ ต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกนานเช่นกัน ก่อนจะตัดและน�ำมาเข้ากระบวนการแปรรูป โดยกระบวนการ
น�ำไม้ทอ่ นซุงยางพาราเข้าโรงเลือ่ ยเพือ่ เลือ่ ยให้เป็นชิน้ ตามขนาดทีต่ อ้ งการแล้วน�ำไปอัดน�ำ้ ยาถนอมเนือ้ ไม้ที่ใช้ในลักษณะของสารละลายน�ำ้ ท�ำให้
มีน�้ำในเนื้อไม้มาก จึงจ�ำเป็นต้องปรับความชื้นในเนื้อไม้ให้อยู่ในระดับสมดุลกับสภาวะอากาศ ด้วยการอบเพื่อให้ไม้คงรูป ไม่เกิดปัญหาการยืด
หรือหดตัวของไม้ จนก่อให้เกิดปัญหาการแตกที่ผิวและภายในเนื้อไม้ (Cracking) การแตกตามหัวไม้ (Splitting) การบิดงอ (Warping) ส่งผล
ให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ การลดความชื้นในเนื้อไม้ ยังช่วยลดโอกาสในการเจริญเติบโตของเชื้อรา ดังนั้นไม้ยางพาราแปรรูปจะต้องมี
ระดับความชื้นที่เหมาะสมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจึงจะสามารถน�ำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้
ไม้ยางพาราแปรรูปเป็นวัตถุดิบส�ำคัญที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ซึ่งทางบริษัทมีกระบวนการผลิตในการแปรรูปไม้อย่างครบวงจร
ก่อนจะป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราต่อไป
เริม่ ต้นจากการรับซือ้ ไม้ยางพาราท่อนเพือ่ น�ำมาแปรรูปโดยการเลือ่ ยก่อนน�ำไปอบแห้ง โดยบริษัทจะวางแผนการรับซือ้ ไม้ยางพาราในแต่ละช่วง
เวลา  เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนไม้ยางพาราที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะส่งผลต่อปัญหาการติดขัดในกระบวนการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเป็นล�ำดับต่อไป
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ในกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปนั้น มีกระบวนการซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ และทักษะในการผลิตเป็นอย่างดี โดยบริษัทมี
กระบวนการครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการเลื่อยเพื่อแปรรูปไม้ซุง กระบวนการอัดน�้ำยาเพื่อป้องกันมอดและปลวก ด้วยถังอัดน�้ำยาความดันสูง
(High Pressure) จนถึงกระบวนการอบ นอกเหนือจากนั้นแล้ว ยังต้องอาศัยความช�ำนาญของแรงงานในกระบวนการแปรรูปไม้ยางพารา
ดังกล่าว ตั้งแต่กระบวนการเลื่อยซอยไม้ที่แตกต่างจากการเลื่อยไม้ท่อนตรงทั่วไป เนื่องจากท่อนไม้ยางพารามีรูปร่างไม่แน่นอน มักมีความโค้ง
ไม่ตรงตลอดท่อน รวมถึงมีตาและต�ำหนิบนท่อนไม้มาก จึงยังไม่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตัดซอยไม้โดยอัตโนมัติได้ปัจจุบัน
ไม้ยางพาราแปรรูปที่ได้จากกระบวนการผลิตโดยส่วนใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 95 จะถูกน�ำส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพาราของบริษัท และบางส่วนจะถูกส่งขายให้กบั บุคคลทัว่ ไป รวมถึงลูกค้าทีเ่ ป็นกลุม่ โรงงานขนาดเล็กทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตเฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพารา
ต่อไป

ภาพท่อนไม้ยางพารา และไม้ยางพาราแปรรูป

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มีความคงทนแข็งแรง เนื่องจากผลิตจากไม้ยางพาราซึ่งเป็นไม้จริง โดยมีวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการ
ผลิตคือ ไม้ยางพาราและไม้ประกอบอื่น ๆ คิดเป็นส่วนประกอบประมาณร้อยละ 35 ของโครงสร้างต้นทุนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา โดย
สัดส่วนดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาไม้ยางพาราในท้องตลาดด้วย
ด้วยความคงทน แข็งแรง มีลวดลายที่สวยงาม สามารถย้อมสี และตกแต่งได้ง่าย คุณสมบัติเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความทนทานต่อ
สิ่งแวดล้อมหรือการใช้งานภายนอกอาคาร เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจึงเป็นที่นิยมในผู้ที่ชื่นชอบเฟอร์นิเจอร์ที่มีความคงทน แข็งแรง หรือกลุ่มผู้
ที่มีที่อยู่อาศัยในสภาพอากาศที่แปรปรวนอาจก่อให้เกิดความร้อนหรือความชื้นสูง และเมื่อเทียบกับเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
เฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพาราจะมีราคาสูงกว่า เนือ่ งจากราคาวัตถุดบิ ความนิยมในการใช้เฟอร์นเิ จอร์จากไม้จริง ดังนัน้ กระแสความนิยมใช้เฟอร์นเิ จอร์
ไม้ยางพาราจึงกระจุกตัวเฉพาะกลุม่ ผูน้ ยิ ม ไม่ได้เป็นทีแ่ พร่หลายในกลุม่ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ ซึง่ กลุม่ ผูน้ ยิ มใช้ดงั กล่าวค�ำนึงถึงความเหมาะสมของ
คุณสมบัติการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ความสวยงาม และยังไม่มีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติการใช้งานทดแทนกันได้อย่างเหมาะสม
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของบริษัทจะแบ่งออกเป็นสินค้าทั้งหมด 3 หมวด ดังนี้
หมวดสินค้าที่

1
2
3
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ประเภทผลิตภัณฑ์

ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร (Dining Table)
ชุดโต๊ะรับแขกและโซฟา (Living Room)
ชุดห้องนอน (Bedroom)

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร
(Dining Set)

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะรับแขกและโซฟา (Living Room)

ผลิตภัณฑ์ชุดห้องนอน (Bedroom)

สินค้าในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ทางบริษัทจะผลิตและจ�ำหน่ายให้กับลูกค้าโดยแบ่งออกได้ดังนี้
1. การผลิตและจ�ำหน่ายตามค�ำสั่งซื้อ (Made to Order) ให้กับลูกค้าต่างประเทศ โดยลูกค้าหลักคือผู้จ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ และร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญี่ปุ่น
2. การจ�ำหน่ายผ่านโชว์รูมบนพื้นที่เช่าภายใน อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) และโฮมโปร (Home Pro) รวม 12 สาขา ภายใต้
ชื่อตราสินค้าของบริษัทคือ “ELEGA”

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด

เฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ดเป็นเฟอร์นเิ จอร์สมัยใหม่ โดยมีวตั ถุดบิ หลักที่ใช้ในการผลิตคือ ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด คิดเป็นส่วนประกอบประมาณ
ร้อยละ 50 ของโครงสร้างต้นทุนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด รองลงมาคือ กระดาษปิดผิว (ฟอยล์) ประมาณร้อยละ 10
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ยางพาราเป็นหลัก โดยจะน�ำไม้ยางพารา และไม้ประเภทอื่น ๆ มาบดให้เป็นชิ้นขนาดเล็ก แล้วน�ำ
มาอัดติดกันโดยใช้สารยึดเกาะ (Urea Formaldehyde Resin) เพื่อเป็นตัวเชื่อมโครงสร้างของแผ่นปาร์ติเคิล ชั้นบนและชั้นล่างจะเป็นชิ้นไม้
ละเอียด ส่วนชั้นกลางจะเป็นชิ้นไม้หยาบ ท�ำให้แผ่นปาร์ติเคิลไม่เหมาะกับการยึดติดด้วยตะปู และไม่สามารถตกแต่งขอบหรือท�ำลิ้นร่องบนผิว
ได้ โดยทั่วไปแผ่นปาร์ติเคิลจะมีความกว้างยาว 4 x 8 ฟุต และมีความหนาตั้งแต่ 6 ถึง 35 มิลลิเมตร

ภาพไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
ปาร์ตเิ คิลบอร์ดนัน้ จัดเป็นไม้ทมี่ นี ำ�้ หนักเบาทีส่ ดุ ในบรรดาไฟเบอร์บอร์ด ซึง่ ความแข็งแรงจะน้อยกว่าไม้เอ็มดีเอฟ และไม้เนือ้ แข็งทัว่ ไป นอกจาก
นีต้ วั เนือ้ ไม้จะมีการขยายตัวได้งา่ ยเมือ่ โดนความชืน้ อย่างไรก็ตามปาร์ตเิ คิลบอร์ดนิยมน�ำมาใช้ในงานไม้ที่ใช้ภายในตัวอาคาร แทนทีง่ านภายนอก
อาคารทีม่ คี วามชื้นสูง และปัจจุบนั นิยมน�ำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากมีนำ�้ หนักเบา สามารถประกอบและเคลือ่ นย้ายได้ง่าย ราคาย่อมเยา 
และที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ ปาร์ติเคิลบอร์ดถูกน�ำมาทดแทนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้เนื้อแข็งจากธรรมชาติซึ่งถูกตัดโค่นจากไม้ในป่า
ซึ่งไม่เป็นการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้นวัตถุดิบประเภทไม้เนื้อแข็งในปัจจุบัน จึงเป็นวัตถุดิบที่หาได้ยากมากขึ้นในปัจจุบัน
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดมีกระบวนการผลิตที่ง่ายกว่า เนื่องจากกระบวนการผลิตโดยส่วนใหญ่จะผ่านการท�ำงานของเครื่องจักร ประกอบ
กับไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดมีน�้ำหนักเบา จึงมีระยะเวลาในกระบวนการผลิตที่สั้น ใช้ชั่วโมงแรงงานน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้
เนื้อแข็ง ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาส่งผลให้การผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดมีต้นทุนการผลิตที่ต�่ำกว่า  ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทางด้านต้นทุน
ที่ส�ำคัญ
โดยหากจะเปรียบเทียบกันในส่วนกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งหรือเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง จะต้องผ่านกระบวนการ เลื่อย อัดน�้ำยา อบ
ตัด ประกอบ ขัด ลงสี และเคลือบไม้ ซึง่ แต่ละขัน้ ตอนต้องใช้แรงงานในการผลิตเป็นจ�ำนวนมาก เพือ่ ให้ได้งานทีม่ คี วามปราณีตและต้องใช้ระยะ
เวลามากในแต่ละขั้นตอนการผลิต บริษัทจึงเน้นเพิ่มก�ำลังการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด โดยการเพิ่มเครื่องจักรที่มีความทันสมัยใน
รูปแบบเครือ่ งจักรกึง่ อัตโนมัติ (Semi-Automatic Machine) ในการผลิตเพือ่ ลดภาระค่าใช้จา่ ยด้านแรงงาน เพิม่ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ในการผลิตให้มากขึ้นกว่าเดิม
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ผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ดของบริษัทจะแบ่งออกเป็นสินค้าทัง้ หมด 7 หมวด โดยในแต่ละหมวด จะมีรนุ่ ของสินค้าแบ่งออกได้ ดังนี้
หมวดสินค้าที่

1
2
3
4
5
6
7

ประเภทผลิตภัณฑ์

ชั้นวางของเอนกประสงค์
ตู้เอนกประสงค์/ตู้โชว์
ตู้เสื้อผ้า
โต๊ะคอมพิวเตอร์/โต๊ะท�ำงาน
ชั้นวางทีวี
ตู้ส�ำหรับใส่รองเท้า
โต๊ะเครื่องแป้ง เตียง

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด

สินค้าในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ทางบริษัทจะผลิตและจ�ำหน่ายให้กับลูกค้าโดยแบ่งออกได้ดังนี้
1. การผลิตและจ�ำหน่ายตามค�ำสั่งซื้อ (Made to order) ให้กับลูกค้าต่างประเทศ โดยลูกค้าหลักคือ ผู้จ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ และร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญี่ปุ่น
2. การผลิตและจ�ำหน่ายให้กบั ลูกค้าในประเทศ โดยใช้ตราสินค้าของบริษัทคือ “a7” “Hasta” เพือ่ วางจ�ำหน่ายภายในเมกา โฮม (Mega Home)
และไทวัสดุ (Thai wasadu) ตามล�ำดับ
3. การผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ “FINNA HOUSE” ภายในพื้นที่โชว์รูม ELEGA สาขาพระราม 2  สาขาบางนา สาขารังสิต และ
สาขาชัยพฤกษ์  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ภายใต้ลิขสิทธิ์ลายการ์ตูนจากดิสนีย์

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)

065

เฟอร์นิเจอร์ที่จ�ำหน่ายผ่านโชว์รูม

บริษัทด�ำเนินธุรกิจในการเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์อย่างครบวงจร โดยบริษัทเองมีตราสินค้าที่ใช้ในการจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ผ่านทาง
โชว์รูมที่เป็นพื้นที่เช่าภายใน อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) และโฮมโปร (Home Pro) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมี
พื้นที่เช่าภายใน อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ และโฮมโปร เพื่อใช้เป็นโชว์รูมทั้งหมดรวม 12 สาขา  ใช้ชื่อตราสินค้าที่จ�ำหน่ายว่า  “ELEGA” โดย
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่จ�ำหน่ายผ่านทางโชว์รูม จะเป็นสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ผลิตโดยบริษัท และเฟอร์นิเจอร์ที่ส่วนใหญ่เป็น
ไม้จริงมีทั้งส่วนที่ซื้อมาเพื่อจ�ำหน่ายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสินค้าแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร (Dining Set)
2. ผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะรับแขก (Living Room)
3. ผลิตภัณฑ์ชุดห้องนอน (Bed Room)
ผลิตภัณฑ์ทจี่ ดั จ�ำหน่ายภายในโชว์รมู จะครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษัทเป็นผูผ้ ลิตเอง ได้แก่ กลุม่ ผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพารา  นอกจากนี้
ยังมีเฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อมาเพื่อจ�ำหน่ายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฟอร์นิเจอร์ที่จ�ำหน่ายในโชว์รูมโดยส่วนใหญ่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่
ผลิตจากไม้จริง แบ่งออกเป็นสัดส่วนของสินค้าที่ทางบริษัทเป็นผู้ผลิตเอง และสัดส่วนสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจ�ำหน่ายโดยประมาณร้อยละ 40 และ
ร้อยละ 60 ตามล�ำดับ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่จ�ำหน่ายภายในโชว์รูม

เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2558 บริษัทได้เปิดตัวโชว์รูม “FINNA HOUSE” เพื่อจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ภายใต้ลิขสิทธิ์ลายการ์ตูนดิสนีย์ โดยผลิตภัณฑ์
ที่จัดจ�ำหน่ายภายในโชว์รูมทางบริษัทเป็นผู้ผลิตเองทั้งสิ้น สินค้าที่จ�ำหน่ายครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ชุดห้องนอน (Bed Room) ได้แก่ ชุดเตียง ตู้เสื้อผ้า ตู้ข้างเตียง
2. ผลิตภัณฑ์โซฟานั่งเล่น
3. ผลิตภัณฑ์ตู้เอนกประสงค์
4. ผลิตภัณฑ์ของใช้ทั่วไป อาทิ ที่แขวนเสื้อ ชั้นติดผนัง กระจก เป็นต้น
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ปัจจุบันลูกค้าสามารถเลือกชมผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ภายใต้ลิขสิทธิ์ลายการ์ตูนดิสนีย์ได้ที่คอร์เนอร์ FINNA HOUSE ภายในพื้นที่โชว์รูม ELEGA
สาขาพระราม 2  สาขาบางนา สาขารังสิต และสาขาชัยพฤกษ์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์แบรนด์ FINNA HOUSE

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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กระดาษปิดผิว

บริษัทเป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายกระดาษปิดผิว ส�ำหรับใช้ในการปิดผิวไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ดเพือ่ เพิม่ ความสวยงาม
และพร้อมส�ำหรับใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่อไป วัสดุปิดผิวประเภทกระดาษ มีข้อดีที่ความสวยงาม
สามารถดีไซน์ลวดลายได้ตามต้องการ เช่น การดีไซน์ให้มลี วดลายเหมือนไม้จริงซึง่ สามารถท�ำได้สวยงาม
และเสมือนจริง และลวดลายการ์ตนู ลายกราฟฟิก ตามแบบทีส่ ามารถก�ำหนดได้ ซึง่ กระดาษปิดผิวลวดลาย
เหมือนไม้จริงเหมาะกับการผลิตไม้ในกลุ่มไฟเบอร์บอร์ด ซึ่งถึงแม้จะมีข้อเสียในการทนทานต่อความชื้น
ได้น้อย แต่เนื่องด้วยคุณสมบัติการใช้งานบางประเภทที่ไม่ต้องการความคงทนเป็นหลัก ท�ำให้กระดาษ
ปิดผิวได้รับความนิยม ด้วยกระบวนการผลิตที่ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีต้นทุนการผลิตที่ต�่ำ ส่งผลให้
เฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ดสามารถก�ำหนดราคาขายที่ได้เปรียบกว่าเมือ่ เทียบกับเฟอร์นเิ จอร์ไม้จริงทัว่ ไป
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่บริษั ทสั่งซื้อจากผู้ผลิตทั้งหมดจะต้องน�ำมาผ่านกระบวนการปิดผิวภายในโรงงานของบริษั ท ทั้งนี้เพื่อช่วยลดต้นทุน
ในการผลิต เมื่อเทียบกับการสั่งซื้อกระดาษปิดผิวจากภายนอก ซึ่งนอกจากการใช้งานภายในกระบวนการผลิตของบริษัทแล้ว บริษัทยังมีการ
จ�ำหน่ายให้กับบุคคลภายนอกเองโดยตรง และบางส่วนเป็นการจ�ำหน่ายผ่านทางบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท วีวี-เดคคอร์ จ�ำกัด (VV-Decor) ที่
บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.95 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกล่าว โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของ VV-Decor คือ การเป็น
ผู้จ�ำหน่ายกระดาษปิดผิว (Trading) ให้กับลูกค้าบางรายของบริษัท โดยสัดส่วนการจ�ำหน่ายกระดาษปิดผิวให้กับบุคคลภายนอก ปัจจุบันคิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ของปริมาณกระดาษปิดผิวที่ผลิตได้ทั้งหมด

ตัวอย่างกระดาษปิดผิวที่บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่าย

ทั้งนี้ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดจะเป็นการด�ำเนินการโดยบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ
“ECF”) และบริษัท วีวี เดคคอร์ จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.95 ซึ่งทั้งสองบริษัทดังกล่าว มีลักษณะการด�ำเนิน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด
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ธุรกิจร้านค้าปลีก
รูปแบบร้าน Can Do ในประเทศไทย คือ ร้านค้าน�ำเข้าสินค้าคุณภาพดีภายใต้แบรนด์ญี่ปุ่น จ�ำหน่ายสินค้าทั้งร้านในราคา 60 บาท น�ำเสนอ
สินค้าให้เลือกซือ้ นับหมืน่ รายการ ครอบคลุมตัง้ แต่ของใช้ภายในบ้าน สินค้าเพือ่ ความงาม ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ทำ� ความสะอาด อุปกรณ์
เครื่องเขียน งานฝีมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ กล่อง ตระกร้าใส่ของ สินค้าเทศกาล ฯลฯ
ทั้งนี้ Can Do ประเทศไทย มีจ�ำนวนสาขาที่เปิดให้บริการจ�ำหน่ายสินค้าในราคาเดียว 60 บาท ทั้งร้าน สูงสุดคิดเป็นจ�ำนวนสาขาทั้งสิ้น 8 สาขา 
ได้แก่
1. สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ขนาดพื้นที่ 175 ตรม.
2. สาขาซีคอนสแควร์ ขนาดพื้นที่ 120 ตรม.
3. เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก ขนาดพื้นที่ 130 ตรม.
4. สาขาโฮม โปร รัตนาธิเบศร์ ขนาดพื้นที่ 140 ตรม.
5. สาขาโฮม โปร ราชพฤกษ์ ขนาดพื้นที่ 99 ตรม.
6. สาขาอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ บางใหญ่ ขนาดพื้นที่ 195 ตรม.
7. สาขาลิตเติ้ล วอล์ค บางนา ขนาดพื้นที่ 83.25 ตรม.
8. สาขาเมเจอร์ รัชโยธิน ขนาดพื้นที่ 102.11 ตรม.

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากร้าน Can Do

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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แต่ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจร้านค้าปลีกในรูปแบบร้านค้าที่ขายสินค้าในราคาเดียวในประเทศไทยมีหลายร้าน และมีการแข่งขันสูง ประกอบกับ
พฤติกรรมการจับจ่ายซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคชาวไทยมองว่า สินค้าในราคา 60 บาท ในบางประเภทสินค้าทีจ่ ำ� หน่ายภายในร้านมีราคาสูงเมือ่ เทียบ
กับสินค้าประเภทเดียวกันที่สามารถซื้อได้จากร้านค้าประเภทอื่น จึงท�ำให้รา้ น Can Do ประเทศไทย ไม่สามารถสร้างผลการด�ำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ท�ำให้บริษัท อีซเี อฟ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด ต้องรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด�ำเนินธุรกิจดังกล่าว ทางฝ่ายบริหารจึงได้พจิ ารณาตัดสินใจ
ที่จะยุติการด�ำเนินธุรกิจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้หยุดการจ�ำหน่ายสินค้าทุกรายการ และได้ด�ำเนินการปิดสาขาของร้าน Can
Do ทุกสาขาเรียบร้อยแล้ว เพื่อลดผลกระทบจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ที่จะเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทต่อไป ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการด�ำเนินการในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามสัญญา Franchisee Agreement กับ Can Do Co.,Ltd. บริษัท
ผู้เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคาดว่าการปิดกิจการของร้าน Can Do ประเทศไทยจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
นี้
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการจัดหาธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ และพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในปัจจุบัน เพื่อพิจารณาการเข้าลงทุนโดยบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้และผลการด�ำเนินงานให้กับกลุ่ม
บริษัทโดยภาพรวม โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอข้อสรุปถึงธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้น

ธุรกิจพลังงานทดแทน
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant)

ปัจจุบัน บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อย เป็นผู้เข้าลงทุนใน บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (“SAFE”)
ซึ่ง ECF-P ได้เข้าลงทุนใน SAFE คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 33.37
ปัจจุบัน SAFE ได้เข้าลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด (“PWGE”)

ปัจจุบัน SAFE มีสัดส่วนการถือหุ้นใน PWGE ร้อยละ 99.99 โดย PWGE ด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่
ต�ำบลกายูคละ อ�ำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยใช้ชีวมวลจากต้นยางพาราเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต โดยจะผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่
ภาครัฐ ตามนโยบายการสนับสนุนการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ของส�ำนักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบการรับซื้อไฟฟ้าในระบบ Feed in Tariff (FiT) รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่ง
เสริมการลงทุน (BOI) โดยโรงไฟฟ้า  PWGE ได้เริ่มจ�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ตั้งแต่วันที่ 27
มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา 
PWGE ด�ำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่จะสร้างสรรค์พลังงานสีเขียว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับการพัฒนาการปลูกป่าเพื่อ
เศรษฐกิจสีเขียว บนแนวคิด Cullelose-Based World
โรงไฟฟ้า PWGE ตัง้ อยูบ่ นท�ำเลทีด่ นิ ติดถนนใหญ่ขนาด 4 ช่องทางเดินรถ บนเส้นทางหลวงหมายเลข 4057 และทีด่ นิ อีกด้านติดแม่นำ�้ สุไหงโกลก
ขนาดแม่น�้ำกว้าง 30 เมตร ท�ำให้มีน�้ำใช้ตลอดทั้งปี โดยด้านหน้าที่ดิน เป็นเนินเขาสูง ซึ่งที่ดินมีความสูงกว่าถนนประมาณ 3 เมตร ซึ่งจะช่วย
ลดความเสี่ยงจากปัญหาน�้ำท่วมได้ดี
นอกจากนี้ยังเป็นท�ำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต ภายในรัศมีรอบใน 30 กิโลเมตร รอบกลาง 60 กิโลเมตร
และรอบนอก 100 กิโลเมตร ซึ่งเป็นท�ำเลที่ตั้งที่จะช่วยลดความเสี่ยงด้านวัตถุดิบในอนาคต โดยอยู่หา่ งจากรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เพียง
30 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงเลื่อยและโรงสับไม้ (Wood Chips) อยู่เป็นจ�ำนวนมาก โรงเลื่อยที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดน ประเทศมาเลซีย
มีจำ� นวนมากกว่า 30 โรง ส่วนใหญ่จะผลิตและส่งไม้แปรรูปให้ตลาดภายในประเทศไทย ผ่านทางชายแดนสุไหงโกลก ซึง่ ท�ำเลทีต่ งั้ ของโรงไฟฟ้า
ช่วยท�ำให้ได้เปรียบด้านค่าขนส่ง และลดความเสีย่ งในกรณีทคี่ า่ น�ำ้ มันเพิม่ ขึน้ ในอนาคต ทีต่ งั้ โรงงานยังอยูต่ รงข้ามกับหมูบ่ า้ นไม้ขาว ซึง่ มีประชากร
คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ อาศัยอยู่เป็นจ�ำนวนกว่า 320 ครัวเรือน ซึ่งอ�ำเภอแว้ง ไม่มีความเสี่ยงเรื่องการก่อการร้าย จัดเป็นพื้นที่ปลอดภัยกว่า
พื้นที่อื่น

070

รายงานประจ�ำปี 2561

ภาพโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล PWGE

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า
อุปกรณ์

เทคโนโลยี/ผู้ผลิต

ประเภท

Combustion chamber เยอรมนี/จีน
เยอรมนี/จีน
Boiler
Steam Turbine
Generator

ห้องเผาไหม้ชนิดใช้ตะกรับแบบขั้นบันได และมีห้องเผาไหม้เพิ่มเติมด้านหลัง
ชนิดท่อน�้ำมี Drum 1 ชุด มีท่อน�้ำเป็นผนังส�ำหรับรับความร้อนและน�้ำหมุนเวียน
แบบธรรมชาติ
เชคโกสโลวาเกีย/ กังหันไอน�้ำแบบอิมพัลส์มีใบพัด 9 ชุดและไอน�้ำกลั่นตัวทั้งหมด
จีน
พร้อมด้วยเกียร์ทดรอบ
สวิตเซอร์แลนด์/ เครื่องก�ำเนิดกระแสไฟฟ้าแบบ ซินโครนัส ชนิดปิดหมด มีการระบายความร้อน
จีน
ด้วยอากาศ และแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยน�้ำการก�ำเนิดสนามแม่เหล็กเป็นแบบ
หมุนและไม่ต้องมีแปลงถ่าน

ที่มา : https://biological-energy.com

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

จากข้อมูลสถิติการเกษตรของประเทศไทยปี 2560 โดยการคาดการณ์จากส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้ข้อมูลว่า ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
มีเนื้อที่ยืนต้นไม้ยางพาราจ�ำนวน 1,007,135 ไร่
ทาง PWGE จึงได้ค�ำนวณปริมาณไม้ เพื่อพิจารณาความเพียงพอของปริมาณไม้ที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลส�ำหรับโรงไฟฟ้า PWGE ดังนี้
เนื้อที่ยืนต้นไม้ยางพารา
จะได้พื้นที่โค่นส�ำหรับอายุต้นยาง 20 ปี (ร้อยละ 5)
ได้ปริมาณไม้พื้น เท่ากับ 50,357 ไร่ต่อปี x
ปริมาณไม้ฟื้น 21.9 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่
ไม้ฟืน 1 ตัน มีปริมาตร 1.3 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ
โรงไฟฟ้า PWGE มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
ที่ 283 ตันต่อวัน หรือ ประมาณ 8,490 ตันต่อเดือน

จ�ำนวน 1,007,135 ไร่
50,357 ไร่ต่อปี
1,108,813 ลูกบาศก์เมตร
848,318 ตันต่อปี หรือ 70,693 ตันต่อเดือน
ดังนั้น จึงคิดได้ประมาณร้อยละ 12 ของปริมาณไม้ฟืนที่ได้ทั้งหมด

ซึ่งจากการค�ำนวณปริมาณความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้ในการผลิตเมื่อเทียบกับปริมาณไม้ฟื้นที่ได้ทั้งหมดนับว่าเพียงพอ โดยยังไม่รวม
ปลีกไม้ที่มีปริมาณ 503,570 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งค�ำนวณจาก 10 ลูกบาศก์เมตร คูณจ�ำนวน 50,357 ไร่ต่อปี หรือเท่ากับ 387,361 ตันต่อปี ด้วย
อย่างไรก็ตาม บริษั ทมีแผนลดการพึ่งพาไม้เชื้อเพลิงชีวมวลจากประเทศไทย โดยปริมาณไม้ยางพารากว่าร้อยละ 50 จะสั่งซื้อจากประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายไม้ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ก่อตั้งโรงไฟฟ้า PWGE มาเป็นระยะเวลาไม่ต�่ำกว่า 25 ปี

072

รายงานประจ�ำปี 2561

บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ�ำกัด (“SAFE-B”)

ปัจจุบัน SAFE มีสัดส่วนการถือหุ้นใน SAFE-B ร้อยละ 100 โดย SAFE-B ด�ำเนินธุรกิจโรงสับไม้เพื่อให้ได้ไม้สับ (Woodchips) ส่งเข้าเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตให้กับโรงไฟฟ้า PWGE ซึ่ง SAFE-B ได้เช่าที่ดิน ภายในโรงไฟฟ้า PWGE เพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ ภายใต้พื้นที่ภายในอาคารโรงสับ
ไม้และเก็บเชื้อเพลิง (Woodchips) รวมเครื่องสับไม้ และสายพานล�ำเลียง บนขนาดเนื้อที่รวม 6,480 ตารางเมตร
ทั้งนี้โรงสับไม้ของ SAFE-B มีก�ำลังการผลิตติดตั้งเพื่อผลิตไม้สับเท่ากับ 60 ตันต่อชั่วโมง โดยมีจ�ำนวนวันที่ใช้ในการผลิตไม้สับเท่ากับ 8 ชั่วโมง
ต่อวัน  ปัจจุบันใช้เป็นก�ำลังการผลิตส�ำหรับรองรับการผลิตเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า PWGE เท่ากับ 12.12 ตันต่อชั่วโมง ทั้งนี้ในส่วนของก�ำลัง
การผลิตติดตั้งส่วนที่เหลือ จะถูกน�ำไปใช้เพื่อการผลิตไม้สับส�ำหรับรองรับโครงการโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ที่อาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงการ
ด�ำเนินธุรกิจผลิตสับไม้ให้กับบริษัทภายนอก ที่มีความต้องการในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงสับไม้ต่อไป
ปัจจุบัน SAFE-B เริ่มเปิดด�ำเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่เริ่มจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล PWGE

เทคโนโลยีการไม้สับ
อุปกรณ์

เทคโนโลยี/ผู้ผลิต

Chain/Belt
Convenyer
เครื่องสับไม้

จีน/จีน

Belt Convenyer
Screw Convenyer

จีน/จีน
จีน/จีน

จีน/จีน

ประเภท

สายพานล�ำเลียง
แบบโซ่
ชนิดใบมีดสับ
4 ใบ
สายพานยาง
ส่งไม้สับลง
สายพาน

อธิบายการท�ำงาน

ไม้ซุงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ยาว 1.2 เมตร ถูกล�ำเลียง
ขึน้ Convenyer เพือ่ ส่งต่อไปยังเครือ่ งสับให้เป็นไม้สบั ขนาด 3*3 เซนติเมตร
ท�ำหน้าที่สับไม้ซุงให้มีขนาดเล็กลงขนาด 3*3 เซนติเมตร เพื่อส่งเข้าเก็บ
ที่ถังเก็บไม้สับ
ล�ำเลียงไม้สับเก็บในถัง Stock ไม้ ก่อนส่งเข้า Boiler
ล�ำเลียงไม้สับจากถังเก็บส่งเข้าสายพานและส่ง Boiler

แผนภาพกระบวนการผลิตไม้สับ (Woodchips)

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

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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ภาพภายในโรงสับไม้ของ SAFE-B

บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (“SAFE-P”)

บริษัท บินา 
่ พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จ�ำกัด (“SAFE-P”) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2561 ที่ผ่านมา SAFE-P จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 โดยต่อมา SAFE ได้เข้าลงทุนในมูลค่ารวม 51.69 ล้านบาท
เพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นของ SAFE-P ในสัดส่วนร้อยละ 49
ปัจจุบนั SAFE มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน SAFE-P ร้อยละ 49.00 โดย SAFE-P ด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวลด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟเิ คชัน่
(Gasification) ซึ่งปัจจุบัน SAFE-P มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวม 2 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 โครงการ คือ โครงการที่อ�ำเภอ
ลอง จังหวัดแพร่ ขนาด 1 เมกะวัตต์ และอ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ขนาด 1 เมกะวัตต์
ปัจจุบันโครงการที่อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ ได้เริ่มจ�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ส�ำหรับก�ำลังการผลิตที่ 1 เมกะวัตต์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ที่ผา่ นมา และขณะนี้ โครงการที่อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเริ่มการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ภาพโครงการโรงไฟฟ้า อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่
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เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น คือ การน�ำเชื้อเพลิงชีวมวลมาท�ำการเผาในเตาที่ออกแบบพิเศษเรียกว่า “เตาแก๊สซิฟายเออร์“ (Gasifier Stove) โดย
มีการควบคุมปริมาณอากาศที่ไหลเข้าภายในเตาให้มีปริมาณน้อยกว่าปกติ เพื่อบังคับให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า “การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์” ซึ่ง
ในสภาวะดังกล่าวจะเกิดความร้อนภายในเตาประมาณ 1,100 องศาเซลเซียส และจะเกิดก๊าซขึ้นจ�ำนวน 5 ชนิด ได้แก่
1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ร้อยละ 8
2. ก๊าซไนโตรเจน
ร้อยละ 50
3. ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์   ร้อยละ 20
4. ก๊าซไฮโดรเจน
ร้อยละ 20
5. ก๊าซมีเทน
ร้อยละ 2
ซึ่งก๊าซในล�ำดับที่ 3-5 มีคุณสมบัติที่สามารถติดไฟได้ง่ายสามารถน�ำไปใช้ในการผลิตพลังงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการผลิตพลังงาน
ความร้อนโดยการเผาไหม้โดยตรงในห้องเผาไหม้ Burner หรือแม้กระทัง่ น�ำไปใช้กบั เครือ่ งยนต์เผาไหม้ภายใน (Internal Combustion Engine)
และใช้เป็นต้นก�ำลังในการฉุดเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้า (Generator Set)
เตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิง Gasifier แบบ Fixed Bed Downdraft Gasifier สามารถแก้ปัญหาการปนเปื้อนของยางเหนียว หรือ Tar ได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมในการน�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมของเครื่องยนต์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า  หรือแม้กระทั่งน�ำมา
ใช้ในการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร

แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล

คัดเลือกขนาดเชื้อเพลิง

ลดอุณหภูมิก๊าซเชื้อเพลิง
ก่อนเข้าถังกรอง

กำ�จัดความชื้นให้อยู่ในระดับ

ระบบกรองฝุ่นและน้ำ�มันดิบ
เพื่อปรับคุณภาพให้สะอาด

นำ�ก๊าซความร้อนเข้าสู่เครื่องยนต์
เพื่อจุดระเบิดและสร้างกำ�ลังให้กับ
เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า

เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า
Power Generator

เข้าสู่กระบวนการเผาไหม้
เพื่อการผลิตก๊าซเชื้อเพลิง
ความร้อน

กระบวนการจัดส่วนผสม
ระหว่างอากาศ และ
ก๊าซความร้อน Air Mixer

กระแสไฟฟ้า
Electricity
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แบบจ�ำลองรูประบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล  โดยใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น

Gasifier

เตาแก๊สซิฟายเออร์ เมื่อใส่เชื้อเพลิง อาทิเช่น เศษไม้ ซังข้าวโพด ฯลฯ เตาจะท�ำหน้าที่เผาแบบความคุมอากาศเพื่อ
ให้เกิดก๊าซเชื้อเพลิง
Cyclone
ไซโคลนออกแบบให้แก๊สเชื้อเพลิงไหลเวียนเป็นวงกลมเพื่อให้เกิดแรงเหวี่ยง ท�ำให้ฝุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน
ถูกสลัดหล่นตกลงสู่ถังเก็บตามแรงดึงดูดของโลก
Wet Scrubber  
ระบบท�ำความสะอาดก๊าซและลดอุณหภูมิกา๊ ซเชื้อเพลิงจาก 450 c ลงเหลือ 40 c
Knock out Tank    ถังแยกน�้ำและก๊าซออกจากกันและท�ำหน้าที่กรองฝุ่นและน�้ำมันดิน                               
Heat Exchanger  
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ท�ำหน้าที่ลดอุณหภูมิก๊าซเชื้อเพลิงจาก 40 c ลงเหลือ 25 c
Wet Blower    
พัดลมดูดก๊าซแบบเปียก  
Moisture Collector   ถังดักความชื้น ท�ำหน้าที่ดูดซับละอองน�้ำที่ยังปนอยู่ในก๊าซออก
Dust Collector  
ถังดักจับฝุ่นละอองขนาดใหญ่กว่า 5 ไมครอนออกก่อนเข้าสู่เครื่องยนต์
Storage Gas   
ถังส�ำรองก๊าซเชื้อเพลิงก่อนเข้าเครื่องยนต์
Engine & Generator เครื่องยนต์และเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า 
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โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ประเทศเมียนมาร์

ในช่วงปี 2560 บริษัทได้เข้าลงทุนเพื่อด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�ำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 220 MW และมีก�ำลังการ
ผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW ของ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“โครงการโรงไฟฟ้ามินบู” หรือ “GEP”) ซึ่งตั้งอยู่
ที่เมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) โดยให้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (“ECF-P”)
ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็นผู้เข้าลงทุนซื้อหุ้นของโครงการในสัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่งบริษัทได้เข้าท�ำการซื้อหุ้นสามัญ
เดิมของ GEP จ�ำนวน 51,512 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GEP ในขณะนั้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีมูลค่าเท่ากับ 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้ามินบูมีมูลค่ารวม
ของโครงการอยู่ที่ 292.62 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาดว่า จะมีอัตราหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 65 : 35 จึงท�ำให้ ECF-P มีภาระที่จะต้องเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 20 จ�ำนวน 20.22 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อไป
ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มมีรายได้จากการจ�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ส�ำหรับ 50 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นเฟสแรก ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 นี้ จาก
ทั้งหมด 4 เฟส ที่จะเริ่มทยอยจ�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (SCOD) ทุก ๆ 360 วัน หลังจากวันที่เฟสก่อนหน้าเริ่มด�ำเนินการเชิงพาณิชย์
GEP มีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท จีอีพี (เมียนมาร์) จ�ำกัด (“GEP-Myanmar”) ซึ่งเป็นการลงทุนใน GEP-Myanmar เพียงบริษัทเดียว และ
ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทอื่นใด GEP-Myanmar มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจในการพัฒนาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้ามินบู
GEP-Myanmar ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กับ Electric Power Generation Enterprise
(“EPGE”) (ชื่อก่อนหน้าคือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้ Ministry of Electricity and Energy ของประเทศ
เมียนมาร์ โดยสาระส�ำคัญคือเพื่อตกลงพัฒนา ก่อสร้าง จัดหาแหล่งเงินทุน บริหารจัดการ บ�ำรุงรักษา และโอนกิจการ และ EPGE จะรับซื้อ
ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดก�ำลังการผลิตติดตัง้ ประมาณ 220 MW หรือคิดเป็นอัตราการรับซือ้ ไฟฟ้าสูงสุดที่ 170 MW
ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มด�ำเนินการจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial
Operation Date หรือ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทั้งหมด 4 เฟส ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ที่ 0.1275 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย
ไฟฟ้า ตลอดอายุสัญญาของ PPA รวมถึงการต่ออายุ PPA ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย โดยการผลิตไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 4 เฟส ตามอัตราการผลิต
ไฟฟ้าสูงสุดที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเฟส ดังนี้
เฟส 1 อัตราการรับซื้อสูงสุด 40 MW (กระแสสลับ) จากก�ำลังการผลิตติดตั้ง 50 MW
เฟส 2 อัตราการรับซื้อสูงสุด 80 MW (กระแสสลับ) จากก�ำลังการผลิตติดตั้ง 100 MW
เฟส 3 อัตราการรับซื้อสูงสุด 120 MW (กระแสสลับ) จากก�ำลังการผลิตติดตั้ง 150 MW
เฟส 4 อัตราการรับซื้อสูงสุด 170 MW (กระแสสลับ) จากก�ำลังการผลิตติดตั้ง 220 MW
โครงการโรงไฟฟ้ามินบูตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากเมืองหลวงเนปิดอว์ (Nay Pyi Taw) ประมาณ 150 กิโลเมตร หรือ ใช้เวลา
เดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 199 กิโลเมตร ด้วยเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง โดยพื้นที่โครงการจะตั้งอยู่บนพื้นที่สิทธิการเช่าเนื้อที่ประมาณ 836
เอเคอร์ (หรือเทียบเท่ากับ 2,114.48 ไร่) ซึ่งเพียงพอต่อการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ามินบูทั้ง 4 เฟส โดยสิทธิการเช่าของพื้นที่จะมีระยะเวลา
เท่ากับหรือมากกว่าระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยสิทธิการเช่าพื้นที่เนื้อที่เช่า 700 เอเคอร์ จะอยู่ภายใต้บริษัท AVA Capital Trading
Limited (“AVA Capital”) และพื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของ The Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation (MOAI) โดย
GEP-Myanmar จะด�ำเนินการเช่าต่อจาก AVA Capital ส่วนสิทธิการเช่าพื้นที่เช่าเนื้อที่ 136 เอเคอร์ จะอยู่ภายใต้ GEP-Myanmar โดยพื้นที่
ดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของ The Ministry of Natural Resources and Environment and Conservative (MNREC)
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เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้ามินบูเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ หรือวิธโี ฟโตโวลตาอิคส์
(Photovoltaics) ซึ่งเป็นการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell หรือ Photovoltaic
Cell (PV) โดยอาศัยอุปกรณ์ที่ส�ำคัญในกระบวนการผลิต คือ
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Panel)
2. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)
3. หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)
4. ระบบอุปกรณ์ส�ำหรับสถานีย่อยของโครงการขนาด 230kV (230 kV Substation Equipment)
เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะสร้างพาหะน�ำไฟฟ้า  ท�ำให้เกิดพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power) จากนั้นพลังงาน
แสงอาทิตย์ในรูปไฟฟ้ากระแสตรงจะถูกส่งไปยังเครื่องแปลงไฟฟ้า  (Inverter) ซึ่งจะแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ (AC Power)
โดยไฟฟ้ากระแสสลับดังกล่าวจะถูกส่งผ่านไปยังหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เพือ่ เพิม่ แรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมส�ำหรับโรงไฟฟ้า
ทีจ่ ะจ่ายไฟเข้าระบบสายส่งของ National Grid Line ซึง่ ในโครงการโรงไฟฟ้ามินบูนี้ ไฟฟ้ากระแสสลับจากเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้าจะถูกรวบรวม
โดยหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 33 kV อุปกรณ์ตันตอนไฟฟ้า  (Switchgear) และอุปกรณ์ส่งไฟฟ้า  (Distribution Systems) ทั้งนี้ กระแสไฟฟ้า
ดังกล่าวจะถูกเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้นเป็น 230 kV โดยหม้อแปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Step-up Transformer) ขนาด 230-33 kV จ�ำนวน 4 เครื่อง
เพือ่ จะจ่ายไฟเข้าระบบสายส่งของ national grid line ทัง้ นี้ สายส่งหลักระยะทางประมาณ 1.3 ไมล์ (หรือประมาณ 2.1 กิโลเมตร) ได้ดำ� เนินการ
สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเชื่อมต่อเข้ากับ National Grid Line

ภาพโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์
(ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ)
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ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel)
บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด (“แพลนเนท”)

แพลนเนทมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel) ได้แก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board)
และแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด (Particleboard) โดยคาดว่าจะมีก�ำลังการผลิตที่ 600-800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด
ได้ด�ำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนใน บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด โดยเข้าถือหุ้นร้อยละ 57 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด เพื่อ
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 450 ล้านบาท โดยแพลนเนทจะใช้เงินลงทุนในโครงการ
เบื้องต้นจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,456.31 ล้านบาท
ในปัจจุบนั แพลนเนทอยูร่ ะหว่างการส�ำรวจรายละเอียดในการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ การลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจทีด่ นิ ทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะก่อสร้างโรงงาน
ซึ่งต้องพิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ  ทั้งแหล่งวัตถุดิบ ระยะทางในการขนส่งวัตถุดิบ ระยะทางในการขนส่งสินค้าจากโรงงาน ฯลฯ เพื่อ
ให้บริษัทได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและได้รับประโยชน์สูงสุด โดยคาดว่าจะมีระยะเวลาการก่อสร้างโรงงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี
ภายหลังจากด�ำเนินการเลือกที่ดินที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ
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โครงสร้างรายได้
บริษัทมีโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์

1. เฟอร์นิเจอร์
2. กระดาษปิดผิว
3. ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง
4. ร้านค้าปลีก
รายได้จากการขาย-สุทธิ
รายได้อื่น ๆ1/
รายได้รวม

ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ

1,273.72
65.90
15.84
15.31
1,370.78
21.71
1,392.49

1,332.31
73.54
22.68
16.09
1,444.62
34.06
1,478.68

1,358.64
54.63
30.70
10.60
1,454.57
50.22
1,504.79

91.47
4.73
1.14
1.10
98.44
1.56
100.00

90.10
4.97
1.53
1.09
97.70
2.30
100.00

90.29
3.63
2.04
0.70
96.66
3.34
100.00

หมายเหตุ : 1/ รายได้อื่น ๆ ได้แก่ ก�ำไร (ขาดทุน) จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ ดอกเบี้ยรับ ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อนื่ (ได้แก่ ค่าบริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวซี )ี รายได้ขายเศษวัสดุ/รายได้จากการชดเชยการส่งออก/ส่วนลดรับ/อืน่ ๆ)
2/
			 บริษั ทได้เริ่มปิดสาขาการด�ำเนินธุรกิจในส่วนของร้านค้าปลีก Can Do ตลอดปี 2561 เนื่องจากมีตัวเลขผลการด�ำเนินงาน
ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผา่ นมา บริษัทได้หยุดการด�ำเนินกิจการร้านค้าปลีก Can Do
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โครงสร้างรายได้แยกตามการจ�ำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย

1. จ�ำหน่ายภายในประเทศ
2. จ�ำหน่ายต่างประเทศ
รายได้จากการขาย-สุทธิ

080

รายงานประจ�ำปี 2561

ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ

594.36
776.42
1,370.78

689.81
754.81
1,444.62

764.63
689.94
1,454.57

43.36
56.64
100.00

47.75
52.25
100.00

52.57
47.43
100.00

ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรม
ภาวะการส่งออกและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ภาวะการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ปี 2561 ที่ผ่านมา

จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ในรอบปี 2561 ที่ผา่ นมา ภาพรวมของตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์
เฟอร์นเิ จอร์และชิน้ ส่วน ซึง่ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิ จอร์ไม้ เฟอร์นเิ จอร์โลหะ ทีน่ อนหมอนฟูก เฟอร์นเิ จอร์อนื่ ๆ และชิน้ ส่วนเฟอร์นเิ จอร์
มีมูลค่าเท่ากับ 1,185.20 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปี 2560 เท่ากับร้อยละ 3.48 โดยแบ่ง
แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกได้ดังนี้
หน่วย : ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ตัวเลขการส่งออก

ปี 2559

ปี 2560

อัตราการเติบโต

ปี 2561

อัตราการเติบโต

เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
โดยแบ่งออกเป็น
เฟอร์นิเจอร์ไม้
เฟอร์นิเจอร์โลหะ
ที่นอนหมอนฟูก
เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ
ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์

1,096.59

1,145.3

4.44%

1,185.2

3.48%

348.25
105.51
84.56
174.83
383.44

331.50
80.30
112.00
178.60
442.80

-4.80%
-23.87%
32.46%
2.18%
15.48%

313.10
84.30
131.7
205.10
451.00

-5.57%
4.93%
17.59%
14.83%
1.85%

ข้อมูลสัดส่วนเมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนทั้งหมด
ตัวเลขการส่งออกชิน้ ส่วนเฟอร์นเิ จอร์มมี ลู ค่าการส่งออกเป็นอันดับ 1 เมือ่ เทียบกับมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ ทัง้ หมด รองลงมาเป็นมูลค่า
การส่งออกกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเป็นการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ตามค�ำสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศทั้งหมด
แผนภาพสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ปี 2561
หน่วย : ร้อยละ
ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์อื่น

38.05%
17.31%

เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ
ที่นอนหมอนฟูก
เฟอร์นิเจอร์โลหะ

11.11%
7.11%

เฟอร์นิเจอร์ไม้

26.42%

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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โดยมูลค่าการส่งออกเฟอร์นเิ จอร์และชิน้ ส่วนทีป่ ระเทศไทยมีการส่งออกมากทีส่ ดุ อันดับ 1 คือ ประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ ในรอบปี 2561 ทีผ่ า่ นมามีอตั รา
การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.26 โดยมีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 18.22 รองลงมาอันดับ 2 คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีอัตราการส่งออกลดลง
ที่ร้อยละ 12.78 ทั้งนี้หากพิจารณาการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศของบริษัท ในรอบปี 2561 หากพิจารณาเป็นสกุลเงินบาทจะพบว่า บริษัท
มีอัตราการส่งออกสินค้าที่ลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐปรับตัวแข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา 
นอกจากนีห้ ากพิจารณาตัวเลขมูลค่าการส่งออกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยังพบว่า ใน 10 ประเทศทีป่ ระเทศไทย
มีการส่งออกสินค้าไปจ�ำหน่ายมากทีส่ ดุ จะมีกลุม่ ประเทศคูค่ า้ ในเขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (AEC) อยู่ 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย
เวียดนาม และฟิลปิ ปินส์ ประเทศไทยมีมลู ค่าการส่งออกให้กบั ประเทศเหล่านี้ คิดเป็นมูลค่าทัง้ หมดเท่ากับ 157.13 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือลดลง
ประมาณร้อยละ 0.60  เมื่อเทียบกับช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา และคิดเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
เท่ากับร้อยละ 13.26  
ทัง้ นีบ้ ริษัทได้วางแผนนโยบายทีจ่ ะสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั กลุม่ ลูกค้าทีม่ อี ยู่ในมือส�ำหรับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ลูกค้าในประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ โดย
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการค้าขายร่วมกันนานหลายปี โดยจะมุ่งมั่นด้านการพัฒนารูปแบบสินค้า รวมถึงคุณภาพของสินค้า ระยะเวลาการส่งมอบ
ที่ตรงต่อเวลา เหล่านี้คือ หัวใจที่ส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน ซึ่งกลุ่มลูกค้าโดยส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นคือ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่ (Modern Trade) ทั้งที่จ�ำหน่ายสินค้าเฉพาะด้านเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งภายในบ้าน รวมถึงร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่จ�ำหน่าย
สินค้าหลากหลาย ซึ่งลูกค้าที่ค้าขายกับบริษัทล้วนจัดเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศญี่ปุ่น ประกอบกับช่วงปี 2560 - ปี
2561 บริษัทได้เริ่มน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ เตียง ให้กับกลุ่มลูกค้า  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากเริ่มต้นมีค�ำสั่งซื้อเพียงไม่กี่ราย
ปัจจุบันจ�ำนวนลูกค้าที่ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์เตียงของบริษัทเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และบริษั ทได้เริ่มขยายสายการผลิตสินค้า  โดยลงทุน
เครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อรองรับค�ำสั่งซื้อเตียงที่จะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ให้เพิ่ม
ขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะขยายโอกาสทางการขายไปยังกลุม่ ลูกค้าในย่านเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (AEC) ให้มากกว่าเดิม จากปัจจุบนั
มีสัดส่วนการส่งออกเมื่อเทียบกับยอดขายทั้งหมดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 ของรายได้จากการขายทั้งหมด และในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัท
เริ่มได้รับค�ำสั่งซื้อจากกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ และเป็นลูกค้ารายใหญ่ เริ่มส่งค�ำสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามา ได้แก่ กลุ่มลูกค้าจากประเทศจีน และ
อินเดีย ซึ่งในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มลูกค้าจาก 2 ประเทศนี้ ยังมีสัดส่วนการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 1.37 ของรายได้จากการส่งออกทั้งหมด
ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้วางกลยุทธ์เพิ่มยอดขายกับกลุ่มลูกค้าจากประเทศจีน และอินเดียให้เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส�ำคัญ   

ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทยมีมูลค่าประมาณ 90,000 ล้านบาท และมีผู้ประกอบการกว่า 1,800 ราย ทั้งนี้ ส�ำหรับปี 2562 ผู้ประกอบการ
รายใหญ่ในอุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์คาดว่ายังคงเติบโตได้ดี สะท้อนจากผูป้ ระกอบการรายใหญ่ในตลาด เช่น เอส.บี.เฟอร์นเิ จอร์, โมเดิรน์ ฟอร์มกรุป๊ ,
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค, ชิค รีพลับบลิค และอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ มีการตั้งเป้าหมายรายได้ทั้งปี 2562 จะเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-15 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน เนื่องจากมองว่าภาพรวมตลาดเฟอร์นิเจอร์ปัจจุบันยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์ตาม
แนวรถไฟฟ้า ประกอบกับผู้ประกอบการได้มุ่งพัฒนาสินค้าปรับตัวในเรื่องขนาดและดีไซน์ เพื่อตอบสนองความต้องการและให้เข้ากับไลฟ์สไตล์
ของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
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รายงานประจ�ำปี 2561

ผู้ประกอบการ

ปี 2560

รายได้ (ล้านบาท)
ปี 2561

ปี 2562f

ส่วนแบ่งการตลาด (%)

9,000
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
9.34
7,200
บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ จ�ำกัด
7.48
คาดว่าเติบโต
คาดว่าเติบโต
บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
3,082
3.2
8-15%
10-15%
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
1,445
1.5
บริษัท ชิค รีพับบลิค จ�ำกัด (มหาชน)
622
0.65
รวม
21,349
22.17
ที่มา : Enlite 13 พฤศจิกายน 2561, ประมวลผลโดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ ธนาคารออมสิน * มูลค่าตลาดเฟอร์นิเจอร์ ณ ปี 2560
อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในกลุ่มตลาดล่างคาดว่ายังคงไม่สดใสนัก เนื่องจากปัญหาค่าครองชีพและหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับ
สูง ท�ำให้ผบู้ ริโภคสินค้าเฟอร์นเิ จอร์ในตลาดระดับล่างค่อนข้างระมัดระวังการใช้จา่ ยและเลือกทีจ่ ะจับจ่ายใช้สอยในสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นมากกว่า ประกอบ
กับรูปแบบสินค้าไม่มีความทันสมัยและจุดขายไม่ชัดเจน ท�ำให้ไม่มีศักยภาพในการแข่งขันเหมือนตลาดระดับบนที่เน้นคุณภาพสินค้าและดีไซน์
เป็นหลัก
จากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ปี 2560 มีจ�ำนวนนิติบุคคลที่ส่งงบการเงิน และเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจร้านค้า
ปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,486 ราย คิดเป็นรายได้รวมอยู่ที่ 39,282.83 ล้านบาท โดยเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่
มีรายได้รวมอยู่ที่ 38,251.07  ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 3 จากปีก่อน โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งเป็นผู้เล่นที่ส�ำคัญในอุตสาหกรรม
อยู่ 3 ราย ซึง่ หากเปรียบเทียบกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของผูเ้ ล่นรายส�ำคัญดังกล่าวเทียบกับบริษัท จะพบว่าไม่ใช่กลุม่ ลูกค้าเดียวกันกับบริษัท กล่าว
คือ ผูป้ ระกอบการ 2 ใน 4 ราย ด�ำเนินธุรกิจการเป็นผูผ้ ลิตเฟอร์นเิ จอร์และจัดส่งสินค้าเพือ่ จ�ำหน่ายในรูปแบบร้านค้าปลีกเฟอร์นเิ จอร์ขนาดใหญ่
ที่จ�ำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของตนเองซึ่งเป็นการจ�ำหน่ายสินค้าไปยังผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์โดยตรง (End-user) ในขณะที่อีกรายหนึ่งเน้นการ
ผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมเกือบทุกประเภทเฟอร์นิเจอร์ โดยมีการจ�ำหน่ายสินค้าผ่านโชว์รูม และลูกค้าโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ตา่ ง ๆ ผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย ไม่ได้เป็นคู่แข่งขันโดยตรงของบริษัท เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน และหาก
พิจารณาถึงผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) เช่นเดียวกันกับบริษัท ปัจจุบันมีเพียง 4
ราย ที่มีสินค้าวางจ�ำหน่ายใน Modern Trade แต่เนื่องจากผู้ผลิตทั้ง 4 ราย เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ขนาดกลางถึงเล็กที่มีความสามารถใน
การรับค�ำสั่งซื้อจ�ำกัด และไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มียอดขายใกล้เคียงกับบริษัท นอกจากนี้รายได้จากการจ�ำหน่ายของบริษัทโดยส่วนใหญ่
หรือประมาณร้อยละ 50 เป็นการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายให้กับลูกค้าในต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงพิจารณาคู่แข่งขันจากต่างประเทศเป็นส�ำคัญ ซึ่ง
ปัจจุบนั บริษัทได้คาดการณ์วา 
่ น่าจะมีเพียงรายเดียวทีม่ ลี กั ษณะการด�ำเนินธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท รวมถึงมีกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายในต่างประเทศ
เป็นกลุ่มเดียวกัน คือ HEVEA PAC Malaysia SDN BHD ประเทศมาเลเซีย
ส�ำหรับสถานการณ์และศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทในขณะนี้ ยังถือว่า อยู่ในระดับที่ไม่เสียเปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน นอกจากนี้บริษัท
ยังสามารถรักษาระดับรายได้โดยไม่เกิดการสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดแต่อย่างใด เมื่อพิจารณาจากส่วนแบ่งการตลาดทั้งการส่งออกและ
การจ�ำหน่ายสินค้าภายในประเทศ ในขณะที่ในส่วนของสินค้าที่จ�ำหน่ายภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้าส่งและ
ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ทั่วประเทศ บริษัทสามารถสร้างฐานจ�ำนวนลูกค้าได้เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน นอกจากนี้ในส่วนของการส่งออกบริษัทได้รบั โอกาสทางการค้าจากลูกค้าในประเทศจีนทีเ่ ริม่ ทยอยสัง่ ซือ้ สินค้าจากโรงงานของบริษัทตัง้ แต่
ช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา และยังมีแนวโน้มปริมาณค�ำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามแผนค�ำสั่งซื้อที่คาดการณ์ไว้

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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ภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ที่มา: ศูนย์เศรษฐกิจธุรกิจ เศรษฐกิจฐานรากธนาคารออมสิน

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ปี 2562 คาดว่าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดกลาง-บน จะเติบโตได้ค่อนข้างดี โดยได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากการขยายตลาดสินค้าเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนไปยังตลาดอาเซียน เพื่อรองรับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่พักอาศัย โรงแรม
และรีสอร์ทซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ผลิตและผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไทย เนื่องจากสินค้าจากไทยมีดีไซน์ที่สวยงามและมีคุณภาพที่ดี ส่งผลให้เป็นที่รู้จัก
และยอมรับของต่างประเทศ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในกลุ่มตลาดล่างคาดว่าจะยังไม่สดใสมากนัก เนื่องจากปัญหาค่าครองชีพ
และหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ท�ำให้ผู้บริโภคค่อนข้างระมัดระวังการใช้จา่ ย
ปี 2562 คาดว่าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดกลาง-ตลาดบน มีการเติบโตได้ดี เนื่องจากโครงการคอนโดมิเนียมและ
อสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครที่มีโครงการขึ้นตามแนวรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ทั่วเมือง รวมทั้งการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่จะส่งเสริมให้เกิดการลงทุนตลาดอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออก ส�ำหรับปี 2562 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ได้
รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตลาดสินค้าเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนไปยังตลาดอาเซียน เพื่อรองรับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่พักอาศัย
โรงแรม และรีสอร์ทซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ผลิตและผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไทย เนื่องจากสินค้าจากไทยมีดีไซน์ที่สวยงามและมีคุณภาพที่ดี ท�ำให้เป็น
ที่รู้จักและยอมรับของต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้รับปัจจัยบวกจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเริ่ม
มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยในการสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น ทั้งในแง่ของคุณภาพสินค้า การช�ำระเงิน และการจัดส่งสินค้า ที่สามารถจัดส่งได้หลาก
หลายประเภท รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่ได้มีการดีไซน์ให้รองรับกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในปี 2562 มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
1. อุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์โดยเฉพาะในกลุม่ ตลาดกลาง-บน เป็นตลาดทีม่ ผี ผู้ ลิตรายใหม่ ๆ เข้ามา อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้มอี ตั ราการแข่งขันสูง
เช่น การแข่งขันด้านราคา และการผลิต ผู้ประกอบการจึงต้องเน้นพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่ ที่มีความโดดเด่นตรงตามความต้องการและ
ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้า ท�ำให้เกิดการลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ทันสมัยและรวดเร็วมากขึ้น
2. การแข่งขันทีร่ นุ แรงจากเฟอร์นเิ จอร์ราคาถูกของจีน และเวียดนาม ซึง่ มีขอ้ ได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคา เนือ่ งจากมีคา่ แรงงานต�ำ่ กว่า และ
ค่าวัตถุดบิ อืน่ ๆ ทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ ท�ำให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดระดับล่างอย่างต่อเนือ่ ง เพราะราคายังเป็นปัจจัยหลักทีผ่ บู้ ริโภคใช้ตดั สินใจ
เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ แม้เฟอร์นิเจอร์ไทยจะมีคุณภาพและได้รับการยอมรับมากกว่าเฟอร์นิเจอร์จากจีน และเวียดนามก็ตาม แต่ด้วยราคาที่
ถูกกว่า อาจท�ำให้คู่คา้ เลือกเฟอร์นิเจอร์จากประเทศคู่แข่ง  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ทางบริษัทได้ตั้งเป้าหมายการเจาะกลุ่มลูกค้ารายใหม่ เพื่อเป็นการขยายช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า โดยวางแผนขยายตลาดกลุ่มลูกค้ารายใหม่
ไปยังกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนาที่มีปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศในเขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งฐานลูกค้าในกลุ่ม AEC ส�ำหรับช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างยอด
ขายได้เติบโตขึ้นมากกว่าร้อยละ 200 ซึ่งเป็นผลมาจากปีที่ผา่ นมา บริษัทเน้นการเจาะกลุ่มลูกค้าในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งแนวโน้มคาดว่า น่าจะ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในส่วนของตลาดการส่งออก บริษัทมีแผนการขยายตลาดสู่กลุ่มลูกค้าประเทศจีน และอินเดียเพิ่มขึ้นด้วย
ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าเดิมของบริษัท ทางบริษัทจะเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ เพือ่ ขยายช่องทางและโอกาสในการรับค�ำสัง่ ซือ้ ได้เพิม่
ขึ้นจากเดิม โดยนับตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทได้เริ่มปรับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์สู่การขยายฐานการผลิตส�ำหรับผลิตภัณฑ์เตียงนอนมากขึ้น ซึ่ง
จากผลการส�ำรวจข้อมูลพบว่า ยังมีโอกาสสร้างการเติบโตของรายได้จากการขายผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้ ซึ่งบริษัทจะได้วางแผนการขยายสาย
การผลิตเฉพาะเจาะจงส�ำหรับผลิตภัณฑ์นี้ให้เพิ่มขึ้นต่อไป
และในส่วนของการขายสินค้าภายในประเทศ บริษั ทยังคงกลยุทธ์ที่จะเติบโตไปร่วมกับจ�ำนวนสาขาของลูกค้าในกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
(Modern Trade) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจะช่วยลดต้นทุนคงที่จากค่าเช่า และค่าใช้จ่ายคงที่อื่น ๆ ที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจเมื่อเปรียบ
เทียบกับการลงทุนขยายสาขาของโชว์รูม ELEGA และ FINNA HOUSE ด้วยตัวเอง ส�ำหรับแนวทางที่จะเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่าย
ผ่านโชว์รูมทั้งสองแห่งดังกล่าว บริษัทจะเน้นไปที่การน�ำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้เพิ่มขึ้น

084

รายงานประจ�ำปี 2561

ส�ำหรับเป้าหมายในปีต่อไป บริษัทจะยังคงกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกรายย่อยและร้านค้าส่งเฟอร์นิเจอร์
(Dealer) ในพืน้ ทีต่ า่ งจังหวัด ภายใต้ตราสินค้า คอสต้า (Costa) ให้สามารถสร้างรายได้จากการขายให้เพิม่ ขึน้ จากเดิม เนือ่ งจากบริษัทพิจารณา
ว่า โอกาสทางการขายผ่านฐานลูกค้าในกลุ่มนี้ยังมีศักยภาพที่จะสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

การจัดหาผลิตภัณฑ์

ในส่วนของการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท ขณะนี้บริษัทมีโรงงานที่ใช้เป็นฐานในการผลิตรวม 2 แห่ง ซึ่งแบ่งออกเป็น ส่วนของส�ำนักงานใหญ่
และสาขาที่ 1 ดังนี้
ส�ำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 37/9 หมู่ที่ 10 ถนนบ้างบึง-แกลง ต�ำบลทางเกวียน อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยในส่วนของโรงงานแห่งนี้
จะประกอบด้วยอาคารที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตทั้งหมด 10 อาคาร โดยแบ่งออกเป็น
1. อาคารผลิตเฟอร์นิเจอร์ 5 อาคาร
2. โกดังเก็บสต็อกสินค้าส�ำเร็จรูปเพื่อเตรียมส่งมอบ 2 อาคาร
3. อาคารเตรียมวัตถุดิบ ได้แก่ อาคารโรงปิดผิว และจัดชุดน็อต สกรู (ฟิตติ้ง) 1 อาคาร
4. อาคารเก็บสต็อกไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 1 อาคาร
5. อาคารแพ็คกิ้งสินค้า 1 อาคาร
ในส่วนส�ำนักงานใหญ่นี้ จะเดินสายการผลิตเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดเท่านั้น
สาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 29/1-2 หมู่ที่ 3 ซอยชงโค-ชุมนุมใน ต�ำบลวังจันทร์ อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยในส่วนของโรงงานแห่งนี้
จะประกอบด้วยอาคารที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตทั้งหมด 4 อาคาร โดยแบ่งออกเป็น
1. อาคารผลิตเฟอร์นิเจอร์ 4 อาคาร
2. โรงเลื่อย โรงอบไม้ยางพาราแปรรูป 1 อาคาร
3. โกดังเก็บสต็อกสินค้าส�ำเร็จรูปเพื่อเตรียมส่งมอบ 1 อาคาร
4. อาคารผลิตกระดาษปิดผิว 1 อาคาร
ในส่วนของโรงงานแห่งนี้จะเดินสายการผลิตเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเลื่อย โรงอบไม้ยางพาราแปรรูปโรงผลิตและประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา และโรงผลิตกระดาษปิดผิวเท่านั้น
บริษัทมีรูปแบบการเปิดเดินสายการผลิตเครื่องจักรในแต่ละวัน แบ่งออกได้ ดังนี้
● ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. คือ 1 กะ
● ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. (รวมจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานล่วงเวลา (OT) 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น.
● ตั้งแต่เวลา 08.00-24.00 น. (รวมจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานล่วงเวลา (OT) 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น.
ก่อนหักชั่วโมงพักพิเศษเวลา 17.00-18.00 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง)
ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการเปิดด�ำเนินการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง
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ก�ำลังการผลิตเต็มที่และก�ำลังการผลิตจริงในปัจจุบัน
ก�ำลังการผลิต

ก�ำลังการผลิตไม้
ยางพาราแปรรูป
อบแห้ง
(ลูกบาศก์เมตรต่อปี)

ก�ำลังการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้
ปาร์ติเคิลบอร์ด
(ลูกบาศก์เมตรต่อปี)

ก�ำลังการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา
(ลูกบาศก์เมตรต่อปี)

ก�ำลังการผลิต
กระดาษปิดผิว
(เมตรต่อปี)

ก�ำลังการผลิตเต็มที่
8,700
95,000
7,900
24,000,000
ก�ำลังการผลิตจริงใน
6,500
59,885
5,690
16,084,300
ปัจจุบัน (โดยประมาณ)
อัตราการใช้ก�ำลัง
ร้อยละ 91.95
ร้อยละ 65.63
ร้อยละ 63.04
ร้อยละ 71.21
การผลิตในปัจจุบัน
(โดยประมาณ)
หมายเหตุ : ในส่วนของก�ำลังการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  ขณะนี้เครื่องจักรได้เดินก�ำลังเต็ม
ประสิทธิภาพและก�ำลังแรงงานที่มีอยู่ในขณะนี้แล้ว

รายละเอียดเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต โดยแบ่งแยกตามกระบวนการผลิต

1. การผลิตไม้ยางพาราแปรรูป ประกอบด้วย
เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

1. โต๊ะเลื่อยไม้ซุง
2. ถังอัดน�้ำยาความดันสูง เพื่อป้องกันมอดและปลวก
3. เตาอบ

ก�ำลังการผลิต

โดยเฉลี่ย 900-1,000 คิวบิกฟุต/วัน ส�ำหรับระยะเวลาการผลิต
ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
โดยเฉลี่ย 70-80  คิวบิกฟุต ส�ำหรับการอบ 45 นาที ต่อรอบ
โดยจะอบประมาณ 8-9 รอบต่อวัน
จ�ำนวน 8 เตา โดยสามารถบรรจุได้ 850-1,000 คิวบิกฟุตต่อวัน

4. บอยเลอร์ โดยใช้ฟืน และเศษไม้ที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเป็นเชื้อเพลิง

2. การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ประกอบด้วย
เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

1.
2.
3.
4.
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โต๊ะตัดไม้ตามขนาดที่ก�ำหนดเพื่อเตรียมวัตถุดิบ
เครื่องจักร CNC เพื่อตัด เจาะไม้ ตามรูปแบบ และขนาดที่ก�ำหนดเพื่อเตรียมขึ้นรูป โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น และไต้หวัน
เครื่องไสไม้ เครื่องขัด
อุปกรณ์การพ่นสี
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ปริมาณการผลิตของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ในช่วงที่ผ่านมา
ประเภทสินค้า

หน่วย : ตัว
ปี 2559

โต๊ะรับประทานอาหาร (Dining Table)
เก้าอี้รับประทานอาหาร (Dining Chair)
ม้านั่งยาว (Bench)
เตียง (Bed)
โต๊ะ (Center)
ตู้เอนกประสงค์ (Buffet + Hutch)
รถเข็น (Wagon)
ชั้นวางของ (Shelf)
ส่วนประกอบอื่น ๆ
รวมปริมาณการผลิต

9,813
181,066
1,273
227
1,182
327
8,679
7,622
210,189

ปริมาณการผลิต
ปี 2560

6,648
170,329
2,712
4,538
410
5,137
2,267
192,041

ปี 2561

9,912
154,414
7,362
18
4,929
1,860
1,473
179,968

3. การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ประกอบด้วย
เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

1. โต๊ะตัดไม้ตามขนาดที่ก�ำหนดเพื่อเตรียมวัตถุดิบ
2. เครือ่ งจักรส�ำหรับใช้ในการปิดกระดาษปิดผิวไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
3. เครือ่ งจักร CNC เพื่อตัด เจาะไม้ ตามรูปแบบ และขนาดที่ก�ำหนดเพื่อเตรียมขึ้นรูปร่าง โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน

ปริมาณการผลิตของเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ในช่วงที่ผ่านมา
ประเภทสินค้า

ชั้นวางของเอนกประสงค์
ตู้เอนกประสงค์/ตู้โชว์
ตู้ส�ำหรับใส่รองเท้า
ตู้เสื้อผ้า
ชั้นวางทีวี (ตัว)
โต๊ะคอมพิวเตอร์/โต๊ะท�ำงาน
โต๊ะเครื่องแป้ง/เตียง
รวมปริมาณการผลิต

หน่วย : ตัว
ปี 2559

2,570,686
420,725
69,056
81,297
105,691
25,830
14,872
3,288,157

ปริมาณการผลิต
ปี 2560

2,309,649
465,777
73,977
94,444
104,342
22,586
3,159
3,100,934

ปี 2561

2,124,716
412,939
49,723
66,814
94,821
12,080
34,661
2,795,754

ในงวดบัญชีปี 2561 และปี 2560 บริษัทมีสดั ส่วนการสัง่ ซือ้ ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ดต่อยอดสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ รวม คิดเป็นร้อยละ 36.98  และร้อยละ 37.90
ตามล�ำดับ

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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4. การผลิตกระดาษปิดผิว ประกอบด้วย
เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

1. เครื่องจักรส�ำหรับพิมพ์ลายกระดาษฟอยล์ โดยใช้เทคโนโลยี
จากประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน รวม 2 สายการผลิต
2. เครื่องตรวจสอบคุณภาพของกระดาษปิดผิว

ก�ำลังการผลิต

เครื่องจักรสามารถเดินเครื่องเพื่อพิมพ์ลายได้ 24,000,000 เมตร
ต่อปี

ปริมาณการผลิตกระดาษปิดผิว ในช่วงที่ผ่านมา
ขนาดกระดาษ

30 แกรม
45 แกรม
60 แกรม
65 แกรม
รวมปริมาณการผลิต

หน่วย : เมตร
ปี 2559

ปริมาณการผลิต
ปี 2560

ปี 2561

15,837,750
1,470,511
511,600
17,819,861

15,301,897
7,500
1,618,650
471,400
17,399,447

14,259,400
1,488,500
336,400
16,084,300

บริษัทมีการน�ำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตกระดาษปิดผิวจากต่างประเทศ โดยในงวดบัญชีปี 2561 และ ปี 2560 บริษัทมีสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบดัง
กล่าวคิดเป็นร้อยละ 3.08 และร้อยละ 3.85 ของมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบรวม
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วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทมีทั้งหมดดังต่อไปนี้
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

1. ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
2. สี
3. วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ (ฟิตติ้ง)
(อาทิ มือจับ บานพับ รางลิ้นชัก
กุญแจล็อค กระจก)
4. กล่อง
5. ไม้ยางพาราท่อน
6. อุปกรณ์อื่น ๆ (ได้แก่ โฟม โฟมชีท
กระดาษทราย และวัสดุสิ้นเปลือง)
7. กระดาษ
8. วัสดุ PVC ปิดขอบ
9. กาว
10. ไม้แผ่น/ไม้หน้าโต๊ะ/ไม้วีเนียร์/ไม้อัดประสาน
11. ฟองน�้ำ
12. หนังเทียม (พีวีซี)
13. เบาะ
รวม

สัดส่วนการสั่งซื้อเมื่อเทียบกับ
มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
(ร้อยละ)

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ

36.55
11.29
14.14

สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ

8.778
6.37
7.14

สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ

3.36
3.98
3.29
2.12
0.13
0.25
2.60
100.00

สั่งซื้อจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท โดยสัดส่วนค�ำนวณจากที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี 2561
ช่วงปี 2561 บริษัทมีสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมดแบ่งออกเป็นการสั่งซื้อภายในประเทศ และต่างประเทศ เท่ากับร้อยละ 92.86 : ร้อยละ
7.14 ตามล�ำดับ ในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจ�ำหน่ายในแต่ละราย บริษัทไม่ได้มีการจัดท�ำสัญญาซื้อขายแต่อย่างใด ในการสั่งซื้อ
วัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจ�ำหน่ายในแต่ละราย ฝ่ายจัดซื้อจะจัดท�ำข้อมูลเปรียบเทียบเงื่อนไขของผู้ผลิตและผู้จัดจ�ำหน่ายปีละ 2 ครั้ง จะจัดท�ำ
และทบทวนข้อมูลโดยเปรียบเทียบในช่วงเดือนธันวาคม เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลส�ำหรับการสั่งซื้อในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และใน
ช่วงเดือนมิถุนายน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลส�ำหรับการสั่งซื้อในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการกระจายการสั่งซื้อ
และจะลดสัดส่วนการสั่งซื้อหากพบว่า  เริ่มมีการสั่งซื้อวัตถุดิบกับผู้จัดจ�ำหน่ายรายใดรายหนึ่งมากเกินไป ในปัจจุบันบริษัทไม่มีการพึ่งพิงผู้ผลิต
หรือผู้จัดจ�ำหน่ายรายใด และบริษัทไม่มีการสั่งซื้อวัตถุดิบกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งแต่อย่างใด

ภาพรวมอุตสาหกรรมด้านพลังงานทางเลือก ปี 2561

ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จดั ท�ำสถานการณ์พลังงานปี 2561 โดยภาพรวมการใช้พลังงานขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.8 ขณะที่
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย (GDP) 9 เดือนแรกของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการใช้จา่ ยและการลงทุนภาครัฐทีข่ ยายตัวต่อเนือ่ ง ตลอดจนการขยายตัวของการผลิตทัง้ ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจทัง้ สาขาโรงแรม ภัตตาคาร ขายส่ง ขายปลีก และส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ศสช.)
คาดการณ์วา 
่ เศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะขยายตัวร้อยละ 4.2 จากการขยายตัวของการส่งออก การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวม
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สถานการณ์การใช้ไฟฟ้า

การรายงานสถานการณ์การใช้ไฟฟ้า พบว่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ เกิดขึน้ เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2561 อยูท่ รี่ ะดับ 34,317 MW
เพิ่มขึ้น 0.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศค่อนข้างร้อน จากผลการส�ำรวจพบว่า  การใช้ไฟฟ้าของประเทศ
อยู่ที่ 203,577 GWh เพิ่มขึ้น 2.5% ส่วนหนึ่งเกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจท่องเที่ยวโดยจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจีนเริ่ม
ฟืน้ ตัวตัง้ แต่ชว่ งลอยกระทงทีผ่ า่ นมา อีกทัง้ มีนโยบายกระตุน้ การท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ แต่ทงั้ นีม้ ปี จั จัยทีท่ ำ� ให้การใช้ไฟฟ้าไม่สงู มากนัก ได้แก่ สภาพ
อากาศที่หนาวเย็นในช่วงต้นปี ประกอบกับมีฝนตกนอกฤดูกาล ทั้งนี้ได้แบ่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามประเภทของอุตสาหกรรม ดังนี้
● สาขาอุตสาหกรรม มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า  47% การใช้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.1% โดยกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่มีการใช้ไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูง
ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพื้นฐานใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1.5% ตามความต้องการใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1.0% ตามความต้องการใช้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
● สาขาธุรกิจ มีสด
ั ส่วนการใช้ไฟฟ้า 25% การใช้เพิม่ ขึน้ 3.0% ตามการขยายตัวของการบริโภคในภาคเอกชนและการท่องเทีย่ ว โดยกลุม่ ธุรกิจ
หลักทีม่ กี ารใช้ไฟฟ้าในสัดส่วนทีส่ งู ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า  อพาร์ตเมนต์ เกสต์เฮาส์ และโรงแรม มีการใช้ไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ 0.9% 3.9% และ
2.8% ตามล�ำดับ ทั้งนี้ การใช้ไฟฟ้าในส่วนของโรงแรมเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงสอดคล้องกับจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมากขึ้น โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น 4.54% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
● สาขาครัวเรือน มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า  24% การใช้เพิ่มขึ้น 1.2% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่ ไม่ร้อนและมีฝนตกนอกฤดูกาล
ส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศไม่สูงนัก

สาขา

ครัวเรือน
ธุรกิจ
● ห้างสรรพสินค้า
● อพาร์ตเมนท์และเกสต์เฮาส์
● โรงแรม
อุตสาหกรรม
● อาหาร
● เหล็กและโลหะพื้นฐาน
● อิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ**
รวม

2558

41,286
42,466
4,890
4,094
3,990
83,984
10,446
6,647
6,952
7,098
174,833

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
กิกะวัตต์ชั่วโมง GWh
2559
2560
2561
(ม.ค.-พ.ย)

43,932
44,639
5,086
4,458
4,210
86,878
10,873
7,176
7,034
7,398
182,847

44,374
45,100
5,154
4,600
4,228
87,772
11,362
7,861
7,248
7,878
185,124

41,560
42,910
4,790
4,426
3,994
80,885
10,288
7,299
6,755
7,353
172,708
*2561
p~188,906

2561 (ม.ค.-พ.ย)
Growth
Share
(%) YOY
(%)

1.2
3.0
0.9
3.9
2.8
0.1
-1.1
1.5
1.0
1.4
2.5
*2561p~2.1

24
25

47

4
100

*องค์กรไม่แสวงหาก�ำไร สูบน�้ำเพื่อการเกษตร ไฟชั่วคราว ไฟสาธารณะ และอื่น ๆ
หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนแปลง (%) เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
     2. การใช้ไฟฟ้าสาขาธุรกิจและสาขาอุตสาหกรรมแสดงข้อมูลเฉพาะและอุตสาหกรรมส�ำคัญ 3 ประเภท
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดสัดส่วน
การใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) พบว่าในช่วง 9 เดือนของปี 2561 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 9,680 พันตัน
เทียบเท่าน�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อ
เนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553
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รายงานประจ�ำปี 2561

ซึ่งเป็นปีฐานที่เริ่มดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) และแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 นับเป็นสัญญาณ
ที่ดี ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวได้สอดคล้องกับแผนการด�ำเนินธุรกิจของบริษั ทที่ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนซึ่งปัจจุบันมีท้ังโครงการที่
สามารถจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้เรียบร้อยแล้ว และโครงการที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการก่อสร้าง
การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
(ม.ค.-ก.ย. 2561)
พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 75.50%

(พลังงานแสงอาทิตย์/พลังงานลม/
ชีวมวล/ขยะ/ก๊าซชีวภาพ)
ไฟฟ้า* 2.74%
(พลังน�้ำขนาดเล็ก)ไฟฟ้า 0.06%
(พลังน�้ำขนาดใหญ่)ไฟฟ้า 0.75%

พลังงานหมุนเวียน 15.33%

63,128 kto

การน�ำเข้าไฟฟ้าพลังน�้ำ 2.68%

การใช้พลังงานทดแทน
(ม.ค.-ก.ย. 2561)

9,680 ktoe

(พลังงานแสงอาทิตย์/ชีวมวล/
ขยะ/ก๊าซชีวภาพ)
ความร้อน 9.30%

พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม
6.49%

เชื้อเพลิงชีวภาพ 2.48%

*รวมไฟฟ้าที่ผลิตใช้เอง (off grid)

แนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี 2562

ปี 2562 คาดว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 193,747 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับปี 2561 ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจที่คาดว่าจะ
ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้ไฟฟ้าอาจเพิ่มขึ้นไม่สูงมากนัก เนื่องจากมีผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองและ SPP นอกระบบเพิ่มขึ้น ประกอบกับนโยบาย
ส่งเสริมพลังงานทดแทนที่ท�ำให้มีการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน อาคารธุรกิจ หรืออาคารโรงงาน เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองเพิ่ม
มากขึ้น

แนวโน้มการใช้ไฟฟ้า ปี 2562
ปี

กิกะวัตต์ชั่วโมง GWh

2558
2559
2560
2561f
2562f

174,833
182,847
185,124
188,906
193,747

การเปลี่ยนแปลง
กิกะวัตต์ชั่วโมง
ร้อยละ (%)

6,148
8,014
2,277
3,782
4,841

3.6
4.6
1.3
2.0
2.6

หมายเหตุ : *ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าของเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าใช้เองโดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้า  และ/หรือผลิตไฟฟ้าเพื่อจ�ำหน่ายให้ลูกค้า
โดยตรง หรือ IPS (Independent Power Supply)
f ข้อมูลประมาณการ
ที่มา : http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/14457-stiulation2561-12month
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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทยมีมูลค่าประมาณ 90,000 ล้านบาท และมีผู้ประกอบการกว่า  1,800 ราย ทั้งนี้ ส�ำหรับปี 2562 ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีผู้ประกอบการผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่รวม 4 ราย (ไม่รวมบริษัท) ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้ง 4 รายดังกล่าว
หากพิจารณาเปรียบเทียบกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จะพบว่าไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเดียวกันกับบริษัท กล่าวคือ ผู้ประกอบการ 2 ใน 4 ราย ด�ำเนินธุรกิจใน
รูปแบบร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ที่จ�ำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของตนเอง และจ�ำหน่ายสินค้าไปยังผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์โดยตรง
(End-user) ในขณะที่อีกรายหนึ่งเน้นการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมเกือบทุกประเภทเฟอร์นิเจอร์ โดยมีการจ�ำหน่าย
สินค้าผ่านโชว์รมู และลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ตา่ ง ๆ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการอีกรายปัจจุบนั ผลิตเฟอร์นเิ จอร์เพือ่ รองรับค�ำสัง่ ซือ้ จากผูค้ า้ ปลีก
รายใหญ่รายเดียวเป็นหลักจึงกล่าวได้วา 
่ ผูป้ ระกอบการทัง้ 4 ราย ไม่ได้เป็นคูแ่ ข่งโดยตรงของบริษัท เนือ่ งจากมีกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน
และหากพิจารณาถึงผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์ ทีม่ กี ลุม่ ลูกค้าเป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) เหมือนกับบริษัท ปัจจุบนั มีเพียง
4 รายที่มีสินค้าวางจ�ำหน่ายใน Modern Trade แต่เนื่องจากผู้ผลิตทั้ง 4 ราย เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ขนาดกลางถึงเล็กที่มีความสามารถ
ในการรับค�ำสั่งซื้อจ�ำกัด และไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มียอดขายใกล้เคียงกับบริษัท ส�ำหรับคู่แข่งขันจากต่างประเทศ จะมีเพียงรายเดียวที่มี
ลักษณะการด�ำเนินธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท รวมถึงมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในต่างประเทศเป็นกลุ่มเดียวกัน คือ HEVEA PAC Malaysia SDN BHD
ประเทศมาเลเซีย แต่ด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ซื้อ รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของสินค้า  ควบคู่ไปกับการผลิตที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามปริมาณที่ต้องการได้ จึงท�ำให้ลูกค้าต่างประเทศส่วนใหญ่ยังคงสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทมายาวนานต่อเนื่อง
กว่า 10 ปี อย่างไรก็ตามบริษัทตระหนักดีถึงจุดแข็งของคู่แข่งขันในต่างประเทศ ซึ่งคู่แข่งขันที่ส�ำคัญคือ กลุ่มโรงงานผู้ผลิตในประเทศมาเลเซีย
และเวียดนาม โดยมาเลเซียจะมีความได้เปรียบเรื่องเน้นการผลิตตามค�ำสั่งซื้อ ผลิตและขายในปริมาณมาก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา
ช่วยในกระบวนการผลิต ต้นทุนแรงงานและค่าขนส่งไม่สงู ขณะทีเ่ วียดนามจะเน้นการผลิตตามค�ำสัง่ ซือ้ เช่นเดียวกัน ต้นทุนแรงงานต�ำ่ แต่จดุ อ่อน
คือ ต้องพึ่งพาวัตถุดิบน�ำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งการจะสร้างข้อได้เปรียบของบริษัท บริษัทตระหนักดีถึงการสร้างจุดยืนให้กับสินค้าของบริษัท
โดยการเกาะติดแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการปรับตัวไปสู่รูปแบบการผลิตสินค้าที่รองรับกับความต้องการดังกล่าว
และหาช่องทางสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า (Value Added) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแข่งขันกับความได้เปรียบในด้านต่าง ๆ เมื่อเทียบกับ
คู่แข่งได้

ความเสี่ยงจากการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่และการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

บริษัทจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการจ�ำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศในงวดบัญชี
ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 47.75 และร้อยละ 52.25 ของรายได้จากการขาย ตามล�ำดับและส�ำหรับงวดบัญชีปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 52.57 และ
ร้อยละ 47.43 ของรายได้จากการขาย
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  บริษัทเริ่มมีสัดส่วนของรายได้จากการจ�ำหน่ายภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นผลมาจากบริษัท
มีรายได้จากการจ�ำหน่ายภายในประเทศเติบโตขึน้ ส�ำหรับปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 11 ทัง้ นีห้ ากพิจารณาทีช่ อ่ งทางการจัดจ�ำหน่าย
จะพบว่า  อัตราการเติบโตดังกล่าวมาจากการจ�ำหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) ทั่วประเทศเติบโตเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนประมาณร้อยละ 78 ส�ำหรับการเติบโตอย่างมีนัยส�ำคัญของช่องทางการจ�ำหน่ายผ่านร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) นั้น
เกิดจากตั้งแต่ปี 2560 บริษั ทให้ความส�ำคัญที่จะพัฒนาและผลักดันทั้งในส่วนของการจัดหาผลิตภัณฑ์ การเสริมโครงสร้างทีมงานให้มี
ความแข็งแกร่ง มีจำ� นวนบุคลากรทีเ่ พียงพอ เพือ่ ผลักดันช่องทางการจ�ำหน่าย Dealer ให้เติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนีย้ งั มีการปรับกลยุทธ์
ทางด้านการตลาดใหม่เพื่อสร้างยอดขายด้วย
ส�ำหรับผลกระทบจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ต้นปี 2559 ซึ่งในกลุ่มอาเซียนผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
จากผู้ผลิตในประเทศมาเลเซีย และเวียดนามถือเป็นคู่แข่งที่ส�ำคัญของไทย แต่หากพิจารณาแล้วในส่วนการแข่งขันในตลาดอาเซียนนั้นปัจจุบัน
ยังไม่รนุ แรงมากนัก เพราะแต่ละประเทศจะเน้นในสินค้าทีเ่ ป็นจุดเด่นของตัวเอง อาทิ ประเทศอินโดนีเซียจะเด่นเรือ่ งเฟอร์นเิ จอร์ที่ใช้งานภายนอก
(Outdoor Furniture) มาเลเซียมีความเชี่ยวชาญเรื่องเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตในปริมาณมาก มีราคาถูก ฟิลิปปินส์จะเด่นในเรื่องออกแบบดีไซน์แต่
มีการผลิตน้อย เวียดนามมีการผลิตใกล้เคียงกับไทยมากทีส่ ดุ แต่กม็ จี ดุ อ่อนในเรือ่ งวัตถุดบิ ทีต่ อ้ งน�ำเข้าเกือบทัง้ หมด ดังนัน้ จากทีก่ ล่าวมา บริษัท
ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดปัญหาการแข่งขันด้านราคา  โดยมีนโยบายการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
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กระบวนการผลิต การใช้นโยบายการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการขยายฐาน
ลูกค้าไปยังลูกค้ารายใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เพิ่มขึ้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อน�ำเสนอลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ รวม
ถึงมีแผนที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเน้นการแข่งขันด้าน
คุณภาพสินค้าและการก�ำหนดราคาที่สามารถแข่งขันได้เป็นส�ำคัญ นอกจากนี้ ด้วยความได้เปรียบจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ท�ำให้
บริษัทสามารถก�ำหนดราคาที่แข่งขันได้ และด้วยคุณภาพสินค้าที่เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมายาวนานกว่า จึงท�ำให้
บริษัทมัน่ ใจว่าจะได้รบั ผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าวค่อนข้างน้อย ทัง้ นีห้ ากพิจารณาสัดส่วนด้านต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย เปรียบเทียบ
ระหว่างปี 2560 และ ปี 2561 จะพบว่า มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 69.51 และร้อยละ 69.78 ตามล�ำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทยังสามารถบริหาร
จัดการต้นทุนขายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทยังคงนโยบายที่จะลดสัดส่วนต้นทุนขายให้ลดลงอย่างต่อเนื่องต่อไป

ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีการจ�ำหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าต่างประเทศ โดยก�ำหนดเงื่อนไขการช�ำระค่าสินค้าเป็นสกุลดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งในงวดบัญชีปี 2560 และ
งวดบัญชีปี 2561 บริษัทมีสัดส่วนการจ�ำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 52.25 และร้อยละ 47.43 ของรายได้จากการขาย ตาม
ล�ำดับ นอกจากนี้ บริษัทมีการน�ำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตกระดาษปิดผิวจากต่างประเทศและการสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อจ�ำหน่ายภายในโชว์รูม โดย
ในงวดบัญชีปี 2560 และงวดบัญชีปี 2561 บริษัทมีสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 3.89 และร้อยละ 3.08 ของมูลค่าการสั่งซื้อ
วัตถุดิบรวม ดังนั้น บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อก�ำไรสุทธิของบริษัทได้ อย่างไร
ก็ตาม บริษัทได้เตรียมเครื่องมือทางการเงินส�ำหรับป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีวงเงิน
ซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินแห่งหนึง่ ในประเทศ เป็นจ�ำนวนเงินรวมประมาณ 0.03 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบาทจ�ำนวนรวมประมาณ 1.38 ล้านบาท เพือ่ ลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
ได้ในระดับหนึง่ ทัง้ นีบ้ ริษัทมีนโยบายในการใช้วงเงินซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าให้เพียงพอกับระดับมูลค่าทีค่ ดิ ว่าเพียงพอในการป้องกัน
ความเสี่ยงโดยจะไม่มีการเปิดวงเงินซื้อขายเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบการเก็งก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด

ความเสี่ยงจากการไม่มีสัญญารับซื้อสินค้าในระยะยาว

ปัจจุบันบริษัทผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ผ่านรูปแบบการจ�ำหน่ายหลัก 2 แบบคือ
แบบที่ 1 การผลิตและจ�ำหน่ายตามค�ำสั่งซื้อของลูกค้าต่างประเทศ โดยในงวดบัญชีปี 2560 และงวดบัญชีปี 2561 บริษั ทจ�ำหน่ายสินค้า
ในลักษณะผลิตตามค�ำสั่งซื้อของลูกค้าต่างประเทศเท่ากับ 752.09 ล้านบาท และ 689.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.45 และร้อยละ
50.78 ของรายได้จากการจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ตามล�ำดับ
แบบที่ 2 การผลิตและจ�ำหน่ายตามค�ำสั่งซื้อของลูกค้าภายในประเทศ ซึ่งจะมีทั้งการผลิตโดยใช้ตราสินค้าของลูกค้า  และการผลิตโดยใช้
ตราสินค้าของบริษัท แต่ทงั้ หมดคือการผลิตและจ�ำหน่ายให้กบั กลุม่ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ได้แก่ เทสโก้ โลตัส, โฮมโปร, บิก๊ ซี,
เมกาโฮม, ไทวัสดุ และวินเนอร์ โดยในงวดบัญชีปี 2560 และงวดบัญชีปี 2561 บริษัทผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าโดยใช้ตราสินค้าของบริษัทตามที่
กล่าวข้างต้นเท่ากับ 403.56 ล้านบาท และ 428.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.29 และร้อยละ 31.54 ของรายได้จากการจ�ำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์
ตามล�ำดับ
ซึ่งการจ�ำหน่ายสินค้าในรูปแบบการผลิตตามรายละเอียดข้างต้น ถือเป็นรูปแบบการจ�ำหน่ายหลักของบริษัท โดยบริษัทจะได้รับแผนการสั่งซื้อ
ล่วงหน้าจากลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทุกปี โดยทัง้ ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศจะไม่มกี ารท�ำสัญญาซือ้ สินค้าในระยะยาว ดังนัน้
บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของปริมาณค�ำสั่งซื้อของลูกค้า  เนื่องจากไม่มีการท�ำสัญญาซื้อสินค้าในระยะยาว กล่าวคือ
ลูกค้าอาจลดปริมาณค�ำสั่งซื้อ หรือไม่สั่งซื้อสินค้าในอนาคตได้ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษั ทและ
ผลก�ำไรของกิจการ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากสินค้าของบริษัทมีคุณภาพในการผลิต รวมถึงการก�ำหนดราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ซึ่งทางบริษัทจะได้เปรียบจากการรับค�ำสั่งซื้อในปริมาณที่มากเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) และการส่งมอบสินค้า
ที่ตรงตามก�ำหนดเวลา จึงท�ำให้ลูกค้ากลุ่มต่างประเทศ และกลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ของบริษัททั้งหมด ยังคงมียอดสั่งซื้อ
สินค้ากับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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ความเสี่ยงด้านการผลิต
ความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุดิบ

• ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
ในงวดบัญชีปี 2560 และงวดบัญชีปี 2561 บริษัทมีสัดส่วนการสั่งซื้อไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด คิดเป็นร้อยละ 37.90 และร้อยละ 36.55 ของ
ยอดสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ รวม ซึง่ ในปี 2561 มีสดั ส่วนลดลงเล็กน้อย อันเป็นผลมาจากราคาไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ดปรับตัวลดลง และบริษัทมีการใช้วัตถุดิบ
อย่างอื่นประกอบการผลิตเฟอร์นิเจอร์มากขึ้น อาทิ การน�ำเหล็กมาผสมในแบบของผลิตภัณฑ์
บริษัทไม่มีการท�ำสัญญาซื้อขายกับผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้น บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ
หากผู้จัดจ�ำหน่ายไม่สามารถจ�ำหน่ายวัตถุดิบให้กับบริษั ทได้อย่างเพียงพอ หรืองดการจ�ำหน่ายวัตถุดิบให้กับบริษั ท แต่อย่างไรก็ตาม
บริษั ทตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว และได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ โดยได้สั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จ�ำหน่าย
รายใหญ่ที่มีศักยภาพด้านการผลิตรวม 7 ราย ควบคู่ไปกับการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบมายาวนานต่อเนื่อง ซึ่ง
จ�ำนวนผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบกว่าร้อยละ 80 ของจ�ำนวนผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบหลัก มีการขายวัตถุดิบให้กับบริษั ทมาเป็นเวลานานมากกว่า  10
ปีขึ้นไป
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วัตถุดบิ หลักในการผลิตเฟอร์นเิ จอร์ของบริษัทได้แก่ ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด และไม้ยางพารา  โดยในช่วงปี 2561 ทีผ่ า่ นมา  ราคาวัตถุดบิ หลัก
ทั้งสองประเภทดังกล่าวไม่มีการแกว่งตัวที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างต้นทุนการผลิตของบริษั ทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามประกอบกับ
บริษั ทใช้นโยบายการควบคุมต้นทุนการผลิต และบริหารจัดการของเสียภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนการผลิต
และต้นทุนขายลดลงจากปี 2559 ต่อเนื่องถึงปี 2561
ในส่วนของไม้ยางพารานั้น ปัจจุบันในประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราทั้งประเทศอยู่ที่ปริมาณ 22 ล้านไร่ ในขณะมีปริมาณการ
ตัดโค่นไม้ยางพาราจะอยู่ที่ปีละ 400,000-500,000 ไร่ ซึ่งการปลูกไม้ยางพาราของเกษตรกรผู้ปลูก มีวัตถุประสงค์เพื่อกรีดน�้ำยางไป
ท�ำยางแผ่นเพื่อจ�ำหน่าย ซึ่งต้นยางถือเป็นผลพลอยได้จากการปลูกยาง เนื่องจากเมื่อต้นยางมีอายุมากขึ้น น�้ำยางจะลดลง จึงตัดโค่น
ไม้ยางมาจ�ำหน่าย โดยเฉพาะในธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อจ�ำหน่าย ดังนั้น หากมีปริมาณความต้องการไม้ยางพารามากขึ้น ย่อม
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนไม้ยางอันจะน�ำมาซึ่งผลกระทบต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรของกิจการได้ อย่างไรก็ตามราคาจะเห็นได้ว่า 
ตั้งแต่ช่วงปี 2557 ราคาไม้ยางพาราเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น
ทั้งนี้โดยภาพรวมแล้วในส่วนของการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบหลักทั้งสองประเภทดังกล่าว บริษั ทจะมีการติดตามความเคลื่อนไหว
การเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงของราคาอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้ทนั ต่อสถานการณ์และสามารถป้องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ หลัก
ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัท

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน

บริษัทด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และกระดาษปิดผิว ซึ่งแรงงานด้านการผลิตถือเป็นส่วนส�ำคัญ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,361 คน แบ่งเป็นพนักงานประจ�ำจ�ำนวน 305 คน และลูกจ้างรายวันจ�ำนวน 1,056 คน ซึ่งประมาณร้อยละ 80.00
ของจ�ำนวนลูกจ้างรายวันทัง้ หมดอยู่ในฝ่ายโรงงาน/ผลิต ซึง่ การมีแรงงานเป็นจ�ำนวนมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและความสามารถ
ในการแข่งขันของกิจการ โดยในระหว่างปีคนงานมีการเปลี่ยนงานรวมทั้งบริษั ทมีการขยายกระบวนการผลิตอยู่ตลอดเวลา  จึงอาจเกิดการ
หมุนเวียนของแรงงานเพิ่มขึ้น/ลดลง จนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตได้ในบางช่วง ซึ่งบริษัทตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยง
ดังกล่าว และก�ำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคยประสบกับปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้
บริษัทยังมีแผนทีจ่ ะปรับปรุงสายการผลิต ด้วยการน�ำเข้าเครือ่ งจักรทีม่ เี ทคโนโลยีทนั สมัย เพือ่ ให้กระบวนการผลิตเป็นระบบอัตโนมัติ (Automatic
System) มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานที่อาจเกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง
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รายงานประจ�ำปี 2561

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก

บริษัทเริ่มด�ำเนินธุรกิจจากการก่อตั้งโดยนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องผ่านการบริหารอย่างมืออาชีพของกลุ่มผู้บริหารใน
ครอบครัวสุขสวัสดิ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาการด�ำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 20 ปี ผู้บริหารหลักของบริษัทได้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับกิจการ และ
สร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศมาโดยต่อเนือ่ ง ดังนัน้ บริษัทจึงอาจได้รบั ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผูบ้ ริหารหลักของบริษัท
ในด้านการบริหารงาน ซึง่ หากมีการเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหารหลักอาจจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทได้ ทัง้ นี้ บริษัทตระหนักถึงความ
เสี่ยงดังกล่าว จึงได้มีการจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) และได้สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทมีบทบาทในการแสดงความคิด
เห็นและปฏิบัติงานภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดอย่างเต็มที่ รวมถึงผลักดันให้เกิดการท�ำงานเป็นทีมเพื่อสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานให้เพิม่ ขึน้ ภายใต้การพิจารณาผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ควบคูไ่ ปกับการให้ความส�ำคัญกับการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการท�ำงานโดยเท่าเทียมและสม�่ำเสมอ รวมทั้งได้ส่งเสริมและมอบหมายให้พนักงานมีต�ำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น
เพื่อรองรับด้านการบริหารจัดการของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมั่นใจว่าจะสามารถลดการพึ่งพิงการบริหารงานโดยผู้บริหารหลักได้ในอนาคต

ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50

บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ กลุ่มสุขสวัสดิ์ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและ
เรียกช�ำระแล้ว ซึ่งการถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าว อาจท�ำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการก�ำหนด
นโยบายการบริหารงาน รวมถึงควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกินกว่ากึ่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในวาระที่
ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน จากจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด 9 ท่าน ทัง้ นีเ้ พือ่ การตรวจสอบ
และถ่วงดุลให้การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ซึง่ กรรมการตรวจสอบของบริษัททุกท่าน
ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม โดยกรรมการตรวจสอบหนึ่งท่านเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษั ท
ซึ่งถือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการของบริษั ท นอกจากนี้ บริษั ทได้ว่าจ้างบริษั ท แอค-พลัส
คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด เข้าท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้
คณะกรรมการบริษัทยังค�ำนึงถึงการให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยจะปฏิบตั ติ ามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างเคร่งครัด
ดังนั้น ด้วยโครงสร้างที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลดังกล่าว บริษัทจึงมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท จะได้รับการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

นับตั้งแต่ช่วงปี 2560 บริษั ทได้ขยายการด�ำเนินธุรกิจไปสู่ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ทั้งส่วนที่เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็นผู้เข้าลงทุนในโครงการ
ต่าง ๆ ดังนั้น การเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าอาจเกิดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ได้แก่
• ความเสี่ยงจากความส�ำเร็จของโครงการ/ความเสี่ยงจากการเปิดด�ำเนินโครงการที่ล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ ซึ่งในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ผ่านการเข้าถือหุ้นร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการส�ำหรับเฟสที่ 1 จ�ำนวน 50 เมกะวัตต์แรกจากทั้งหมด 220 เมกะวัตต์ ซึ่งอาจมีความเสี่ยง
หากเกิดจากอุปสรรคในระหว่างการก่อสร้างโครงการ ท�ำให้วนั เปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ตอ้ งล่าช้าออกไป หรือท�ำให้มตี น้ ทุนหรือค่าใช้จา่ ย
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม ในประเด็นความเสีย่ งดังกล่าว บริษัทได้สง่ ตัวแทนกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
ใน บริษัท พลังงานเพือ่ โลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึง่ ตัวแทนกรรมการของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมและรับฟังความคืบหน้า รวมทัง้ ปัญหา
และแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การด�ำเนินการของโครงการลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ตัวแทนกรรมการจะน�ำเสนอ
รายละเอียดต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบความคืบหน้าการด�ำเนินการก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่องในทุกคราว
ที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
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• ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ เนือ่ งจากแหล่งเงินสนับสนุนส่วนใหญ่มาจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ซึง่ อัตราดอกเบีย้
ที่บริษั ทจะได้รับจากสถาบันการเงินจะถูกก�ำหนดเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ดังนั้น หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนทางการเงินของโครงการ ซึง่ จะกระทบต่อส่วนแบ่งก�ำไรทีบ่ ริษัทจะได้รบั อย่างไรก็ตามส�ำหรับโครงการ
โรงไฟฟ้ามินบู ได้ก�ำหนดให้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยตามสัดส่วนที่ก�ำหนด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Credit Facility Agreement)
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ ใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล เนื่องจากบริษั ท
เริม่ รับรูร้ ายได้จากการจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สำ� หรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ของบริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า  โดยส่วนใหญ่คือ ไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้เบญจพรรณ
ซึ่งหากราคาไม้สับส่งถึงหน้าโรงไฟฟ้ามีความผันผวนอย่างมีนัยส�ำคัญ อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และ
ในท้ายที่สุดจะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนของบริษัทได้
อย่างไรก็ตาม ในประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้ส่งตัวแทนกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัทใน บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด ซึ่งตัวแทนกรรมการของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมและรับฟังผลการด�ำเนินงาน
ของโครงการเป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงสัดส่วนต้นทุนการผลิตไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับโครงการ ซึ่งหากเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในทีมคณะกรรมการบริหารจะเร่งหาแนวทางแก้ไข พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะช่วย
ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภาพรวมการด�ำเนินงานของโครงการ
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3. อาคาร

2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน

1. ที่ดิน

ประเภททรัพย์สิน

●

●

●

●

●

ลักษณะกรรมสิทธิ์

อาคารส�ำนักงานใหญ่ โรงงาน
และคลังสินค้า ตั้งอยู่เลขที่ 37/9
หมู่ 3 ถนนบ้านบึง-แกลง ต�ำบล
ทางเกวียน อ�ำเภอแกลง จังหวัด
ระยอง
อาคารส�ำนักงาน โรงงาน และ
คลังสินค้า ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 29/1 หมู่ 3
ซอยชงโค-ชุมนุมใน ต�ำบลวังจันทร์
อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

เป็นเจ้าของ

ที่ดินโฉนดเลขที่ 22357, 29832, เป็นเจ้าของ
47836, 55949, 61964 และ
55306 ตั้งอยู่ที่ต�ำบลทางเกวียน
อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง เนือ้ ที่
รวม 43-0-37 ไร่
ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 78, 542 และ 743
ตั้งอยู่ที่ต�ำบลวังจันทร์ อ�ำเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง เนื้อที่รวม
54-2-11 ไร่
ที่ดินโฉนดเลขที่ 138570 และ
138571 ตัง้ อยูท่ อี่ ำ� เภอบึงค�ำพร้อย
อ�ำเภอล�ำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี
เนื้อที่รวม 1-0-3 ไร่
เป็นเจ้าของ

ลักษณะทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

เป็นหลักประกันวงเงิน
สินเชื่อกับเจ้าหนี้
สถาบันการเงิน

- ไม่มี -

เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ
กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน

ภาระผูกพัน

82.73

1.02

140.76

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

ที่ตั้งโชว์รูมและคลังสินค้าของบริษัท

ที่ตั้งอาคารโรงงานและคลังสินค้า

ที่ตั้งอาคารส�ำนักงานใหญ่ และอาคารโรงงาน
และคลังสินค้า

ที่ตั้งอาคารส�ำนักงานใหญ่ และอาคารโรงงาน
และคลังสินค้า
ใช้เป็นอาคารส�ำนักงาน โรงงาน โชว์รูม
และคลังสินค้า

●

●

●

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

098

รายงานประจ�ำปี 2561

ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

		
1.03
4.78
20.75
15.44
86.56
459.40

30.08
76.24

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

อาคารส�ำนักงาน โชว์รมู และคลัง
สินค้า ตั้งอยู่เลขที่ 25/28 หมู่ 12
ต�ำบลบึงค�ำพร้อย อ�ำเภอล�ำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี
- ไม่มี 4. ส่วนปรับปรุงอาคาร
เป็นเจ้าของ
5. เครือ่ งจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เป็นเจ้าของ/
เครื่องจักรบางส่วน
บางส่วนเป็นทรัพย์สิน
เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ
ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน
6. ระบบไฟฟ้า
เป็นเจ้าของ
- ไม่มี 7. เครือ่ งตกแต่งติดตัง้ และเครือ่ งใช้สำ� นักงาน
เป็นเจ้าของ
- ไม่มี 8. อุปกรณ์โชว์รูม
เป็นเจ้าของ
		
ทรัพย์สนิ ภายใต้สญั ญาเช่าซือ้ - ไม่มี 9. ยานพาหนะ
เป็นเจ้าของ
- ไม่มี10. งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
รวม

●

ประเภททรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (ต่อ)

เพื่อใช้ในการติดต่อและการขนส่ง
เพื่อใช้ในโรงงาน

เพื่อใช้ในโรงงาน/ส�ำนักงาน
เพื่อใช้ในโรงงาน/ส�ำนักงาน

เพื่อใช้ในโรงงาน/ส�ำนักงาน
เพื่อใช้ในโรงงาน

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ 2.19 ล้านบาท ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะ
ท�ำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ทคี่ าดว่าจะได้รบั คืน (มูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนทีจ่ ำ� เป็นในการขายสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นนั้
แล้วแต่จำ� นวนใดจะสูงกว่า) โดยทีก่ ารทบทวนจะพิจารณาจากสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสดแล้วแต่
กรณี
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษั ทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าโดยการลดมูลค่าตามบัญชี
ให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ในกรณีที่สินทรัพย์นั้น
เคยถูกตีราคาเพิม่ และจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือเป็นรายได้อนื่ หรือน�ำไปเพิม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์แล้ว
แต่กรณีเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง ทั้งนี้ การกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าจะไม่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ สุทธิจากค่าเสือ่ มราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่ายประหนึง่ ว่าไม่มกี ารรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์นั้นในปีก่อน ๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทรับรู้การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ในก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ และรับรูส้ ว่ นเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์นนั้ เพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม หากกลุม่ บริษัทได้รบั รูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ที่ตีราคาใหม่นั้นไปยังก�ำไรหรือขาดทุนในปีก่อน กลุ่มบริษัทต้องรับรู้การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่านั้นไปยังก�ำไรหรือขาดทุนเป็น
จ�ำนวนไม่เกินผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปีก่อน

การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุตธิ รรมเป็นราคาทีก่ ลุม่ บริษัทจะได้รบั จากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพือ่ โอนหนีส้ นิ ในรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติระหว่างผูร้ ว่ มตลาด
ณ วันทีว่ ดั มูลค่า  ตลาดทีม่ สี ภาพคล่องเป็นตลาดทีร่ ายการส�ำหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ นัน้ ๆ เกิดขึน้ ซึง่ มีความถีแ่ ละปริมาณอย่างเพียงพอ เพือ่ ให้
ข้อมูลราคาอย่างต่อเนื่อง ผู้ร่วมตลาดได้แก่ ผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดหลักหรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุดส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ๆ โดย
ผู้ร่วมตลาดต้องมีความเป็นอิสระจากกัน มีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล สามารถที่จะเข้าท�ำรายการส�ำหรับสินทรัพย์หรือ
หนี้สินนั้น ๆ และเต็มใจที่จะเข้าท�ำรายการส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ๆ
เพื่อให้การวัดมูลค่ายุติธรรมและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินมีความสม�่ำเสมอและสามารถเปรียบเทียบได้ จึงมีการก�ำหนดล�ำดับชั้น
ของมูลค่ายุตธิ รรมออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลทีน่ ำ� มาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเพือ่ วัดมูลค่ายุตธิ รรม ทัง้ นี้ ล�ำดับชัน้ ของมูลค่า
ยุติธรรมให้ล�ำดับความส�ำคัญสูงสุดกับราคาเสนอซื้อขายที่ ไม่ต้องปรับปรุงในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
(“ข้อมูลระดับ 1”) รองลงมาคือข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 2”) และต�่ำสุดคือข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 3”)
ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขายที่ไม่ต้องปรับปรุงในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถ
เข้าถึง ณ วันที่วัดมูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส�ำหรับสินทรัพย์
หรือหนี้สินนั้น ๆ
ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซึ่งน�ำมาใช้กับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ๆ
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เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า

เงินลงทุนในบริษั ทร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย บริษั ทร่วมเป็นกิจการที่บริษั ทหรือกลุ่มบริษั ทมีอิทธิพล
อย่างเป็นสาระส�ำคัญโดยมีอำ� นาจเข้าไปมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเกีย่ วกับนโยบายทางการเงินและการด�ำเนินงาน แต่ไม่ถงึ ระดับทีจ่ ะควบคุมนโยบาย
ดังกล่าว การร่วมค้าเป็นการร่วมการงานในกิจการที่บริษัทหรือกลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมกันกับผู้ร่วมค้าอื่นในกิจการนั้น งบการเงินรวมของ
กลุ่มบริษั ทได้รวมส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนของบริษั ทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียนับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญหรือ
มีการควบคุมร่วมกันจนถึงวันทีก่ ารมีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญหรือมีการควบคุมร่วมกันสิน้ สุดลง เมือ่ ส่วนแบ่งผลขาดทุนของบริษัทในบริษัท
ร่วมและการร่วมค้ามีจ�ำนวนเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  เงินลงทุนจะถูกบันทึกลดยอดลงจนเป็นศูนย์และหยุดรับรู้ส่วนแบ่ง
ผลขาดทุนเว้นแต่กรณีที่บริษัทหรือกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือโดยการอนุมานหรือยินยอมที่จะช�ำระภาระผูกพันของบริษัทร่วม
และการร่วมค้า

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีบริษัทย่อย 4 บริษัท ได้แก่
1. บริษัท วีวี-เดคอร์ จ�ำกัด
2. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
3. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด
4. บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด
นอกจากนี้ ยังมีบริษัทร่วม 2 บริษัท ที่ทาง บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด เข้าเป็นผู้ร่วมทุน ส�ำหรับรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
การร่วมค้า รวม 2 บริษัท ได้แก่
1. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
2. บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ในการพิจารณาลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้ โครงการลงทุนแต่ละโครงการ บริษัทจะให้ความส�ำคัญกับการพิจารณาลงทุนในธุรกิจ
ที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษั ทเป็นส�ำคัญ โดยค�ำนึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยง และสภาพคล่อง
ทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ ซึง่ การลงทุนดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามขอบเขต
อ�ำนาจอนุมัติที่ก�ำหนดไว้ และต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดและประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยรวมถึงกฏหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะควบคุมผ่านการส่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ
เพื่อควบคุมทิศทางและนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลของงบการเงินบริษัทและเงินส�ำรอง
ตามกฎหมายตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงาน
ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจ�ำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ใน
อนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อยู่ในอ�ำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ยกเว้นเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจ
อนุมัติจา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. ดร.เอกรินทร์
วาสนาส่ง
กรรมการอิสระ
5. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ
6. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
7. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
8. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการบริษัท
9. นางวราภรณ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
โดยมีนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ เป็นเลขานุการบริษัท และนางสาวพชนัน สิงห์ภู่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ นายชาลี สุขสวัสดิ์ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท
ข้อจ�ำกัดอ�ำนาจของกรรมการ

: ไม่มี

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวพิมร�ำไพ บุญชะนะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินคือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�ำนวน  4  ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา  เพื่อสามารถน�ำไปปรับปรุง
แก้ไข โดยการประเมินผลการปฏิบตั งิ านจะเป็นการประเมินทัง้ แบบคณะและรายบุคคล ตามแบบฟอร์มการประเมินทัง้ แบบคณะและรายบุคคล
ที่ทางหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดท�ำขึ้น โดยการประเมินจะครอบคลุมตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ซึ่ง
มีหลักเกณฑ์การประเมินผล ทั้งแบบของคณะกรรมการรายคณะ และบุคคล ตามหัวข้อหลักที่น�ำมาใช้ในการประเมิน ได้แก่
1. การประเมินโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ทั้งนี้กระบวนการในการประเมินทั้งแบบคณะ และรายบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้
1. ด�ำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบคณะ และรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการสรรหา เพือ่ พิจารณา
ผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
3. คณะกรรมการสรรหา เสนอผลและแนวทางทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยมีข้อมูลผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ทั้งในส่วนรายคณะ และรายบุคคล ส�ำหรับ
ปี 2561 ที่ผ่านมา มีคา่ เฉลี่ยผลการประเมิน จากคะแนนเต็มร้อยละ 100 ดังนี้
หน่วย : ร้อยละ
ประเภทคณะกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ผลการประเมินรายคณะ

95.69
100
100
100
100

ผลการประเมินรายบุคคล

98.06
99.17
96.88
95.83
95.83
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คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการบริหาร
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการบริหาร
4. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจ�ำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการผู้จัดการ และผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายและการตลาด (รักษาการ)
2. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส�ำนักงานใหญ่)
4. นางสุภัค
สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สาขา 1)
5. นางสาวพชนัน สิงห์ภู่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
6. นายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7. นายราชา
พจน์อริยะ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโรงงาน ส�ำนักงานใหญ่
8. นายอรรถพล ธนาพล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโรงงาน สาขา 1
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษั ทก�ำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
เป็นประจ�ำทุกปี โดยก�ำหนดเป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปี เพื่อพิจารณาก�ำหนด
ค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสมให้กับกรรมการผู้จัดการ
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียกับกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจ�ำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในแต่ละปี กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียกับกรรมการผู้จัดการ จะ
วัดผลการด�ำเนินงานของกรรมการผูจ้ ดั การในรอบปีทผี่ า่ นมา ในรูปของความก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ านทีส่ ามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ตามที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้
โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้วางนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการตามผลการ
ปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การทีจ่ ะได้รบั ข้อมูลจากสรุปแบบประเมินผลของของกรรมการผูจ้ ดั การทีจ่ ดั ท�ำโดยกรรมการอิสระทุกท่าน ใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยจะวางกรอบนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการไว้เป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรม
และจะพิจารณาเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนร้อยละของก�ำไรสุทธิในส่วนของบริษัททีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละปีประกอบกัน ส�ำหรับนโยบายขัน้ ต�ำ่ การปรับ
ขึ้นของแต่ละปีจะพิจารณาอัตราที่ร้อยละ 3-5 ต่อปี ส�ำหรับนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการในระยะยาวนั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการ
พิจารณาจัดหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป เมื่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นชอบถึงค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปีแล้ว จะน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
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ทั้งนี้ ส�ำหรับการน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหารนั้น ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงสร้าง
และนโยบายการก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริหารที่เหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทของธุรกิจ ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จะน�ำเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และก�ำหนดนโยบายเพื่อผ่านการพิจารณาอนุมัติคา่ ตอบแทนของกรรมการ
บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป
โดยในรอบปี 2561 ที่ผา่ นมา ได้มีการประเมินผลกรรมการผู้จัดการ โดยมีข้อสรุป ดังนี้
สรุปแบบประเมินผลงานของ กรรมการผู้จัดการ (MD) ส�ำหรับรอบปี 2561
ล�ำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หัวข้อ

คะแนนรวม
(ต่อหัวข้อ)

คะแนนเฉลี่ย
(คะแนน)

คะแนนเฉลี่ย
(ร้อยละ)

24
24
24
24
24
20
24
12
16
24
216

24.00
23.50
23.75
23.75
23.75
19.75
24.00
12.00
16.00
23.75
214.25

100.00%
97.92%
98.96%
98.96%
98.96%
98.75%
100.00%
100.00%
100.00%
98.96%
99.19%

ความเป็นผู้น�ำ
การก�ำหนดกลยุทธ์
การปฏิบัติตามกลยุทธ์
การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
ความสัมพันธ์กับภายนอก
การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
การสืบทอดต�ำแหน่ง
ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
คุณลักษณะส่วนตัว
คะแนนรวม

การก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติวงเงิน
เรื่อง

1. อนุมัติการจัดหาทรัพย์สินถาวรประเภท
อสังหาริมทรัพย์
2. อนุมัติการขายสินทรัพย์ประเภท
อสังหาริมทรัพย์
3. อนุมัติการซื้อเพื่อการซ่อมบ�ำรุง
4. อนุมัติการซื้ออุปกรณ์และวัสดุส�ำนักงาน
5. อนุมัติการขายสินทรัพย์ยกเว้นอสังหาริมทรัพย์
6. อนุมัติวงเงินกู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คณะกรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ผู้จัดการ

รองกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ

ไม่เกิน
ไม่เกิน
60,000,000 บาท 30,000,000 บาท
ไม่เกิน
ไม่เกิน
  ไม่เกิน
40,000,000 บาท 10,000,000 บาท 2,000,000 บาท
ไม่เกิน
ไม่เกิน
  ไม่เกิน
30,000,000 บาท 10,000,000 บาท 1,000,000 บาท
เกิน
ไม่เกิน
20,000,000 บาท 10,000,000 บาท
ไม่เกิน
ไม่เกิน
20,000,000 บาท 5,000,000 บาท
ไม่เกิน
-

    ไม่เกิน
100,000 บาท
    ไม่เกิน
100,000 บาท
-

100,000,000 บาท

หมายเหตุ : กรณีเกินอ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร จะต้องน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
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แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (ORGANIZATION CHART)
เลขานุการบริษัท
และนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(สาขา 1)

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโรงงาน
ส�ำนักงานใหญ่

ผู้จัดการ
โรงงานไม้บอร์ด

ผู้จัดการ
โรงงานไม้ยาง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายโรงงาน สาขา 1

ผู้จัดการ
โรงงานกระดาษ

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
บัญชีและการเงิน

ผู้จัดการ
ฝ่ายบุคคล

ผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชี และ
การเงิน

ส่วนงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(ส�ำนักงานใหญ่)

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายขายและการตลาด

ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย
และตลาด
และตลาด
และตลาด
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ฝ่ายกระดาษ

ผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ

ส่วนงานคลัง
สินค้า/สโตร์

ส่วนงาน
จัดส่ง/ส่งออก
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เลขานุการบริษัท

นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษั ท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 เพิม่ โดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และเป็นผูม้ คี วามรูโ้ ดยจบการศึกษาด้านบัญชี-การเงิน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้คำ� แนะน�ำเบือ้ งต้นแก่กรรมการเพือ่ รับทราบถึงข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่าง
ถูกต้องและสม�่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อก�ำหนดของ ส�ำนักงานกลต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
6. เป็นบุคคลผู้ประสานงาน (Contact Person) กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่
● ทะเบียนกรรมการ
● หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
● หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
● รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษั ท ของกรรมการบริษั ท และผู้บริหาร
● รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษั ท
● รายงานประจ�ำปี
● แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
8. การด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
ทัง้ นี้ ในกรณีทเี่ ลขานุการบริษัทพ้นจากต�ำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ เลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน
นับแต่วันที่เลขานุการบริษั ทคนเดิมพ้นจากต�ำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษั ทมีอ�ำนาจมอบหมายให้กรรมการ
คนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2561 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) ค่าตอบแทนรายเดือน :
• ประธานกรรมการ
34,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อเดือน
• กรรมการ
24,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อเดือน
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อเดือน
• กรรมการตรวจสอบ
24,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อเดือน
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2) ค่าเบี้ยประชุมส�ำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จ�ำนวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง (โดยยังคงอัตราเดิม
เท่ากับปี 2560) ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการด�ำเนินงาน
4) ค่าตอบแทนประเภทสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ ประกันสุขภาพ ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรือสโมสร
เพื่อการพักผ่อนหรือสันทนาการ (Member Club): -ไม่มีทั้งนี้ ที่ประชุมได้ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ก�ำหนดวงเงินไม่เกิน 4,500,000
บาท โดยสาเหตุของการเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เพิ่มขึ้นมาจากการพิจารณาจ�ำนวนบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น โดยในรอบ
ปี 2560 ที่ผ่านมามีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น ดังนี้
1. บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด และบริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด
2. บริษัทร่วมทีเ่ พิม่ ขึน้ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (SAFE) และบริษัท พลังงานเพือ่ โลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด
3. และภายในบริษัทร่วม บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (SAFE) ยังประกอบด้วยบริษัทย่อยภายใต้ SAFE อีก 3 บริษัท ประกอบด้วย
บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ�ำกัด และบริษัท บินา 
่ พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (ซึง่ ปัจจุบนั
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จ�ำกัด)
โดยมีโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันปรากฎตามเอกสารรรายงานประจ�ำปี
หมายเหตุ : เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายในการควบคุมการ
ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น และตามอ�ำนาจ
อนุมัติที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องน�ำเสนอเป็นวาระการประชุมต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติม
ดังกล่าว
ส�ำหรับโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบนั้น ปัจจุบันมี
โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม
3. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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จ�ำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในรอบปี 2559-2561 มีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
   10.

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
นายชูพงษ์
ธนเศรษฐกร
ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง
นายชาลี
สุขสวัสดิ์
นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์
นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

ปี 2559
จ�ำนวนครั้ง จ�ำนวนครั้ง
การประชุม ที่เข้าประชุม

9
9
9
5
9
9
9
8
9

9
9
9
5
9
9
9
9
9

ปี 2560
จ�ำนวนครั้ง จ�ำนวนครั้ง
การประชุม ที่เข้าประชุม

15
15
15
9
15
15
15
15
15

15
15
13
9
12
15
15
14
13

ปี 2561
จ�ำนวนครั้ง จ�ำนวนครั้ง
การประชุม ที่เข้าประชุม

14
14
14
14
14
14
14
14
14

14
14
13
12
13
14
14
14
13

หมายเหตุ : ● นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร ได้รับการแต่งตั้งเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษั ท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ต่อมาได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เมื่อวันที่
18 พฤศจิกายน 2559
			● ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง ได้รับการแต่งตั้งเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษั ท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
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คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อคณะกรรมการ

ปี 2559
จ�ำนวนครั้ง จ�ำนวนครั้ง
การประชุม ที่เข้าประชุม

4
4
4

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ

4
4
4

ปี 2560
จ�ำนวนครั้ง จ�ำนวนครั้ง
การประชุม ที่เข้าประชุม

5
5
5

5
5
4

ปี 2561
จ�ำนวนครั้ง จ�ำนวนครั้ง
การประชุม ที่เข้าประชุม

4
4
4

4
4
3

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อคณะกรรมการ

1.
2.
3.
4.

รศ.ดร.มนตรี
รศ.ทรงกลด
นายชาลี
นายอารักษ์

ปี 2559
จ�ำนวนครั้ง จ�ำนวนครั้ง
การประชุม ที่เข้าประชุม

โสคติยานุรักษ์
จารุสมบัติ
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

2
2
2
2

2
2
2
2

ปี 2560
จ�ำนวนครั้ง จ�ำนวนครั้ง
การประชุม ที่เข้าประชุม

3
3
3
3

3
2
3
3

ปี 2561
จ�ำนวนครั้ง จ�ำนวนครั้ง
การประชุม ที่เข้าประชุม

2
2
2
2

2
2
2
2

คณะกรรมการสรรหา
รายชื่อคณะกรรมการ

1. รศ.ทรงกลด
2. นายชาลี
3. นายอารักษ์

ปี 2559
จ�ำนวนครั้ง จ�ำนวนครั้ง
การประชุม ที่เข้าประชุม

จารุสมบัติ
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

2
2
2

2
2
2

ปี 2560
จ�ำนวนครั้ง จ�ำนวนครั้ง
การประชุม ที่เข้าประชุม

1
1
1

1
1
1

ปี 2561
จ�ำนวนครั้ง จ�ำนวนครั้ง
การประชุม ที่เข้าประชุม

3
3
3

3
3
3

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รายชื่อคณะกรรมการ

1. รศ.ดร.มนตรี
2. นายชาลี
3. นายอารักษ์

โสคติยานุรักษ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

ปี 2559
จ�ำนวนครั้ง จ�ำนวนครั้ง
การประชุม ที่เข้าประชุม

1
1
1

1
1
1

ปี 2560
จ�ำนวนครั้ง จ�ำนวนครั้ง
การประชุม ที่เข้าประชุม

1
1
1

1
1
1

ปี 2561
จ�ำนวนครั้ง จ�ำนวนครั้ง
การประชุม ที่เข้าประชุม

3
3
3

3
3
3

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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มารมย์
โสคติยานุรกั ษ์
จารุสมบัติ
ธนเศรษฐกร
วาสนาส่ง
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

336,000
216,000
216,000
135,000
216,000
216,000
216,000
216,000
216,000
1,983,000

63,000
63,000
63,000
35,000
63,000
63,000
63,000
63,000
63,000
539,000

รวม

105,000
105,000
91,000
63,000
84,000
105,000
98,000
91,000
105,000
847,000

รวม

98,000
98,000
91,000
84,000
91,000
98,000
98,000
91,000
98,000
847,000

รวม

120,000 626,000
120,000 506,000
60,000 439,000
60,000 432,000
- 379,000
- 386,000
- 386,000
- 379,000
- 386,000
360,000 3,919,000

ปี 2561
เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส

120,000 561,000 408,000
120,000 441,000 288,000
60,000 367,000 288,000
35,000 314,000 288,000
- 300,000 288,000
- 321,000 288,000
- 314,000 288,000
- 307,000 288,000
- 321,000 288,000
335,000 3,246,000 2,712,000

ปี 2560
เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส

120,000 519,000 336,000
120,000 399,000 216,000
60,000 339,000 216,000
- 170,000
- 216,000
60,000 339,000 216,000
60,000 339,000 216,000
60,000 339,000 216,000
60,000 339,000 216,000
60,000 339,000 216,000
600,000 3,122,000 2,064,000

ปี 2559
เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส

รายชื่อคณะกรรมการ

1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรกั ษ์
2. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
รวม

คณะกรรมการตรวจสอบ

35,000
35,000
28,000
98,000

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

276,000
216,000
216,000
708,000

304,000
244,000
244,000
792,000

28,000
28,000
28,000
84,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

รวม

276,000
216,000
216,000
708,000

ปี 2560
เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส

ปี 2559
เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส

311,000
251,000
244,400
806,000

รวม

348,000
288,000
288,000
924,000

28,000
28,000
21,000
77,000

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ปี 2561
เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส

376,000
316,000
309.000
1,001,000

รวม

หมายเหตุ : ● นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร ได้รับการแต่งตั้งเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษั ท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ต่อมาลาออกจาก
การเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
			● ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง ได้รับการแต่งตั้งเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

1. พลเอก เทอดศักดิ์
2. รศ.ดร.มนตรี
3. รศ.ทรงกลด
4. นายชูพงศ์
5. ดร.เอกรินทร์
6. นายชาลี
7. นายวัลลภ
8. นายอารักษ์
9. น.ส.ทิพวรรณ
  10. นางวราภรณ์
รวม

รายชื่อคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ส�ำหรับปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 มีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อคณะกรรมการ

1. รศ.ดร.มนตรี
2. รศ.ทรงกลด
3. นายชาลี
4. นายอารักษ์
รวม

ปี 2559
ค่าเบี้ยประชุม

ปี 2560
ค่าเบี้ยประชุม

ปี 2561
ค่าเบี้ยประชุม

14,000
14,000
14,000
14,000
56,000

21,000
14,000
21,000
21,000
77,000

14,000
14,000
14,000
14,000
56,000

ปี 2559
ค่าเบี้ยประชุม

ปี 2560
ค่าเบี้ยประชุม

ปี 2561
ค่าเบี้ยประชุม

7,000
7,000
7,000
21,000

14,000
14,000
7,000
35,000

21,000
21,000
21,000
63,000

ปี 2559
ค่าเบี้ยประชุม

ปี 2560
ค่าเบี้ยประชุม

ปี 2561
ค่าเบี้ยประชุม

7,000
7,000
7,000
21,000

7,000
7,000
7,000
21,000

21,000
21,000
21,000
63,000

ปี 2559
จ�ำนวน
จ�ำนวนเงิน
(คน)
(บาท)

ปี 2560
จ�ำนวน
จ�ำนวนเงิน
(คน)
(บาท)

ปี 2561
จ�ำนวน
จ�ำนวนเงิน
(คน)
(บาท)

โสคติยานุรักษ์
จารุสมบัติ
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

คณะกรรมการสรรหา
รายชื่อคณะกรรมการ

1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
รวม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รายชื่อคณะกรรมการ

1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
รวม
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
รวม

7
7
7

9,990,760
773,730
332,283
11,096,773

7
7
7

10,008,720
736,060
335,184
11,079,934

8
8

10,742,053
348,000
371,334
11,461,387

ในกรณีที่จะมีการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการให้สวัสดิการ เพิ่มเติมพิเศษแก่กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารบริษัท ในส่วนที่นอกเหนือจาก
เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม สวัสดิการ ค่าบ�ำเหน็จ โบนัส และอื่น ๆ จากเดิมที่เคยมีการก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และ/หรือ
ผู้บริหารบริษัทไว้อยู่ก่อนแล้ว หากในภายหลังจะมีการให้สวัสดิการพิเศษเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้อง
น�ำเข้าเป็นวาระการประชุม โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการพิเศษเพิม่ เติมดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากเป็นกรณี
ของการให้สวัสดิการพิเศษเพิ่มเติมในรูปของรถประจ�ำต�ำแหน่ง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของบริษัท ได้แก่ ค่าผ่อนงวดรถ และค่าพนักงาน
ขับรถประจ�ำต�ำแหน่ง หากมีมลู ค่ารวมแล้วมากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณา
อนุมัติ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลและให้ความคิดเห็น รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการท�ำรายการดังกล่าวต่อไป
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี -

บุคลากร

จ�ำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)
ในรอบปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 ปีที่ผา่ นมา บริษัทและบริษัทย่อยมีจ�ำนวนพนักงาน ดังต่อไปนี้
ประเภทพนักงาน

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
จ�ำนวน (คน)

พนักงานประจ�ำ
1. ฝ่ายบริหาร
2. ฝ่ายการตลาด
3. ฝ่ายโรงงาน/ผลิต
4. ฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. ฝ่ายจัดซื้อ
6. ฝ่ายบุคคล/ธุรการ
7. ส่วนงานสโตร์/คลังสินค้า
8. ส่วนงานจัดส่งและส่งออก
9. ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
พนักงานรายวัน
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
จ�ำนวน (คน)

253
11
102
55
20
13
26
17
5
4
960
1,213

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
จ�ำนวน (คน)

305
14
71
66
29
12
45
34
30
4
1,056
1,361

289
10
100
71
21
12
34
20
17
4
972
1,261

หมายเหตุ : พนักงานรายวัน ประมาณร้อยละ 79.14 เป็นพนักงานในฝ่ายโรงงาน/ผลิต และมีปริมาณแรงงานต่างด้าวคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 65.95 ของพนักงานรายวัน
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน
หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนของพนักงานประจ�ำในรูปเงินเดือน
โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ค่าตอบแทนของลูกจ้างในรูปค่าจ้าง
ค่าอบรมสัมมนา
รวม

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

70,399,617

70,921,236

85,739,641

141,600,598
72,797
212,073,012

141,954,236
113,467
212,988,915

178,548,966
902,811.10
256,191,418.10

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 มีมติให้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษั ท
ด�ำเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
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รายงานประจ�ำปี 2561

บริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยระยะสั้นจะพิจารณาจากอัตราการเติบโต
ของผลการด�ำเนินงานในแต่ละปีเป็นส�ำคัญ ต่อมาจะพิจารณาการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราค่าตอบแทนให้ครอบคลุมเงินเฟ้อในแต่ละปี และจะ
พิจารณาการปรับเพิ่มขึ้นเป็นรายบุคคลตามระดับความมีอุตสาหะ ตั้งใจ ทุ่มเท และความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นล�ำดับต่อมา
ส�ำหรับการค่าตอบแทนในระยะยาว บริษั ทจะพิจารณาจากการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยบริษั ทใช้แบบประเมินภายในองค์กร
ทีก่ ำ� หนดขึน้ มาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินงานของแต่ละแผนกมาเป็นตัวชีว้ ดั การปฏิบตั งิ านของพนักงาน (individual’s
Performance) เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงก�ำหนดผลตอบแทนให้กับผู้บริหารและพนักงานตามผลการปฏิบัติงาน โดย
พิจารณามุมมอง 4 มิติ คือ มิติทางการเงิน มิติดา้ นการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมิติด้านการเรียนรู้และ
การพัฒนา ทัง้ นี้ ในการให้ผลตอบแทนของพนักงาน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงผลส�ำเร็จขององค์กรความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
รวมถึงการพิจารณาเทียบเคียงบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และในทุก ๆ ปี บริษัทจะจัดให้มีการมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงาน
ที่ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี ส�ำหรับพนักงานที่มีอายุการปฏิบัติงานถึงระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้เริ่มตั้งแต่ 10 ปี 15 ปี 20 ปี
และ 20 ปีขึ้นไป เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับพนักงานที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ และมีความภักดีให้กับองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
-  ไม่ม  ี นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการท�ำงาน โดยก�ำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ชัดเจนและสม�ำ่ เสมอ เพือ่ เป็นแผนงานประจ�ำปีสำ� หรับการอบรมเพือ่ เพิม่ ทักษะในการท�ำงาน ทัง้ การอบรมภายในบริษัทและส่งเข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิการให้กับบุคลากร เพื่อสร้างขวัญ
และก�ำลังใจในการท�ำงาน โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายการพัฒนาที่เป็นพื้นฐานส�ำคัญคือ
การให้พนักงานเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดแนวทางการท�ำงานในฝ่ายงานของตนเองน�ำเสนอความคิดเห็นมุมมองในการท�ำงาน
เพื่อพัฒนาการท�ำงานจากรูปแบบเดิม ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
● สร้างบรรยากาศในการท�ำงานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความส�ำเร็จขององค์กร และจะพิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่บุคลากรทั้งจาก
ผลส�ำเร็จขององค์กรโดยรวม และความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการท�ำงานโดยเฉพาะที่ตัวบุคคล
● ส่งเสริมให้พนักงานสร้างความรูจ้ ากการปฏิบต
ั งิ าน การจัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ านทีม่ กี ารปรับปรุงให้สอดคล้องกับการท�ำงานจริงทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปตลอดเวลา 
● ส่งเสริมให้มกี ารเดินทางเพือ่ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ ให้ทน
ั ต่อสถานการณ์ดา้ นการผลิต ด้านการพัฒนา
สินค้า การตลาด รวมถึงเรียนรูต้ อ่ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ทัง้ นีเ้ พือ่ จะได้นำ� มาปรับใช้ในกระบวนการ
ท�ำงานของบริษัทให้มคี วามทันสมัยและสามารถปรับตัวได้ทนั ต่อทุก ๆ สถานการณ์ ในภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลง
● ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษั ทเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่าย เพื่อสร้าง
การเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างการรับรู้และความเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
● ส่งเสริมการพัฒนาและกระตุน
้ เพือ่ ให้บคุ ลากรภายในองค์กรมีทศั นคติตอ่ การท�ำงาน ทีจ่ ะต้องสร้างการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้า
ในการท�ำงานให้เกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง อาทิ ในกระบวนการผลิตจะต้องดีขนึ้ อย่างต่อเนือ่ ง การตลาดจะต้องสร้างรายได้จากการขายสินค้า
ให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายงานที่ควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทจะต้องมีการบริหารจัดการให้สัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลงอย่าง
ต่อเนือ่ งในขณะที่จะต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
●

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)

115

การก�ำกับดูแลกิจการ
1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2555 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
2555 มีมติอนุมัตินโยบายก�ำกับดูแลกิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรก รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังจากวันที่ประชุมดังกล่าว
โดยได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงานของบริษัทในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนอันจะน�ำมาซึ่งประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า  และ
สาธารณชนทัว่ ไป โดยนับจากวันที่ได้มกี ารอนุมตั นิ โยบายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการในครัง้ แรกแล้วก็ได้มกี ารปรับปรุงเพิม่ เติมในรายละเอียด
ที่ส�ำคัญเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม
2561 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่ยกเลิก เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ปี 2560 เป็นต้นไป จนกว่า
จะมีการเปลีย่ นแปลง ทัง้ นีน้ โยบายก�ำกับดูแลกิจการฉบับนี้ได้กำ� หนดหลักปฏิบตั แิ ก่คณะกรรมการบริษัท ซึง่ เป็นผูน้ ำ� หรือผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดของ
องค์กรใช้ในการก�ำกับดูแลให้กจิ การมีผลประกอบการทีด่ ีในระยะยาว น่าเชือ่ ถือส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ และผูค้ นรอบข้างเพือ่ ประโยชน์ในการสร้างคุณค่า
ให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม
โดย “การก�ำกับดูแลกิจการ” หมายถึง ความสัมพันธ์ในเชิงการก�ำกับดูแล รวมทั้งกลไกมาตรการที่ใช้ก�ำกับการตัดสินใจของคนในองค์กรให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึง
(1) การก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ซึ่งครอบคลุมถึงเป้าหมายและแนวคิดหลักขององค์กร และเป้าหมายในระยะสั้น แนวคิดหลัก
ขององค์กรในรูปแบบของวิสัยทัศน์ หลักการ และรูปแบบธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
(2) การก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ
(3) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการด�ำเนินงาน
“การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” ตามหลักปฏิบัติฉบับนี้ หมายถึง การก�ำกับดูแลกิจการที่เป็นไปเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือ
จากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งคณะกรรมการมีเป้าหมายในการก�ำกับดูแลกิจการให้น�ำไปสู่เป้าหมายที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยค�ำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) ได้วางหลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท รวม 8 ข้อหลัก ดังนี้
หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�ำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติที่ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและทบทวนการน�ำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว ส�ำหรับปี
2561 โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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การก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว

วิสัยทัศน์
“มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง”
พันธกิจ
Sustainability = การพัฒนาให้องค์กรเติบโตด้วยความยั่งยืน ได้แก่ การขยายธุรกิจสู่ธุรกิจต้นน�้ำ คือ การเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้
เอ็มดีเอฟ เพื่อใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางด้านวัตถุดิบที่ส�ำคัญให้กับการเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท การขยายสู่
ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ส�ำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เป็นการสร้างรายได้และผลก�ำไร
อย่างต่อเนื่องให้กับภาพรวมของธุรกิจ เป็นต้น
Diversification = การกระจายความเสี่ยงในธุรกิจ เช่น การมีทั้งรายได้จากการจ�ำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ การมีกลุ่มลูกค้าที่
หลากหลาย ตั้งแต่การส่งออก ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ โชว์รูมจ�ำหน่ายสินค้าในระดับกลางถึงบน ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ทั่วประเทศ
และยังรวมถึงการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจประเภทอื่น ๆ อาทิ ธุรกิจด้านพลังงาน ธุรกิจด้านการเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ ฯลฯ
เพื่อกระจายความเสี่ยงและไม่พึ่งพิงธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เพียงอย่างเดียว
Adaptation = การพร้อมสร้างกลยุทธ์แห่งการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไป
ด้วยความมัน่ คงและยัง่ ยืน ตัง้ แต่เริม่ ต้นจากธุรกิจการเป็นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนเฟอร์นเิ จอร์ มาถึงผูผ้ ลิตเฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพารา เฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์ตเิ คิล
บอร์ด และผู้ผลิตกระดาษปิดผิวเพื่อลดต้นทุนในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
ค่านิยมองค์กร
● ท�ำงานด้วยใจที่มุ่งมั่นในเป้าหมาย (Be Passionate and Determined)
● ลดกระบวนการท�ำงานแต่ได้ประสิทธิภาพที่มากขึ้น (Do More with Less)
● แสวงหาการเติบโตและเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง (Pursue Growth and Learning)
● สื่อสารด้วยใจที่เปิดกว้าง เที่ยงธรรมและซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น (Build Open, Integrity, Honest Relationships with Communication)
วัตถุประสงค์
“การน�ำพาองค์กรให้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน”
เป้าหมายระยะยาว
บริษัทก�ำหนดเป้าหมายระยะยาว โดยจะรักษาอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และก�ำไรจากการด�ำเนินงานในกลุม่ ธุรกิจเฟอร์นเิ จอร์ให้เติบโต
อย่างต่อเนือ่ ง และมุง่ สูก่ ารเป็นองค์กรพัฒนาต่อยอดการลงทุนเพือ่ ลดต้นทุนในธุรกิจการผลิตเฟอร์นเิ จอร์แบบครบวงจร รวมถึงการตัง้ เป้าหมาย
ผลตอบแทนจากธุรกิจด้านพลังงานทดแทนคิดเป็นสัดส่วนไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิรวมของบริษั ทและบริษั ทย่อยทั้งหมดภายใน
ระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการกระจายความเสีย่ งในการด�ำเนินธุรกิจสูธ่ รุ กิจประเภทอืน่ ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพและโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
หลักปฏิบัติที่ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�ำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติที่ 1.1
คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น�ำที่ต้องก�ำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุม
ถึงการก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการด�ำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส�ำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย การติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการด�ำเนินงาน
แนวปฏิบัติที่ 1.1
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการประพฤติตน
เป็นแบบอย่างในฐานะผู้น�ำในการก�ำกับดูแลกิจการ
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โดยในแต่ละปีจะมีการพิจารณาและร่วมกัน ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้
เหมาะสมกับช่วงเวลาในแต่ละปี นอกจากนี้ยังได้ก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบายการด�ำเนินงาน และการจัดสรรทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ผู้บริหารและ
ทีมงานที่ดูแลรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ และสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้จะมี
ฝ่ายบริหารระดับสูงเป็นผูร้ บั ผิดชอบโดยตรง มีการก�ำกับดูแลและควบคุมการปฏิบตั งิ านของทีมงานระดับปฏิบตั กิ ารอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้สามารถ
ทราบระดับเป้าหมายที่บรรลุ และอุปสรรคในการท�ำงานที่เกิดขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นการติดตามดูแลให้มีการน�ำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ ทั้งนี้
เพื่อให้ทันต่อการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรองรับปัญหา  และอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้ทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ให้เกิดขึ้นได้จริง
นอกจากนี้จะมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษั ท เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษั ทที่มีการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของธุรกิจการค้า  การลงทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละปี โดยบริษั ทได้ค�ำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ตามที่ได้น�ำเสนอและ
ผ่านการกลัน่ กรองและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ กฎบัตรจะก�ำหนดให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะต้องบริหารให้การด�ำเนิน
งานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนแนวทางที่ได้ก�ำหนดไว้ มีกระบวนการอนุมัติการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด รวมถึงการก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่มีอ�ำนาจอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัท
และบริษัทย่อยตามที่ก�ำหนด
ในแต่ละครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการติดตาม ประเมินผล และดูแลให้มีการรายงานผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ไตรมาส หรือในแต่ละครั้งของการประชุมที่มีวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้
คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อแสดงถึงหลักการและแนวทางในการด�ำเนินงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และดูแลให้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวถึงกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจ�ำ
บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการ และการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
ซึ่งมีบทบาทที่ส�ำคัญเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบายการด�ำเนินงานของบริษัท รวมถึงการดูแลเพื่อติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลการด�ำเนินการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถ
น�ำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและก�ำหนดแนวทาง นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อก�ำหนดแนวทางการพัฒนาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
โดยในรอบปี 2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริษั ท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้มีมติพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษั ท ตามรายละเอียดของนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการประจ�ำปี 2561 ของบริษั ท
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้การติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการด�ำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดให้มีการรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำ
รายไตรมาส และประจ�ำปี โดยการรายงานผลการด�ำเนินงาน จะพิจารณาจากความคืบหน้าและกลยุทธ์การด�ำเนินงานที่ถูกน�ำไปปฏิบัติ
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ โดยการรายงานผลการด�ำเนินงานดังกล่าวทางกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหาร จะเป็น
ผู้น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. ดร.เอกรินทร์
วาสนาส่ง
กรรมการอิสระ
5. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ
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6.
7.
8.
9.

นายวัลลภ
นายอารักษ์
นางสาวทิพวรรณ
นางวราภรณ์

สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ในคณะกรรมการบริษัท มีประธานกรรมการของบริษัท คือ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ เป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการ
ผู้จัดการ ซึ่งมีต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 55.55 ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด
ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระรวม 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ เป็นผู้มีความรู้ และความ
เชีย่ วชาญในด้านสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้ สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาวนศาสตร์ชมุ ชน ซึง่ เกีย่ วข้องกับธุรกิจด้านการผลิตเฟอร์นเิ จอร์
ไม้ของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน คือ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เป็นผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
และพลังงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ที่ทางบริษัทอยู่ระหว่างการลงทุนเพื่อขยายการด�ำเนินธุรกิจ
ส�ำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ ได้แจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแต่งตั้ง นายสุพรรณ เศษธะพานิช ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ลาออก ท�ำให้ในปัจจุบันโครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัทมีจ�ำนวนกรรมการที่เป็นอิสระรวมทั้งสิ้น 5 ท่าน จากจ�ำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ
มากกว่าร้อยละ 50 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
ค�ำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
(ที่เป็นไปตามข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของส�ำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์)
●
●

●

●

●

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย  
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา  มารดา  คู่สมรส  พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าทีก่ ระท�ำ เป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์
เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ท�ำนองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3
ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า  ทัง้ นี้ การค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตาม
วิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปีกอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่
เป็นผู้ถือหุ้น ที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษั ท บริษั ทใหญ่ บริษั ทย่อย

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษั ท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษั ท หรือบริษั ทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. ด�ำเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาท
ในการก�ำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และมีมาตรการดูแลให้เรื่องส�ำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนและเปิด
โอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษั ทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึง
ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ก�ำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่า  การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร และตามกฎบัตรที่ก�ำหนดไว้
5. มีหน้าที่ก�ำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำและสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
ฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ�ำของบริษัท
6. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
7. ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส�ำคัญอย่างรอบคอบ
และทั่วถึง ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
8. เสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและ
ฝ่ายจัดการ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ปฏิบตั หิ น้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และระมัดระวัง
ผลประโยชน์ของบริษัท
1. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม�่ำเสมอ ด�ำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
2. ก�ำหนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัท
3. พิจารณาอนุมัติผังอ�ำนาจอนุมัติ
4. ก�ำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ การ
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น
6. รับผิดชอบในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ ก�ำหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนัน้ ในกรณีตอ่ ไปนีจ้ ะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการและทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการ
ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ จ�ำนวน 4 ท่าน/กรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน
3 ท่าน หนึ่งในกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้คณะกรรมการจะเป็นผู้ที่มีความ
หลากหลายในความรู้ ความสามารถ อาทิ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน การปกครอง การผลิต การตลาด ด้านพลังงาน เป็นต้น
คณะกรรมการตรวจสอบ
ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวพิมพ์ร�ำไพ บุญชะนะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินคือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล  
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังรวมถึงการเสนอเลิกจ้าง
ผู้สอบบัญชีภายนอกด้วย
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์   
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษั ท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter)
(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท
7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของกิจการตามโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
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8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหาร
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหาร
4. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหาร
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอ�ำนาจสั่งการ วางแผน ก�ำหนดนโยบาย และกลยุทธ์การด�ำเนินกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขัน
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุม ดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษั ทให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษั ทได้อนุมัติ
หรือก�ำหนดไว้แล้ว
3. เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ แล้วแต่กรณี
4. ก�ำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ ได้ก�ำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีที่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษั ทแล้ว หรือเป็นไปตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการแล้ว
6. มีอ�ำนาจด�ำเนินการซื้อ ขาย จัดหา รับ เช่า  เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ
รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติแล้ว
7. มีอ�ำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการช�ำระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการด�ำเนินงานของบริษัท ตามสัญญา และ/หรือตกลง
กับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอ�ำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
8. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอ�ำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า  การเช่าซื้อ ทรัพย์สิน
ใด ๆ ตลอดจนมีอ�ำนาจลงทุน และด�ำเนินการช�ำระค่าใช้จา่ ยใด ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอ�ำนาจ
อนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
9. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอ�ำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล
หรือสถาบันการเงินอืน่ ใด เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอ�ำนาจอนุมตั ทิ คี่ ณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
10. มีอ�ำนาจพิจารณาก�ำหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ
11. ด�ำเนินการเรื่องอื่น ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการด�ำเนินการข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป
ทัง้ นี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนัน้ จะไม่รวมถึงอ�ำนาจ และ/หรือการมอบอ�ำนาจ
ช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอ�ำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก�ำหนด
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้น�ำในการบริหารและจัดการบริษัทภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. บริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. ด�ำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษั ท อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
3. ด�ำเนินการให้มีการจัดท�ำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติ
และให้รายงานความคืบหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษั ทเป็นประจ�ำทุกครั้งที่มีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริษัท
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4. บังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ด�ำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารค�ำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อ
กับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทส�ำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนให้ออก
จากต�ำแหน่งตามระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือค�ำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทก�ำหนด
6. มีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดยการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือการ
มอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�ำนาจตามหนังสือมอบอ�ำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือ
ค�ำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทก�ำหนดไว้
7. เป็นผู้น�ำและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ การใช้อำ� นาจของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระท�ำได้ หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัทในการใช้อำ� นาจดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็น
ประจ�ำทุกปี โดยก�ำหนดเป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินทีเ่ ชือ่ มโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปี เพือ่ พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทน
และมาตรการจูงใจที่เหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียกับกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจ�ำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในแต่ละปี กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียกับกรรมการผู้จัดการ จะ
วัดผลการด�ำเนินงานของกรรมการผูจ้ ดั การในรอบปีทผี่ า่ นมา ในรูปของความก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ านทีส่ ามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ตามที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปัจจุบัน  บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชาลี สุขสวัสดิ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ด�ำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษั ทก�ำหนด การประเมินผลความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและ
ตรวจสอบความเสี่ยงอย่างมีระบบในธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพื่อลดโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในองค์กร
2. ให้ค�ำแนะน�ำและให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษั ท ในการก�ำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
(Risk Appetite) และช่วงความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
3. กลั่นกรองและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ และเหมาะสม อยู่ใน
ระดับที่องค์กรยอมรับได้
4. ด�ำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดให้มีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัททราบ
คณะกรรมการสรรหา
ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายชาลี สุขสวัสดิ์
กรรมการสรรหา
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการสรรหา

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ หรือ
วิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. จัดท�ำแผนพัฒนาการฝึกอบรมทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการและความรูท้ เี่ กีย่ วกับธุรกิจของกิจการให้แก่คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
3. จัดท�ำแผนการพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอด
ต�ำแหน่งงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้เสนอนโยบายค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนมีความเหมาะสม โดยด�ำเนินการ ดังนี้
1.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
1.2 พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทเพื่อเปรียบเทียบถึงความเหมาะสม
1.3 ก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้
งานของบริษัทประสบผลส�ำเร็จ
1.4 ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจ�ำนวนเงินและสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มี
ความเหมาะสม
1.5 พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการก�ำหนดหรือข้อแนะน�ำที่เกี่ยวข้อง
2. ประเมินผลกรรมการผู้จัดการและน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
หลักปฏิบัติที่ 1.2
ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้น�ำไปสู่ผลอย่างน้อย คือ สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการ
ที่ดีโดยค�ำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
แนวปฏิบัติที่ 1.2
1. บริษัทค�ำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันและการสร้างผลประกอบการทีด่ ีในระยะยาว โดยวางรากฐานกลยุทธ์การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนผ่านการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการติดตามปัจจัยต่าง ๆ โดยรอบด้านทีก่ อ่ ให้เกิดความเปลีย่ นแปลง
ของธุรกิจ เพือ่ ให้สามารถปรับตัวได้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง โดยบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทีจ่ ะเป็นผูต้ ดิ ตาม ตรวจสอบ และให้
นโยบายการบริหารจัดการความเสีย่ งในด้านต่าง ๆ เพือ่ ให้ฝา่ ยบริหารจัดการสามารถน�ำนโยบายไปเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพ ลดผลกระทบความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากปัจจัยทางด้านธุรกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงได้ นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทยังมี
นโยบายทีจ่ ะสร้างความสามารถในการแข่งขันให้เกิดขึน้ ผ่านการเข้าลงทุนในธุรกิจต้นน�ำ ้ ได้แก่ การพิจารณาและอนุมตั เิ พือ่ เข้าลงทุนในธุรกิจ
ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ ซึง่ แผ่นไม้เอ็มดีเอฟ จัดเป็นวัตถุดบิ หลักหนึง่ ทีส่ ำ� คัญในการผลิตเฟอร์นเิ จอร์ ซึง่ หากสามารถลดต้นทุน
การผลิตได้ ก็จะสามารถสร้างความยัง่ ยืนของธุรกิจ รวมถึงความสามารถในการแข่งขัน และผลิตภัณฑ์บางส่วนจะมีการส่งจ�ำหน่ายทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัทในระยะยาวด้วย  
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2. บริษัทค�ำนึงถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยได้กำ� หนดนโยบาย
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืนออกมาเป็นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ บริษัทเชือ่ ว่า  การประกอบธุรกิจอย่าง
ซือ่ ตรง มีจริยธรรม เคารพในสิทธิของผูอ้ นื่ และปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม จะเป็นรากฐานทีส่ ำ� คัญส�ำหรับแนวทาง
การประกอบธุรกิจที่จะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น
3. บริษัทค�ำนึงถึงการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม ผ่านแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ความเป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ ก�ำหนดให้ในกระบวนการผลิตของบริษัท จะต้องมีวธิ กี ารบริหารจัดการเศษวัสดุทเี่ หลือจากกระบวนการผลิต และวิธกี าร
บริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริษัท ได้แก่ เศษไม้ เศษขี้เลื่อย ฝุ่น ละอองสี เศษสี เศษวัสดุ กาวที่ใช้
ในกระบวนการผลิต เป็นต้น
4. บริษัทค�ำนึงถึงความสามารถในการปรับตัวได้ภายใต้ปจั จัยการเปลีย่ นแปลง เนือ่ งจากในยุคข้อมูลข่าวสารมีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา 
และต่อเนือ่ ง ดังนัน้ การติดตามความเคลือ่ นไหวทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ จากปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ รวมถึงปัจจัยทีอ่ าจจะส่งผลกระทบ
โดยอ้อม เหล่านีล้ ว้ นเป็นข้อมูลส�ำคัญทีค่ ณะกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารจะต้องรูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ จะสามารถก�ำหนด
นโยบายการท�ำงานให้พร้อมรับมือ และลดผลกระทบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
หลักปฏิบัติที่ 1.3
คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแล
ให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แนวปฏิบัติที่ 1.3
กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ที่จะต้องมีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร ดูแล
ให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ฉบับประมวล ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดให้มีกระบวนการอนุมัติ
การด�ำเนินการทีส่ ำ� คัญ ในธุรกรรมที่เกีย่ วข้องกับการเข้าลงทุน การท�ำธุรกรรมทีม่ ีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยส�ำคัญ รายการทีม่ ีสว่ นได้เสีย
การเข้าท�ำรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัท การเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือการจ่ายเงินปันผล ให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด
ทั้งนี้กรรมการบริษั ททุกท่านพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
อย่างเต็มที่และเพียงพอ โดยถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจ�ำเป็น ในกรณีของกรรมการ
เข้าใหม่ บริษัทจะจัดให้มกี ารปฐมนิเทศและให้ความรูเ้ กีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการเข้าใหม่ ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในธุรกิจและการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทและเตรียมความพร้อมส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
หลักปฏิบัติที่ 1.4
คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก�ำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
แนวปฏิบัติที่ 1.4
บริษัทได้จดั ให้มกี ฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ทีร่ ะบุหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และจะมีการทบทวนรายละเอียดในกฎบัตรเป็นประจ�ำทุกปี
นอกจากนีย้ งั ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่
ในการก�ำหนดนโยบายบริษัท และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการท�ำหน้าที่บริหารงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่
ด้านการก�ำหนดนโยบาย และส่วนปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างชัดเจน
อ้างอิงรายละเอียดของขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
และกรรมการผู้จัดการตามที่ปรากฏรายละเอียดในหัวข้อ แนวปฏิบัติที่ 1.1

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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หลักปฏิบัติที่ 2 : ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน  
หลักปฏิบัติที่ 2.1
คณะกรรมการควรก�ำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
แนวปฏิบัติที่ 2.1
บริษัทก�ำหนดวัตถุประสงค์คอื “การน�ำพาองค์กรให้มกี ารพัฒนาและเติบโตอย่างยัง่ ยืน” และก�ำหนดเป้าหมายหลักซึง่ เป็นเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ภายใน
ระยะเวลา 3 ปีว่า  “จะรักษาอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และก�ำไรจากการด�ำเนินงานในกลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
และมุ่งสู่การเป็นองค์กรพัฒนาต่อยอดการลงทุนเพื่อลดต้นทุนในธุรกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร รวมถึงการตั้งเป้าหมายผลตอบแทน
จากธุรกิจด้านพลังงานทดแทนคิดเป็นสัดส่วนไม่ต่�ำกว่าร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิรวมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดภายในระยะเวลา 3 ปี
รวมถึงการกระจายความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจสู่ธุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง” ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืน เน้นการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งในส่วน
ของลูกค้าที่จะได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการพัฒนารูปแบบสินค้า  มีแนวทางการลดต้นทุน เพื่อให้สามารถจ�ำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สมเหตุ
สมผล ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสได้รับประโยชน์จากแนวทางการต่อยอดธุรกิจของบริษัทสู่ต้นน�้ำ เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้า  ได้แก่ Supplier
ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายวัตถุดบิ สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท รวมถึงธุรกิจด้านพลังงานทดแทนทีจ่ ะให้ประโยชน์และเป็นส่วนหนึง่
ของการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้เกิดขึ้นในสังคม และชุมชนที่บริษัทมีโอกาสเข้าไปลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว
บริษัทได้ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการน�ำเสนอและตัดสินใจที่จะก�ำหนดแนวทางการท�ำงานที่ช่วยส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักขององค์กร เพื่อก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรขึ้นที่ทุกคนจะต้องตระหนักถึงใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท�ำงาน
หลักปฏิบัติที่ 2.2
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มั่นใจว่า  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจ�ำปีของกิจการ
สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดยมีการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย
แนวปฏิบัติที่ 2.2
คณะกรรมการจะก�ำกับดูแลให้การจัดท�ำกลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยค�ำนึงถึง
ปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น รวมถึงการคาดการณ์ปัจจัยที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลง และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
โดยในทุกครั้งที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการสอบถามถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานจากกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ และแผนการท�ำงานที่วางไว้ได้ค�ำนึงถึงผลกระทบใน
ระยะเวลาที่อาจจะเกิดขึ้น และพอจะคาดการณ์ได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
อาจมีผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องตลอดสาย ซึง่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียในทีน่ คี้ รอบคลุมถึง พนักงานบริษัท ผูล้ งทุน ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า 
้ ชุมชน
สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานก�ำกับดูแล เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการยังตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่
อาจน�ำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม เป็นประเด็นหลักที่จะมีการทักท้วงถึงความเสี่ยงของเป้าหมายเมื่อมีการพิจารณา
ประกอบกับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจจะเอื้อให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย
โดยคณะกรรมการจะก�ำกับดูแลให้มกี ารถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทวั่ ทัง้ องค์กร เพือ่ ทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
จะได้รับทราบข้อมูลและสามารถวางแผนวิธีการการปฏิบัติงานที่สอดรับและเป็นไปตามความต้องการขององค์กรได้
ทัง้ นี้ในการของสร้างช่องทางการมีสว่ นร่วมหรือช่องทางการสือ่ สารระหว่างผูม้ สี ว่ นได้เสียกับกิจการ บริษัทได้จดั ท�ำข้อมูลเพือ่ ประชาสัมพันธ์การ
ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือช่องทาง Contact us ผ่านทางเว็บไซต์ www.ecf-furniture.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักของบริษัทเพื่อให้
กิจการสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้ โดยที่ผ่านมาหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะได้
รับการติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์สายตรงเข้ามาที่หน่วยงานเป็นช่องทางที่ปัจจุบันได้รับการติดต่อมากที่สุด บางส่วนท�ำให้สามารถรับทราบ
ประเด็นและความคาดหวังส่วนหนึ่งจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในบางประเด็นที่ได้รับทราบสามารถน�ำเสนอต่อระดับผู้บริหารเพื่อน�ำไปวิเคราะห์และ
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ต่อยอดการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาด�ำเนินการให้เกิดผลได้ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะก�ำกับดูแลเพื่อเปิดโอกาสช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการให้มากขึ้น
คณะกรรมการตระหนักถึงการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดความเหมาะสม และปลอดภัย เพือ่ ส่งเสริมให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยแบ่งแยกตามประเภทธุรกิจทั้งในส่วนของธุรกิจหลัก และธุรกิจที่อยู่ระหว่างการเข้าลงทุน โดยในส่วนของ
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษั ทนั้น ได้หาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการน�ำ
เทคโนโลยีเครื่องจักรที่มีความทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต และเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ที่เปลี่ยนแปลงไป และอยู่
ในความต้องการของตลาด ส�ำหรับการเข้าลงทุนในธุรกิจโรงงานผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ บริษัทได้คัดเลือกบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรที่ทันสมัย มี
ความเชี่ยวชาญระดับโลก แต่มีราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งภายหลังเมื่อพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนแล้วให้ผลตอบแทนที่ดี ส�ำหรับในส่วน
ของธุรกิจพลังงานทดแทน ทีบ่ ริษัทได้เข้าลงทุนในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี
Biomass Gasification ในส่วนของเครือ่ งจักร และเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้านัน้ บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อการเลือกใช้เทคโนโลยี
ทีเ่ หมาะสม มีความทันสมัย และสามารถสร้างผลตอบแทนทีด่ ตี อ่ การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าได้ในระยะยาวสอดคล้องกับอายุของสัญญาซือ้ ขาย
ไฟฟ้าที่ได้รับในแต่ละโครงการ
หลักปฏิบัติที่ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  
หลักปฏิบัติที่ 3.1
คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการก�ำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ
อย่างเหมาะสมและจ�ำเป็นต่อการน�ำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่ก�ำหนดไว้
แนวปฏิบัติที่ 3.1
บริษั ทก�ำหนดนโยบายองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพศ อายุ และต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่
มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักทีบ่ ริษัทด�ำเนินกิจการอยู่ โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบนั มีขนาดทีเ่ หมาะสมและประกอบด้วยบุคคล
ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12
คน นอกจากนี้ในส่วนของคณะกรรมการยังประกอบด้วยกรรมการอิสระทีส่ ามารถให้ความเห็นเกีย่ วกับการท�ำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
ในจ�ำนวนที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่ต�่ำกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 
3 คน
ปัจจุบันบริษัทมีจ�ำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน แบ่งออกเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือ
ผู้ถือหุ้นรวม 5 ท่าน
ในส่วนของกรรมการอิสระของบริษัท มีจำ� นวนและคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งกรรมการอิสระสามารถท�ำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้
อย่างอิสระ
ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยนโยบายในการก�ำหนดองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ ได้แก่
อายุ เพศ ประวัติการศึกษา  ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจ�ำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท
หลักปฏิบัติที่ 3.2
คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า  องค์ประกอบและการด�ำเนินงานของคณะกรรรมการ
เอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ  

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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แนวปฏิบัติที่ 3.2
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทคือ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมต่อต�ำแหน่งประธาน
กรรมการ และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการซึ่งดูแลรับผิดชอบในส่วนการน�ำนโยบายไปปฏิบัติใช้ ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่า  องค์ประกอบ
และการด�ำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ อ้างอิงรายละเอียดของขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในหัวข้อ แนวปฏิบัติที่ 1.1 ในฐานะที่ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้น�ำของ
คณะกรรมการ
ส�ำหรับหลักการทีค่ วรปฏิบตั วิ า 
่ ในคณะกรรมการส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหารทีส่ ามารถให้ความเห็นเกีย่ วกับการท�ำงานของฝ่าย
จัดการได้อย่างอิสระนั้น เนื่องจากโครงการของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันที่มีจ�ำนวนทั้งหมด 9 ท่าน จะประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่
เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 5 ท่าน
อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างการทาบทามและสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมส�ำหรับการเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ เพื่อเพิ่ม
จ�ำนวนกรรมการอิสระในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ให้มีจ�ำนวนที่มากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยคาดว่าจะสามารถด�ำเนินการให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวได้ ภายในปี 2562 นี้
คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนือ่ งได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ
ครั้งแรกตามโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
ในกรณีกอ่ นทีค่ ณะกรรมการจะพิจารณาเรือ่ งส�ำคัญ คณะกรรมการอาจจะพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ พิจารณากลัน่ กรองข้อมูล
ในประเด็นเฉพาะเรือ่ ง และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป อาทิ ในส่วนของนโยบายส�ำคัญทีจ่ ะก�ำหนดแนวทาง
การบริหารจัดการความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง จะผ่านการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
คณะกรรมการได้ดแู ลให้มกี ารเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครัง้ ของการประชุมและจ�ำนวนครัง้
ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผา่ นมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ไว้ในรายงานประจ�ำปี  
นอกจากนี้ในการพิจารณาอนุมตั ิ รับรองหรือให้ความเห็นต่อวาระการประชุม คณะกรรมการได้กำ� หนดนโยบายเกีย่ วกับจ�ำนวนองค์ประชุมขัน้ ต�ำ่
ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
หลักปฏิบัติที่ 3.3
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก�ำหนดไว้  
แนวปฏิบัติที่ 3.3
ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหา จะเป็นผู้มีหน้าที่คัดเลือกกรรมการบริษัท ซึ่งจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่ โดยก่อน
การน�ำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้ให้ความเห็น โดยตามรายชื่อที่น�ำเสนอจะต้องเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัตคิ รบถ้วน ตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้ รวมทั้งต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ทุ่มเท และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในธุรกิจหลัก รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ในการสรรหา
กรรมการ จะต้องด�ำเนินไปอย่างสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย เช่นที่ผ่านมา  บริษัทได้มีการเข้าลงทุนในธุรกิจด้าน
พลังงานเพิ่มขึ้น ทางคณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการเข้าใหม่ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญด้านพลังงานเข้ามา เพื่อเสริมศักยภาพให้กับภาพรวมของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทมีนโยบายในการก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยการใช้เครือ่ งมือ ตารางการพิจารณาองค์ประกอบความรู้ ความสามารถของ
กรรมการ (Board Competency Matrix) ซึง่ จะแบ่งหัวข้อหลักที่ใช้ประกอบการพิจารณาออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความรูเ้ กีย่ วกับอุตสาหกรรม
และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ทักษะ และประสบการณ์ ความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย
ฯลฯ รวมถึงความสามารถด้านพฤติกรรม อาทิ การท�ำงานเป็นทีม การประสานงาน ความกล้าได้กล้าเสีย ฯลฯ ซึ่งหากพิจารณาจากตาราง
ดังกล่าวแล้ว องค์ประกอบของกรรมการแต่ละท่าน เมื่อน�ำมาพิจารณาต่อภาพรวมของคณะกรรมการแล้วมีความครอบคลุมในทุก ๆ หัวข้อ
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คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูพ้ จิ ารณาว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และครอบคลุมความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ
และทักษะ ครบถ้วนเพียงพอ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานในส่วนของคณะกรรมกรรมบริษัทแล้ว
โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลกรรมการ ได้แก่ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
และการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจ�ำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท
ทั้งนี้ก่อนการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา  ในแต่ละปีบริษัทจะมีประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็น
สมควรได้รบั การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสามารถเสนอรายชือ่ ได้ โดยน�ำประกาศขึน้ แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท โดยในกระบวนการ
แต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะเสนอรายชื่อและความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนที่จะน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้ง
กรรมการ โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด และ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 ด้วยคะแนนการ
ประเมินเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ทั้งนี้องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา จะต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน
และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการสรรหาจะทบทวนหลักเกณฑ์
และวิธกี ารสรรหากรรมการ เพือ่ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนทีจ่ ะมีการสรรหากรรมการทีค่ รบวาระ ในกรณีทมี่ กี ารเสนอชือ่ กรรมการ
รายเดิม จะมีการพิจารณาถึงการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของบริษัทตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา  ตลอดจนถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการราย
ดังกล่าวประกอบด้วย ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อมั่นว่าการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพียงพอ
หลักปฏิบัติที่ 3.4
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับ
ความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน�ำพาองค์กรให้ด�ำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
แนวปฏิบัติที่ 3.4
บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ส�ำหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
จะน�ำเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ
การพิจารณาจ�ำนวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ทบี่ ริษัทได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ
โดยจะน�ำข้อมูลค่าตอบแทนทีก่ ำ� หนดในเบือ้ งต้นไปเปรียบเทียบอ้างอิงกับข้อมูลสรุปผลส�ำรวจข้อมูลกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทจดทะเบียน
ส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท และแยกตามขนาด
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประจ�ำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และจูงใจให้คณะกรรมการน�ำพาองค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
ทั้งนี้องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องประกอบด้วย
กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ
โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอรายละเอียดโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้ รูปแบบทีเ่ ป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตวั เงิน
ต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ก่อนที่จะน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็น
ผู้แต่งตั้งกรรมการ
บริษัทได้เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบและจ�ำนวนของค่าตอบแทน ทั้งในส่วนที่ได้รับจากบริษัท
และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ไว้ในรายงานประจ�ำปี
ส�ำหรับนโยบายและรูปแบบของค่าตอบแทนที่ให้กับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของ
ผู้บริหาร โดยมีนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนจากผลการด�ำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานทั้งที่เป็นตัวชี้วัดทางด้านการเงิน อัตราการเติบโตของธุรกิจ รายได้ ก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงาน
ตัวชี้วัดด้านการพัฒนากระบวนการท�ำงาน การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาบุคลากร และตามขอบเขตความรับผิดชอบของต�ำแหน่งงาน
ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)

129

หลักปฏิบัติที่ 3.5
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ   
แนวปฏิบัติที่ 3.5
คณะกรรมการตระหนักถึงความส�ำคัญของการสร้างกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยในกรณีของกรรมการใหม่
ทีเ่ ข้ารับต�ำแหน่งในบริษัทเป็นครัง้ แรกจะจัดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการ ผ่านการน�ำเสนอข้อมูลเกีย่ วกับบริษัท ได้แก่ โครงสร้างคณะกรรมการ
ในปัจจุบนั โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ โครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อมูลผลการด�ำเนินงานในช่วงทีผ่ า่ นมา เป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ของการด�ำเนินธุรกิจทีร่ ะบุไว้ในแผนงานต่อกรรมการบริษัททีเ่ ข้าใหม่ เพือ่ ให้ทราบถึงรายละเอียดทีส่ ำ� คัญของบริษัท รวมถึงการส่งคณะกรรมการ
เข้าอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตามที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ก�ำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรม
ในการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการของบริษั ท บริษั ทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษั ทอื่นของกรรมการโดยพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพการท�ำงานของกรรมการทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งหลายบริษัท เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า กรรมการสามารถทุม่ เทเวลาในการปฏิบตั หิ น้าที่ให้กบั บริษัท
ได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้การเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการบริษัทไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม
บริษัทจะพิจารณาจากประโยชน์ที่ได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าที่ การให้คำ� แนะน�ำทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัทเป็นส�ำคัญ
บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ ข้อมูลจ�ำนวนครัง้ ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท
ที่ได้จัดให้มีขึ้นทั้งหมดในรอบปี ไว้ในรายงานประจ�ำปี โดยก�ำหนดว่า กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�ำนวน
การประชุมทั้งหมด ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทยังไม่พบกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้งกับบริษัทแต่อย่างใด
หลักปฏิบัติที่ 3.6
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก�ำกับดูแลนโยบายและการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน
อย่างมีนัยส�ำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
แนวปฏิบัติที่ 3.6
คณะกรรมการได้ก�ำหนดนโยบายก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็น 2 ส่วนหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นโยบายการก�ำกับดูแลด้านการบริหาร
● การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษั ทย่อยและบริษั ทร่วม บริษั ทจะส่งบุคคลที่ ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ท
เข้าเป็นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ โดย
ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ สนอชือ่ นีม้ คี ณ
ุ สมบัติ บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
ก�ำหนดไว้
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●

กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นั้น มีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น
จะก�ำหนด อย่างไรก็ตามกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องมีหน้าที่ดูแล รักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัท และดูแลให้เป็นไป
อย่างสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่

●

กรรมการของบริษัทต้องด�ำเนินการให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริต
ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมทั้งควบคุมให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีระบบงานที่ชัดเจนเพื่อแสดงได้ว่า มีระบบเพียงพอในการ
เปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่ส�ำคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษั ทสามารถได้รับข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตาม ดูแลผลการด�ำเนินงาน และฐานะการเงิน การท�ำรายการระหว่างบริษั ทย่อย
บริษัทร่วมกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการท�ำรายการที่มีนัยส�ำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ต้องจัด
ให้มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในโดยอาจแต่งตั้งทีมผู้ตรวจสอบระบบภายในบริษัท หรือว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกก็ได้
และดูแลให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ด้วย

รายงานประจ�ำปี 2561

●

กรรมการและผู้บริหารของบริษั ทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักต้องเปิดเผย และน�ำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
แจ้งทราบต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการท�ำธุรกรรมกับบริษัทในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และจะต้องหลีกเลี่ยงการท�ำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษั ทหรือบริษั ทย่อย โดย
คณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัททราบภายในก�ำหนดเวลาที่บริษัทก�ำหนดเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะค�ำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้
กรรมการของบริษัทย่อยต้องไม่มสี ว่ นร่วมอนุมตั ใิ นเรือ่ งทีต่ นเองมีสว่ นได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทงั้ ทางตรงและทางอ้อมด้วย

●

การท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องน�ำหลักเกณฑ์ของการ
ท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันเข้ามาพิจารณาด้วย

●

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะกระท�ำธุรกรรมกับบริษั ทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับ
การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งต้องไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามแต่ขนาด
รายการที่ค�ำนวณได้ (แล้วแต่กรณี) โดยน�ำหลักเกณฑ์การค�ำนวณรายการตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือประกาศที่แก้ไข
เพิม่ เติมที่ใช้บงั คับอยู่ในขณะนัน้ มาบังคับใช้ เว้นแต่เป็นการท�ำธุรกรรมทีเ่ ป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระท�ำ
กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือ
บุคคลทีอ่ าจมีความเกีย่ วข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการ
ที่คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

●

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
ฉันท์สามี ภรรยา และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าวใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัท และของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทัง้ ที่ได้มา
จากการกระท�ำตามหน้าทีห่ รือในทางอืน่ ใด ทีม่ หี รืออาจมีผลกระทบเป็นนัยส�ำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือราคาหลักทรัพย์
ของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่นไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่

●

คณะกรรมการบริษัทย่อย บริษัทร่วมจะต้องดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการอื่นที่ส�ำคัญ ได้แก่ การเพิ่มทุน ลดทุน การเลิก
บริษัทย่อย เป็นต้น เพื่อแจ้งทราบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
● บริษั ทย่อยและบริษั ทร่วมมีหน้าทีน
่ ำ� ส่งผลการด�ำเนินงานรายเดือน งบการเงิน ฉบับสอบทาน และฉบับตรวจสอบ โดยผูส้ อบบัญชีรายไตรมาส
และรายปี ตามล�ำดับ ตลอดจนข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดท�ำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้
บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดท�ำงบการเงินรวม หรือรับรู้ตามวิธีส่วนได้เสียแล้วแต่กรณี
●

บริษั ทย่อยและบริษั ทร่วมมีหน้าที่จัดท�ำงบประมาณการใช้จ่าย การลงทุน และผลการด�ำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบระหว่างตัวเลข
ที่คาดการณ์ไว้ของงบประมาณการใช้จ่าย การลงทุน และผลการด�ำเนินงาน กับตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ท
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อรับทราบ รวมถึงติดตามผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อรายงานต่อบริษัท

●

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัท เมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัท
ให้ด�ำเนินการตรวจสอบและรายงาน  

3. นโยบายการจัดท�ำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement)
หรือรูปแบบของสัญญาอื่นที่มีสาระส�ำคัญใกล้เคียงกัน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดท�ำสัญญาดังกล่าว ในกรณีที่มีการเข้าร่วม
ลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เพื่อระบุข้อตกลง
ให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอ�ำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญ การติดตามผลการด�ำเนินงาน
เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�ำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและทันตามก�ำหนดเวลา

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)

131

หลักปฏิบัติที่ 3.7
คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการรายบุคคล โดยผล
ประเมินควรถูกน�ำไปใช้ส�ำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย
แนวปฏิบัติที่ 3.7
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะประเมิน
ผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา  เพื่อสามารถน�ำไปปรับปรุงแก้ไข โดยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นการประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยจะเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้
ในรายงานประจ�ำปี โดยหัวข้อหลักที่น�ำมาใช้ในการประเมิน ได้แก่ การประเมินโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะ
กรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงการประเมินด้านอื่น ๆ อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและ
ฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร เป็นต้น
หลักปฏิบัติที่ 3.8
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส�ำหรับการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการอย่างสม�่ำเสมอ
แนวปฏิบัติที่ 3.8
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีจะสนับสนุนกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ให้เข้า
อบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ ทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) และในกรณีทเี่ ป็นกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะสนับสนุนให้ผา่ นการอบรมและได้รบั ประกาศนียบัตรโดยเร็วทีส่ ดุ นับจากวันที่ได้
รับการแต่งตั้ง
เมื่อมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้ด�ำเนินการปฐมนิเทศผ่านการให้ข้อมูลเกี่ยว
กับภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย โครงสร้างองค์กร ฐานะการเงินและผลการ
ด�ำเนินงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับกรรมการเข้าใหม่
หลักปฏิบัติที่ 3.9
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ�ำเป็น และมีเลขานุการ
บริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ�ำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ  
แนวปฏิบัติที่ 3.9
คณะกรรมการได้จัดให้มีการวางแผนตารางการจัดประชุมประจ�ำปีเป็นการล่วงหน้า  รวมถึงการแจ้งเพื่อทราบส�ำหรับวาระการประชุมคณะ
กรรมการเป็นการล่วงหน้าเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ รวมถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
หรือซักถามในแต่ละวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้า 
โดยจ�ำนวนครั้งของการจัดประชุมจะต้องไม่ต�่ำกว่าปีละ 4 ครั้ง ซึ่งปีที่ผ่านมาจ�ำนวนครั้งของการจัดประชุมต่อปีจะไม่ต�่ำกว่า 14 ครั้ง ส�ำหรับปี
2561 เนื่องจากเป็นไปตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายการเติบโตของธุรกิจ โดย
ในการจัดประชุมแต่ละครัง้ ประธานกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้กรรมการรวมทัง้ ฝ่ายจัดการในทีป่ ระชุมมีโอกาสทีจ่ ะเสนอหรือให้ความเห็น
ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อน�ำเสนอในที่ประชุม นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเพื่อเชิญผู้บริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพือ่ เป็นผูน้ ำ� เสนอข้อมูล รายละเอียดในส่วนของการปฏิบตั งิ าน และเพือ่ เปิดโอกาสให้รจู้ กั ผูบ้ ริหารระดับ
สูงที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดการเป็นผู้สืบทอดต�ำแหน่งได้ในอนาคต
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คณะกรรมการมีนโยบายทีจ่ ะให้มกี ารจัดประชุมส�ำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหารเพือ่ จะได้มโี อกาสทีจ่ ะประชุมระหว่างกันเองตามความจ�ำเป็น
เพื่ออภิปรายถึงปัญหาต่าง ๆ โดยไม่มีฝา่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม และเสนอแนะให้แจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ทีค่ ณะกรรมการจะต้องทราบ รวมถึงสามารถดูแลจัดการเอกสารทีจ่ ะใช้ประกอบการประชุมคณะกรรมการ เอกสารส�ำคัญ
ต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทจะเปิด
เผยคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจ�ำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยคณะกรรมการให้การสนับสนุนการเข้า
รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการได้ก�ำหนดนโยบายในการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการบริษัทเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วันท�ำการก่อนวันที่จัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
หลักปฏิบัติที่ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  
หลักปฏิบัติที่ 4.1
คณะกรรมการควรด�ำเนินการให้มั่นใจว่า มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
และคุณลักษณะที่จ�ำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย  
แนวปฏิบัติที่ 4.1
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ประสบการณ์ดา้ นการ
บริหารงาน ความทุ่มเทในการท�ำงาน คุณลักษณะ ภาพลักษณ์และวิสัยทัศน์ด้านการบริหารงานที่จ�ำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ การมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี นอกจากนี้จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์
ของหน่วยงานก�ำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญในการพิจารณาของหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาด้วย
คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้กรรมการผูจ้ ดั การดูแลให้มผี บู้ ริหารระดับสูงทีเ่ หมาะสม โดยอย่างน้อยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหา
จะร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การในการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการสรรหาและแต่งตัง้ บุคคลเพือ่ ใช้ประกอบการให้ความเห็นชอบต่อบุคคล
ที่กรรมการผู้จัดการเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง โดยจะอ้างอิงตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเช่นเดียวกับการคัดเลือกกรรมการผู้จัดการ
โดยคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเช่นเดียวกับที่ ใช้กับกรรมการผู้จัดการ โดยจะ
คัดเลือกในบางข้อที่เหมาะสมมาปรับใช้
ทั้งนี้คณะกรรมการมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจต่อ
บุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรที่จะช่วยยกระดับความรู้ ทักษะที่จะสามารถน�ำมาปรับใช้ในสาขาวิชาชีพตามต�ำแหน่งงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง  
คณะกรรมการเล็งเห็นว่า  เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการผู้จัดการจะสามารถอุทิศเวลาส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการผูจ้ ดั การได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำ� หนดเป็นนโยบายว่า ห้ามมิให้กรรมการผูจ้ ดั การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ ดั การในบริษัท
จดทะเบียน (Listed Company) อื่น ยกเว้นการเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการในบริษัทที่มีฐานะเป็นบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในระยะ
เวลาชั่วคราวในช่วงเริ่มต้นของการจัดตั้งธุรกิจภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เท่านั้น ทั้งนี้หากมีความจ�ำเป็นจะใช้เวลานานกว่านั้น ขอให้แจ้งต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ส�ำหรับต�ำแหน่งกรรมการนั้น ก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทสามารถเข้ารับต�ำแหน่งในฐานะกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
และส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการมีนโยบายห้ามไม่ให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในบริษัทจดทะเบียนอื่น เนื่องจากเป็นระดับ
รับนโยบายจากคณะกรรมการไปปฏิบัติงาน จึงจ�ำเป็นจะต้องอุทิศเวลาในการท�ำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่
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และเพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจึงได้ก�ำหนดให้มีแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียม
สืบทอดต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยรายละเอียดของการจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง มีรายละเอียดที่ก�ำหนดไว้ ดังนี้
1. การระบุคุณสมบัติที่ต้องการและจ�ำเป็น (Requirement) ของต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
2. การระบุถึงศักยภาพ (Potential) และความสามารถที่เหมาะสมของบุคคลที่จะมาสืบทอดต�ำแหน่งงาน
3. การพิจาณาถึงแผนการอบรมเพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ ำ� เป็นและเหมาะสมแก่บคุ คลทีจ่ ะมาสืบทอดต�ำแหน่งงาน
4. การก�ำหนดแนวทางในการคัดเลือกและคัดสรรบุคคลทีจ่ ะมาสืบทอดต�ำแหน่งงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และประสบการณ์
ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อสร้างคุณค่า (Value added) ให้กับบริษัท
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการสรรหา จะก�ำหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็นผูร้ ายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนสืบทอดต�ำแหน่งต่อคณะกรรมการเพือ่ ทราบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
หลักปฏิบัติที่ 4.2
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม  
แนวปฏิบัติที่ 4.2
เพือ่ ให้การก�ำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนสามารถใช้เป็นเครือ่ งจูงใจให้กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารระดับสูง และบุคลากรอืน่ ๆ ทุกระดับสามารถ
ปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว ทางคณะกรรมการ
จึงได้วางหลักเกณฑ์ และขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไว้ ดังนี้
1. การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการด�ำเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส รวมถึงการพิจารณาจัดหา
แนวทางการให้คา่ ตอบแทนในระยะยาว อาทิเช่น การให้หุ้น หรือใบส�ำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เป็นต้น
2. การพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่บริษั ทก�ำหนดกับระดับค่าตอบแทนที่ ได้รับในกลุ่มธุรกิจขนาดเดียวกัน ประเภทเดียวกัน หรือมี
ผลการด�ำเนินงานใกล้เคียงกันเป็นต้น
3. การก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นที่ทราบ
ในทุก ๆ ปี คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียกับกรรมการผูจ้ ดั การ จะจัดให้มกี ารประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การเป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้เปิดเผยผลการประเมินและประเด็นการพัฒนาให้กรรมการผู้จัดการทราบ โดย
มีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. การพิจารณาเป้าหมายและสถานะของความส�ำเร็จของแต่ละเป้าหมาย
2. การวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
2.1 ความเป็นผู้น�ำ
2.2 การก�ำหนดกลยุทธ์
2.3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์
2.4 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
2.5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
2.6 ความสัมพันธ์กับภายนอก
2.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
2.8 การสืบทอดต�ำแหน่ง
2.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
2.10 คุณลักษณะส่วนตัว
3. การพัฒนากรรมการผู้จัดการ
ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจ�ำปี
ของกรรมการผู้จัดการด้วย
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและด�ำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการในแต่ละคณะ ตามอ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ได้มมี ติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว โดยในหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจาก ข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ
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รายงานประจ�ำปี 2561

ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะน�ำข้อมูลค่าตอบแทนที่ก�ำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบอ้างอิงกับขนาด
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีรายได้ ก�ำไรสุทธิใกล้เคียงกับของบริษัท ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการแยกตามหมวดธุรกิจ โดยตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ อ้างอิงจากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึง่ จัดท�ำขึน้ โดยฝ่ายวิจยั และนโยบาย สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ในแต่ะละปี
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัท เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระ ยังได้มกี ารจัดท�ำแบบประเมินผลการท�ำงานของกรรมการผูจ้ ดั การเป็นประจ�ำ
ทุกปี เพื่อน�ำส่งข้อมูลการประเมินดังกล่าวรวบรวม วิเคราะห์ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนใช้ประกอบการพิจารณาปรับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับกรรมการผู้จัดการเป็นประจ�ำทุกปีด้วย หากการประเมินผลการท�ำงานของกรรมการผู้จัดการสามารถบรรลุ
เป้าหมาย และเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทวางนโยบายไว้
โดยคณะกรรมการได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดย
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ จิ ารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ ผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัท รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการด้วย โดยค่าตอบแทนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจ โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
ระยะสั้น : จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
ระยะยาว : แนวทางการพิจารณาให้คา่ ตอบแทนในรูปของหุน้ สามัญ หากในอนาคตมีบริษัทย่อยของบริษัท สามารถด�ำเนินการเข้าเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มขึ้น (Spin-off) ซึ่งเมื่อถึงเวลาดังกล่าว ทางคณะกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทย่อย และบริษัท จะพิจารณาร่วมกันเพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปถึงแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน
ดังกล่าวที่ชัดเจนอีกครั้ง
นอกจากนีค้ ณะกรรมการมีนโยบายทีจ่ ะให้กรรมการผูจ้ ดั การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูงโดยให้กำ� หนดหลักเกณฑ์และปัจจัย
ในการประเมินผลงานขึน้ มา รวมถึงการจัดท�ำหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานส�ำหรับทัง้ องค์กร เพือ่ ใช้ประกอบการก�ำหนดโครงสร้าง
ค่าตอบแทนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวให้มีความเหมาะสมต่อไป
หลักปฏิบัติที่ 4.3
กรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด�ำเนินงานของกิจการ
แนวปฏิบัติที่ 4.3
คณะกรรมการมีความเข้าใจถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งสะท้อนถึงอ�ำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการของบริษัท โดยที่
ผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาด้านโครงสร้างการถือหุ้นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อการควบคุมการบริหารงานของกิจการแต่อย่างใด และไม่มี
ประเด็นการก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และในกรณีที่บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีการจัดท�ำข้อตกลงระหว่าง
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการในสาระส�ำคัญไว้ใน
รายงานประจ�ำปี
หลักปฏิบัติที่ 4.4
คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ�ำนวน ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติที่ 4.4
คณะกรรมการมีนโยบายทีจ่ ะดูแลให้มกี ารบริหารทรัพยากรบุคคลทีส่ อดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ
มีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจทีเ่ หมาะสม และได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรม เพือ่ ทีจ่ ะรักษาไว้ซงึ่ ทรัพยากรบุคคลทีม่ คี วามสามารถขององค์กร
โดยได้มอบหมายเป็นนโยบายให้แก่ระดับปฏิบัติการถึงการก�ำหนดจ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมของแต่ละหน่วยงาน และการคัดเลือกหลักสูตร
การอบรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความรูแ้ ละทักษะในการปฏิบตั งิ านโดยตรง รวมถึงการส่งเสริมให้มกี ารอบรมทีจ่ ะเพิม่ พูนทักษะทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ชวี ติ
ความเป็นผู้น�ำ รวมถึงความรู้ด้านการบริหารการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล โดยวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประจ�ำทุกปีด้วย
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บริษัทให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการท�ำงาน โดยก�ำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ชัดเจนและสม�ำ่ เสมอ เพือ่ เป็นแผนงานประจ�ำปีสำ� หรับการอบรมเพือ่ เพิม่ ทักษะในการท�ำงาน ทัง้ การอบรมภายในบริษัทและส่งเข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิการให้กับบุคลากร เพื่อสร้างขวัญ
และก�ำลังใจในการท�ำงาน โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายการพัฒนาที่เป็นพื้นฐานส�ำคัญคือ
● การให้พนักงานเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดแนวทางการท�ำงานในฝ่ายงานของตนเองน�ำเสนอความคิดเห็นมุมมองในการท�ำงาน เพื่อ
พัฒนาการท�ำงานจากรูปแบบเดิม ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
● สร้างบรรยากาศในการท�ำงานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความส�ำเร็จขององค์กร และจะพิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่บุคลากรทั้งจาก
ผลส�ำเร็จขององค์กรโดยรวม และความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการท�ำงานโดยเฉพาะที่ตัวบุคคล
● ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานสร้ า งความรู ้ จ ากการปฏิ บั ติ ง าน การจั ด ท� ำ คู ่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การท� ำ งานจริ ง
ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 
● ส่งเสริมให้มีการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ด้านการผลิต ด้านการพัฒนา
สินค้า  การตลาด รวมถึงเรียนรู้ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ทั้งนี้เพื่อจะได้น�ำมาปรับใช้ในกระบวนการ
ท�ำงานของบริษัทให้มีความทันสมัยและสามารถปรับตัวได้ทันต่อทุก ๆ สถานการณ์ ในภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
● ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษั ทเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่าย เพื่อสร้างการ
เติบโตที่ยั่งยืน และสร้างการรับรู้และความเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
● ส่งเสริมการพัฒนาและกระตุ้นเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีทัศนคติต่อการท�ำงาน ที่จะต้องสร้างการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้า
ในการท�ำงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ในกระบวนการผลิตจะต้องดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การตลาดจะต้องสร้างรายได้จากการขายสินค้า
ให้เติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ฝ่ายงานทีค่ วบคุมค่าใช้จา่ ยของบริษัทจะต้องมีการบริหารจัดการให้สดั ส่วนต้นทุนและค่าใช้จา่ ยลดลงอย่างต่อเนือ่ ง
ในขณะที่จะต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้คณะกรรมการยังดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอส�ำหรับรองรับการเกษียณ
รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับ
ความเสี่ยง เป็นต้น
หลักปฏิบัติที่ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  
หลักปฏิบัติที่ 5.1
คณะกรรมการควรให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
แนวปฏิบัติที่ 5.1
คณะกรรมการมีนโยบาย สนับสนุนให้เกิดแนวคิดธุรกิจแบบใหม่ขึ้น และสนับสนุนให้ด�ำเนินธุรกิจที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ตามกระแสโลก ซึ่งจะต้องด�ำเนินไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่กิจการ ลูกค้า  คู่คา 
้ สังคมและสิ่งแวดล้อม และจะต้องเป็นนวัตกรรม
ที่ไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม
โดยในส่วนของธุรกิจการเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ บริษัทสนับสนุนให้ทีมงานออกแบบและฝ่ายผลิตร่วมกันพัฒนารูปแบบสินค้า การจัดหาวัตถุดิบ
ใหม่ ๆ เพือ่ ใช้ในการผลิต รวมถึงหาวิธกี ารปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการท�ำงานเพือ่ ให้ทนั ต่อความต้องการทีเ่ ปลีย่ นแปลงของตลาด
เฟอร์นิเจอร์ อาทิเช่น การหาแนวทางหรือรูปแบบการพัฒนาวัสดุปิดผิวไม้ปาติเคิลบอร์ดให้มีความทนทานกว่ากระดาษปิดผิวแบบ Foil Paper
และเป็นไปตามกระแสของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป หรือการพัฒนากระดาษปิดผิวที่สามารถใช้กับฝ้าเพดาน ผนัง ได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากเดิมที่ใช้ส่วนประกอบในการผลิตเป็นไม้ทั้งหมด มาเป็นการใช้วัสดุประเภทเหล็กเข้ามาเป็นส่วนประกอบของการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
ส�ำหรับในส่วนของเครือ่ งจักรที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นเิ จอร์ จะเน้นการน�ำเข้าเครือ่ งจักรทีม่ กี ารพัฒนาปรับเปลีย่ นเทคโนโลยีในการผลิตทีท่ นั สมัย
มากขึน้ อาทิ เครือ่ งพ่นสีทสี่ ามารถลดปริมาณการใช้สี และมีกระบวนการอบแห้งเพือ่ ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการผลิต เครือ่ งอัดไม้แผ่นหน้าท็อป
ระบบ Microwave การปรับปรุงกระบวนการท�ำงานด้วยระบบ Word Stand ทีท่ กุ คนสามารถท�ำงานแทนกันได้ รวมถึงการหาทางพัฒนาโปรแกรม
เพื่อควบคุมการผลิต เพื่อสร้างความยั่งยืนลดการพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวบุคคล เป็นต้น
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ส�ำหรับในส่วนของธุรกิจที่บริษัทเข้าไปลงทุนทั้งในส่วนของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจเป็น
ผูผ้ ลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ ซึง่ เป็นวัตถุดบิ หลักทีส่ ำ� คัญของการผลิตเฟอร์นเิ จอร์ บริษัทมีนโยบายทีจ่ ะใช้เทคโนโลยีเครือ่ งจักรทีท่ นั สมัยและมีคณ
ุ ภาพ
ระดับสูงส�ำหรับกระบวนการผลิต เพือ่ ให้ได้มาซึง่ แผ่นไม้เอ็มดีเอฟทีม่ คี ณ
ุ ภาพ รวมถึงการหาแนวทางวิจยั เพือ่ ต่อยอดผลิตภัณฑ์แผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
ที่มีความทนทานต่อน�้ำได้มากกว่าแผ่นไม้เอ็มดีเอฟทั่วไป และส�ำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่บริษัทเข้าลงทุน ในส่วนของกระบวนการผลิต
ที่ได้ผลพลอยได้จากการผลิตคือ ขีเ้ ถ้า บริษัทได้สง่ ห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ตรวจหาระดับ Activated Carbon เพือ่ หาแนวทางการพัฒนาในกระบวนการ
ผลิตเพื่อให้ได้ Activated Carbon ในระดับสูงที่สามารถส่งจ�ำหน่ายในราคาสูง หรือสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ เป็นต้น
หลักปฏิบัติที่ 5.2
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนด�ำเนินการ
(operational plan) เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา 
่ ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำ� เนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies)
ของกิจการ  
แนวปฏิบัติที่ 5.2
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อ
เป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน จึงได้ก�ำหนดรายละเอียดความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริษัทก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งก�ำไร
ของกิจการ สิทธิในการได้รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้
สิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรือ่ งทีอ่ าจมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การเพิม่
ทุนหรือลดทุน การจัดสรรเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับ วัตถุประสงค์ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น
2. ส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่
● จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ตลอดจนข้อมูลที่จะต้องใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้วน โดย
จะเผยแพร่ขอ้ มูลหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลาศึกษา
ข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
● รายงานสารสนเทศส�ำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และ
สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระท�ำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
● เปิ ดโอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส่ ว นน้ อ ยเสนอเรื่ อ งเพื่ อ บรรจุ เ ป็ น วาระการประชุ ม และ/หรื อ เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง
เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
● เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
● เปิดโอกาสให้ผถ
ู้ อื หุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
3. ก�ำหนดแนวปฏิบัติส�ำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นส�ำคัญต่าง ๆ ตามรายละเอียดในแต่ละวาระได้
4. เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษั ทจะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
ในวันท�ำการถัดไป และจัดท�ำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจาก
วันที่จัดการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
5. บริษั ทจะน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการประกาศผล
การลงคะแนนเสียง เพื่อให้การด�ำเนินการประชุมสามารถกระท�ำได้ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย�ำ
6. บริษัทมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) การประชุมนักวิเคราะห์ และเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน
(Opportunity Day) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ให้สามารถติดตามและรับทราบข้อมูล
จากทางบริษัทได้
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โดยในรอบปี 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในรูปแบบกลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อยไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
2. กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน เพื่อน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560 1 ครั้ง
3. กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) 1 ครั้ง
4. กิจกรรมการงานสัมมนานักลงทุนที่จัดโดยสื่อต่าง ๆ รวม 3 ครั้ง
7. บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และสม�่ำเสมอ และมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ตามที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้
ลูกค้า
บริษัทก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ด�ำเนินธุรกิจด้านการผลิต จ�ำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ค�ำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้งาน และการให้บริการหลังการขาย
ที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
2. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าที่เพิ่มคุณค่าในการใช้งานต่อผู้บริโภค
3. ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบและเป็นธรรม และจะไม่กระท�ำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า  รักษา
ความลับทางการค้าของลูกค้า  ไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และหากบริษั ทตรวจพบการกระท�ำ
ความผิดในลักษณะดังกล่าว ผู้กระท�ำในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทจะต้องถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
4. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ยึดหลักการปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า  ในกรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติได้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมูลต่อลูกค้าเป็นการล่วงหน้า  และ
ร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และค�ำร้องเรียนจากลูกค้าจะได้รับการเอาใจใส่และด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-2152-7301-4 โทรสาร
0-2152-7305 หรือ www.elegathai.com, www.ecf-furniture.com หรือทาง Fan Page Facebook : ELEGA Furniture ซึ่งในรอบปี
ที่ผ่านมา บริษัทสามารถตอบสนองจัดการข้อร้องเรียนแก้ไขได้ส�ำเร็จร้อยละ 90 และอยู่ระหว่างการจัดหาแนวทางเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ของลูกค้าให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นจากเดิม  
7. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี้
ทางทีมงานด้านการตลาดของบริษั ทจะมีการเข้าพบและร่วมประชุมกับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ ได้มีการ
วางแผนไว้เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อรับฟังความพึงพอใจของลูกค้า  ปัญหา อุปสรรคในการท�ำงานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา หาแนวทางการ
ปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ในทุก ๆ ปี บริษัทจะจัดกิจกรรมการเพื่อลูกค้าในกลุ่มร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อย
(Dealer) เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษั ทได้พัฒนารูปแบบสินค้าขึ้นใหม่เป็นประจ�ำทุกปี พร้อมกับจัดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อ
เป็นการพบปะและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาสินค้า  ตลอดจนรับข้อเสนอแนะ และหารือแนวทางการแก้ปัญหาในทางการค้า
ระหว่างกันเป็นประจ�ำทุกปี
8. ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมถึงรายการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท จะเป็นการกระท�ำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่
ท�ำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า  
คู่ค้าและเจ้าหนี้การค้า
บริษัทก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติต่อคู่คา้ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและรับผิดชอบ และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายเป็นส�ำคัญ
2. คัดเลือกคู่ค้าที่มีการด�ำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ดูแลให้คู่คา้ เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. รักษาความลับหรือข้อมูลทางการค้าของคู่คา 
้ ไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่วัตถุดิบและสินค้าที่ทางบริษั ทมีการ
สั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี้ ทางทีมงานด้านจัดซื้อของบริษั ทจะมีการเข้าพบและร่วมประชุมกับคู่ค้าทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้ เพื่อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคในการท�ำงานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทาง
การปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม
5. การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า  โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ท�ำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความ
สัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวต่อทั้งสองฝ่าย
6. ยึดหลักการปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า  ในกรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติได้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมูลต่อคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า  และ
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ร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
7. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า  โดยผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหา
จัดซื้อ จัดจ้างต้องไม่รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมจากคู่ค้า  และต้องวางตัวเป็นกลางไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนอาจจะมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจ
คู่แข่งขันทางการค้า
บริษัทก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยปฏิบัติตามกรอบกติกา  การค้าและการแข่งขันด้วยความเป็นธรรม ด�ำเนินกิจการด้วย
ความโปร่งใส รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อท�ำลายคู่แข่งทางการค้า 
2. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวให้รา้ ย
3. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์
4. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
เจ้าหนี้
บริษัทก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงินตามข้อตกลงการกู้ยืมที่มีอย่างเคร่งครัด
2. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและรับผิดชอบ
3. ในกรณีของการกู้เงิน บริษัทจะไม่น�ำเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปใช้ในทางที่ผิดจากวัตถุประสงค์ในข้อตกลง / เงื่อนไขการกู้ยืม
4. บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการค�้ำประกันที่ได้ให้ต่อเจ้าหนี้
5. บริษั ทจะบริหารงาน/เงิน ทุนในธุรกิจเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน และผลการด�ำเนินงานของบริษั ท ซึ่งแสดงถึงการมี
ความสามารถทีจ่ ะช�ำระหนี้ได้ตรงตามก�ำหนดเวลา รวมถึงการรักษาไว้ซงึ่ อัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญาการ
กู้ยืมเงินกับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
6. เปิดเผยข้อมูลผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
7. ในกรณีที่มีโอกาสจะเกิดการผิดนัดช�ำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตกลงไว้ร่วมกัน ทางลูกหนี้จะรีบแจ้ง
ให้เจ้าหนี้รับทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
8. มีการจัดประชุมเพื่อพบปะเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และจัดเข้าเยี่ยมชมกิจการเป็นประจ�ำทุกปี ทั้งนี้เพื่อรับทราบนโยบายการด�ำเนินธุรกิจ
และแผนการด�ำเนินงานในปีต่อไป รวมถึงสร้างความมั่นใจในการด�ำเนินธุรกิจต่อเจ้าหนี้
พนักงาน
บริษัทก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้ความส�ำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความเป็นธรรม
2. ให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับความรูค้ วามสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคูไ่ ปกับการมุง่ เน้นการพัฒนาศักยภาพและความรูค้ วามสามารถ
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างโอกาสในการเจริญเติบโตทางด้านอาชีพการงานตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีแนวปฏิบตั คิ อื ทางฝ่ายทรัพยากร
บุคคล หรือพนักงานเท่านั้น หากพิจารณาเห็นว่า หลักสูตรการอบรม หรือทบทวนความรู้ใดมีความเหมาะสมและมีความสนใจที่จะขอสมัคร
เพื่อเข้ารับการอบรม ก็สามารถเสนอเรื่องขึ้นมาต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
ของหลักสูตร โดยจะพิจารณาจากความรู้ ทักษะทีส่ อดคล้องกับการปฏิบตั งิ านทีจ่ ะได้รบั ภายหลังการเข้ารับการอบรมเป็นส�ำคัญ
3. จัดท�ำ Succession Management ด้วยเป้าหมายเพื่อการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่ดี และพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นให้มีความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสืบทอดต�ำแหน่งงานต่อไปได้
4. ให้ความส�ำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัยในการท�ำงานและคุณภาพชีวิต
ของพนักงานเป็นส�ำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
ในกระบวนการผลิต บริษัทมีแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยคือ พนักงานทุกคนจะต้องสวมถุงมือ ผ้าปิดปาก ที่ปิดหู และรองเท้าผ้าใบ
ในขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา โดยจะพิจารณาจากกระบวนการท�ำงานที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนงานนั้น ๆ เป็นส�ำคัญ เช่น หาก
ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง พนักงานจะต้องสวมที่ปิดหู เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุไว้ให้เป็นที่ทราบใน
รายงานประจ�ำปี
5. การเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี และสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�ำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อ
บุคคลภายนอกหรือหรือผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
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7. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใด
ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
8. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
9. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การท�ำประกันชีวิตให้กับ
พนักงาน และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น โดยในส่วนของการตรวจสุขภาพของพนักงานจะมีก�ำหนดเวลาการตรวจตั้งแต่เริ่มเข้างาน
และระหว่างการท�ำงานเป็นประจ�ำในแต่ละปี และในส่วนของแรงงานต่างด้าว บริษัทได้จัดให้ส�ำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยองเข้าให้
ข้อมูลและความรู้งานประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว
10. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการท�ำงาน ซึ่งข้อเสนอต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณา
และก�ำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการท�ำงานร่วมกัน
11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้ความส�ำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพ
แวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังตอบแทนชุมชนและสังคม โดยการบริจาคเงินเพื่อการกุศล
อย่างสม�่ำเสมอ
2. ไม่ด�ำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อสังคม และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นผู้อยู่อาศัยในชุมชนและสังคม
3. ก�ำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการด�ำเนินงานของบริษัท
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
5. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบให้มีความน่าอยู่ หรือมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิม
6. ด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบ�ำบัด และฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวัง
และป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8. ปลูกจิตส�ำนึกและส่งเสริมการให้ความรู้ และอบรมแก่พนักงานทุกระดับในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม
9. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เครื่องจักร และวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
10. ส�ำหรับแนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ในกระบวนการผลิตของบริษั ทเนื่องจากวัตถุดิบหลักคือ ไม้ยางพารา  และ
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริษัท
โดยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษั ทไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนหรือมีข้อพิพาทกับชุมชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานในประเด็นที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริษัทแต่อย่างใด
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
บริษัท ได้ก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินงานที่เป็นระบบ ได้แก่ ระบบการจ�ำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งกว่าร้อยละ 53 เป็นการส่งออกสินค้า
ไปจ�ำหน่ายในต่างประเทศ ลูกค้าหลักของบริษัทคือ ลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น และรองลงมาคือการผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าในกลุ่มร้าน
ค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ภายในประเทศ ซึ่งลูกค้าแต่ละรายมีระบบการสั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และการส่งมอบสินค้า
เป็นไปตามระบบและหลักการที่ก�ำหนดไว้ โดยบริษัทมั่นใจถึงกระบวนการน�ำเสนอขายสินค้าต่อลูกค้าที่มีความเป็นธรรม และไม่มีลักษณะการ
ผูกขาดเพื่อจ�ำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าเพียงรายใดรายหนึ่งแต่อย่างใด ส�ำหรับระบบและขั้นตอนการจัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ และสินค้าที่จะน�ำมาใช้
ในกระบวนการผลิต ทางหน่วยงานจัดซื้อจะต้องด�ำเนินการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ เงื่อนไขทางการค้า ตามหลักการที่ก�ำหนดไว้ทุกครั้ง เพื่อ
ให้คู่คา้ ได้มีโอกาสน�ำเสนอสินค้าให้กับทางบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้รับประโยชน์จากการยึดมั่นในระบบการคัดกรอง
พิจารณาและเปรียบเทียบคุณภาพและราคาจากคู่คา้ เสมอมา
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
บริษัทเตรียมที่จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว โดยในรายละเอียดการท�ำงานในขณะนีค้ อื บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วผ่าน
ทางเว็บไซด์ www.ecf-furniture.com และสร้างระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างด�ำเนินการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์แนวคิดในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับทราบ โดยออกจดหมายถึงคู่ค้า และลูกค้า ของบริษัท
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ในการงดให้/รับสิง่ ตอบแทนทัง้ ในรูปของเงินสด สิง่ ของ หรือของขวัญ รวมถึงการห้ามรับ/จ่ายสินบนใด ๆ เพือ่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
และแจ้งถึงกระบวนการทีเ่ ปิดโอกาสให้คคู่ า 
้ และลูกค้า ที่ไม่ได้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรม ได้รอ้ งเรียนและได้รบั การแก้ไข รวมถึงจะจัดการประชุม
และสื่อสารให้พนักงานทุกฝ่ายงานของบริษัทได้รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตนี้อย่างต่อเนื่อง
หลักปฏิบัติที่ 5.3
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝา่ ยจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค�ำนึงถึงผลกระทบ
และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน   
แนวปฏิบัติที่ 5.3
คณะกรรมการตระหนักถึงความจ�ำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย
1. ทรัพยากรด้านการเงิน
2. การผลิต
3. ภูมิปัญญา
4. บุคลากร
5. สังคม
6. สิ่งแวดล้อม
ซึ่งในการด�ำเนินธุรกิจทั้งในส่วนของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม คณะกรรมการมีความเข้าใจถึงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร
ที่ต่างกัน ซึ่งในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ บริษั ทจะค�ำนึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร บนพื้นฐานของการ
มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน โดยจะค�ำนึงถึงการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยทัง้ ภายในและภายนอกทีเ่ กิดขึน้
อย่างสม�่ำเสมอ
หลักปฏิบัติที่ 5.4
คณะกรรมการควรจัดให้มกี รอบการก�ำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรทีส่ อดคล้องกับความต้องการของกิจการ
รวมทั้งดูแลให้มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด�ำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ   
แนวปฏิบัติที่ 5.4
คณะกรรมการได้ดแู ลให้มกี รอบการก�ำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีโดยได้จดั ท�ำเป็นนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ โดยมีหัวข้อที่ส�ำคัญครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
● กฎเกณฑ์การใช้งานระบบ File Server และคอมพิวเตอร์ของบริษั ททุกฝ่ายทุกแผนกและทุกเครื่อง
● กฎเกณฑ์การใช้งานระบบ Internet
● กฎการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
● การก�ำหนดบทลงโทษ
นอกจากนี้ยังให้ความส�ำคัญในเรื่องการจัดสรรและการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจ และให้มีการก�ำหนด
แนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะน�ำประเด็น
ด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเป็นหัวข้อที่จะพิจารณาในที่ประชุมอย่างสม�่ำเสมอด้วย
หลักปฏิบัติที่ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม  
หลักปฏิบัติที่ 6.1
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มั่นใจว่า  บริษั ทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
มีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  
แนวปฏิบัติที่ 6.1
บริษั ทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและก�ำหนดนโยบายและแผนงานด้านการบริหารความเสี่ยง ตาม
รายละเอียดของขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.1
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ซึง่ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้ทราบถึงผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ท เพื่อคณะกรรมการบริษั ทจะสามารถพิจารณาและก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของกิจการ ส�ำหรับเป็นกรอบการปฏิบตั งิ านในกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
ของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน โดยหัวข้อความเสี่ยงหลักที่คณะกรรมการให้ความส�ำคัญประกอบด้วย
1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
2. ความเสี่ยงด้านการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
3. ความเสี่ยงด้านการผลิต
4. ความเสี่ยงด้านลูกค้ารายใหม่และการพึ่งพิงลูกค้าในปัจจุบัน
5. ความเสี่ยงด้านอัคคีภัยภายในโรงงานและการจัดท�ำประกันภัย
6. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
7. ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนและการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และเนื่องจากบริษัทมีการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหลายแห่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีนโยบายที่จะพิจารณาการบริหาร
จัดการความเสีย่ งครอบคลุมถึงความเสีย่ งต่าง ๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการด�ำเนินธุรกิจหรือการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเหล่านัน้ ด้วย
หลักปฏิบัติที่ 6.2
คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ   
แนวปฏิบัติที่ 6.2
คณะกรรมการบริษั ทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่
ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดของ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.1
คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทจัดให้มกี ลไกหรือเครือ่ งมือทีจ่ ะท�ำให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
ที่ได้รบั มอบหมาย โดยเอือ้ อ�ำนวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผูท้ เี่ กีย่ วข้องมาให้ขอ้ มูล การได้หารือร่วมกับผูส้ อบบัญชี หรือแสวงหา
ความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้
นอกจากนี้คณะกรรมการจะจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนา
และสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน พร้อมทัง้ รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงาน
การสอบทานไว้ในรายงานประจ�ำปี รวมถึงการให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
หลักปฏิบัติที่ 6.3
คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษั ทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือ
ผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการท�ำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
แนวปฏิบัติที่ 6.3
คณะกรรมการได้ก�ำกับดูแลให้มีนโยบายการป้องกันและก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อยในการรักษาข้อมูลความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท การไม่ซื้อขาย
หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ประโยชน์จากความลับหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย การห้ามด�ำเนินการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ของบริษัทภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ได้แก่ ภายในระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยและภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 24 ชั่วโมง เป็นต้น โดยบริษัทได้จัดท�ำเป็นเอกสารเวียนภายในบริษัท และให้พนักงานของบริษัท
ลงนามรับทราบในนโยบายดังกล่าว
บริษัทได้ก�ำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. และจะต้องส่งส�ำเนาเอกสารการรายงานดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัท
เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ทในการประชุมคณะกรรมการบริษั ทในคราวต่อไปเพื่อรับทราบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้น  
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นอกจากนีย้ งั ได้กำ� หนดนโยบายว่า กรรมการ และผูบ้ ริหาร จะต้องมีการรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเองและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องส�ำหรับ
กรรมการบริษั ท และผู้บริหารตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์ม พร้อมกับค�ำนิยามตามที่หน่วยงานก�ำกับได้แจ้งถึงแนวทางปฏิบัติไว้ โดยฝ่าย
เลขานุการบริษัท จะมีหน้าที่ในการเก็บบันทึกและรวบรวมรายงานการมีสว่ นได้เสียเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และหากมีการเปลีย่ นแปลง
ของข้อมูลจากกรรมการ และผู้บริหารท่านใดที่มีนัยส�ำคัญ จะต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ  
ทั้งนี้ บริษั ทจะดูแลครอบคลุมถึงบุคคลภายนอก ได้แก่ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ให้ปฏิบัติงานตามนโยบาย
การป้องกันและก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการบริษัทได้กำ� หนดนโยบายการเข้าท�ำรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลโยชน์โดยรายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
นั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้ก�ำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐาน
บัญชีที่ก�ำหนดโดยโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
และก�ำหนดให้กรรมการรายงานการมีสว่ นได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการ โดยในกรณีที่กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จะขอความร่วมมือจากกรรมการท่านนั้นเพื่อ
งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อพิจารณาในวาระนั้น
หลักปฏิบัติที่ 6.4
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มีการจัดท�ำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและ
ต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการน�ำไปปฏิบัติได้จริง
แนวปฏิบัติที่ 6.4
คณะกรรมการมอบหมายเป็นนโยบายที่จะให้มีการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต หรือ CAC ซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันด้วยความร่วมมือกันในหมู่บริษัทเอกชนที่ต้องการสร้างแรงกดดันให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงในภาครัฐ โดยร่วมมือกันปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบและต่อต้านการใช้คอร์รปั ชันเป็นเครือ่ งมือกีดกันการแข่งขันและขัดขวาง
การประกอบธุรกิจอย่างเสรี โดยบริษัททุกแห่งที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC จะต้องจัดท�ำหรือสอบทานระบบควบคุมภายใน
ของตนเองตามแนวทางทีก่ ำ� หนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) และให้บคุ คลทีส่ าม (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต)
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนจะยื่นขอรับรองไปที่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) เพื่อพิจารณาให้การรับรอง ซึ่ง
ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการวางแผนงานเตรียมการจัดท�ำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ให้มีความคืบหน้าอย่างน้อยร้อยละ 80 จึงจะเข้าสู่ขั้นตอน
การประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการ CAC ต่อไป
หลักปฏิบัติที่ 6.5
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด�ำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
แนวปฏิบัติที่ 6.5
บริษัทก�ำหนดแนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับการรับเรือ่ งร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแส การกระท�ำความผิด หรือการกระท�ำอันส่อไปในทางประพฤติ
มิชอบและการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและบริษัทในอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และพนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต การ
ถูกละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy) โดยจัดให้มีมาตรการ
และช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท โดยผ่านช่องทางนี้
จดหมายส่งถึง
●
●

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ หรือ
กรรมการผู้จัดการ หรือ

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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●

ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต�ำบลบึงค�ำพร้อย อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
E-mail ส่งถึงส�ำนักงานเลขานุการบริษัท : cg@eastcoast.co.th หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล : hrrayong@eastcoast.co.th หรือ
hrbkk@eastcoast.co.th
ผ่านทางเว็บไซต์ www.ecf-furniture.com   

กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัทจะต้องไม่พงึ ละเลย หรือเพิกเฉย เมือ่ ได้พบเห็นการกระทีเ่ ข้าข่ายการทุจริตคอร์รปั ชันทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษัท จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ ตลอดจนต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอกด้วย
บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน หรือแจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทจะไม่ลดต�ำแหน่ง
ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนบริษัทจะเก็บรักษาความลับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวน
สอบสวนต่อการกระท�ำอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน
หลักปฏิบัติที่ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล  
หลักปฏิบัติที่ 7.1
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท�ำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ
ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  
แนวปฏิบัติที่ 7.1
บริษัทมีนโยบายทีจ่ ะสนับสนุนให้บคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญต่าง ๆ
ของบริษัท มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจ�ำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรในส่วนงานนี้ประกอบ
ด้วย ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดท�ำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ โดยในแต่ละปี บุคลากร
ในส่วนงานนี้จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่จัดท�ำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สภาวิชาชีพบัญชีฯ สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) เป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยหัวหน้างานที่ดูแล จะต้องเป็นผู้ก�ำกับและคัดกรองหลักสูตรที่เหมาะสมให้กับผู้ปฏิบัติ
งานภายในหน่วยงาน เพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสม เพื่อยกระดับมาตรฐานการท�ำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้บุคลากร
ที่มีความรู้ ทักษะ และมาตรฐานการท�ำงานที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
ในส่วนของการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการได้ค�ำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่เป็นการรายงานทางการเงิน
จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
● ความเห็นของผู้สอบบัญชี ในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
● ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
● ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
● ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษั ท
● การพิจารณาเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
● การพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
คณะกรรมการได้ดูแลในส่วนของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ�ำปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการ
ด�ำเนินงานอย่างเพียงพอ โดยในปัจจุบันบริษั ทมีการจัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผย
งบการเงินทุกไตรมาส โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ของบริษั ทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากการน�ำเสนอข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ในทุกครั้งที่บริษั ท
มีการจัดส่งงบการเงินทั้งงบไตรมาส และงบประจ�ำปีผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จัดให้มีการจัดท�ำจดหมายข่าว
(News Release) เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนทุกครั้ง รวม 4 ครั้งต่อปี
ในกรณีทกี่ ารเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกีย่ วข้องกับกรรมการรายใดรายหนึง่ เป็นการเฉพาะ กรรมการรายนัน้ จะต้องมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล
ในส่วนของตนให้มคี วามครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ข้อมูลการถือหุน้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องต่อการพิจารณาในวาระการประชุมนัน้ ๆ
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หลักปฏิบัติที่ 7.2
คณะกรรมการควรติดตาม ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�ำระหนี้  
แนวปฏิบัติที่ 7.2
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินในแต่ละไตรมาส และประจ�ำปี คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการ
ติดตาม ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�ำระหนี้ โดยในทุกครั้งหน่วยงานด้านบัญชีการเงิน จะต้องน�ำ
เสนออัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้ รวมถึงการน�ำเสนอ
อัตราส่วนที่ส�ำคัญต่าง ๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน (Covenants) ผู้ให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่บริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อรับทราบและติดตามเป็นประจ�ำทุกครั้งที่มีวาระการพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถหาทางแก้ไขร่วมกับ
ฝ่ายจัดการได้อย่างทันท่วงที หากเริ่มมีสัญญาณการบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�ำระหนี้ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
และในส่วนของการอนุมัติการเข้าท�ำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณา
รายละเอียดประกอบวาระอย่างรอบคอบ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา 
่ การเข้าท�ำรายการดังกล่าวจะไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อความต่อเนือ่ งในการด�ำเนิน
กิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช�ำระหนี้
หลักปฏิบัติที่ 7.3
ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา  คณะกรรมการมั่นใจได้ว่า  กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา  หรือมี
กลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  
แนวปฏิบัติที่ 7.3
คณะกรรมการได้ก�ำหนดสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่จะประสบปัญหาทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ภาวะประสบปัญหาผลการด�ำเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง
2. กระแสเงินสดต�่ำ
3. ส่วนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเกินกว่าส่วนสินทรัพย์อย่างมีนัยส�ำคัญ หรือเกินกว่าเงื่อนไขที่สถาบันการเงิน หรือเงื่อนไขข้อก�ำหนดว่าด้วยสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ก�ำหนดไว้
4. ประสบปัญหาในการระบายสินค้าคงคลังและการเก็บหนี้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
5. การรับทราบข้อบ่งชี้จากผู้สอบบัญชีของบริษัท อาทิ พบปัญหาข้อมูลทางการเงินไม่ครบถ้วน
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพบเจอสัญญาณบ่งชี้ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจะติดตาม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการประกอบธุรกิจด้วยความ
ระมัดระวัง และปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้จะดูแลให้กิจการก�ำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค�ำนึงถึงความ
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน เจ้าหนี้หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้น ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหาโดยให้ฝ่ายจัดการรายงาน
สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ อย่างสม�ำ่ เสมอ โดยในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะต้องมัน่ ใจได้วา 
่ การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ของบริษัท
เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
หลักปฏิบัติที่ 7.4
คณะกรรมการควรพิจารณาจัดท�ำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม  
แนวปฏิบัติที่ 7.4
คณะกรรมการมีนโยบายให้จดั ท�ำรายงานความยัง่ ยืน/รายงานความรับผิดชอบทางสังคม ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการเผยแพร่ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องรับทราบเรือ่ ง
ทีส่ ำ� คัญ และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางปฏิบตั ขิ องกิจการทีจ่ ะสร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน ซึง่ จะจัดท�ำพร้อมกับรายงานประจ�ำปีของ
บริษัท และจะเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริษัท
โดยรายงานความยั่งยืน/รายงานความรับผิดชอบทางสังคม จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพและไม่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และจะยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพของรายงานความยั่งยืนให้ได้ในระดับสากลต่อไป ซึ่งเหล่านี้เป็นแผนงานที่ก�ำหนดไว้ โดยปัจจุบันบริษั ทได้เปิดเผยข้อมูล
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รายงานความยั่งยืนไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป จะจัดท�ำเป็นเล่มแยกต่างหาก
หลักปฏิบัติที่ 7.5
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ท�ำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มี
ส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา  
แนวปฏิบัติที่ 7.5
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงิน
และข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา สม�่ำเสมอ และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มี
ความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยเป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งข้อมูลส�ำคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงิน และ
ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบายการป้องกันข้อมูลลับและข้อมูลทีม่ ผี ลต่อราคาหลัก
ทรัพย์โดยออกเป็นนโยบายการก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยการประกาศนโยบายดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน และให้มีการลงนามรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย
เป็นลายลักษณ์อักษร
คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการท�ำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น และ
ผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
● การเปิดเผย และเผยแพร่สารสนเทศที่ส�ำคัญให้แก่นักลงทุนทราบ
● ชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่าง ๆ
● การด�ำเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษั ทผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
● การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
● การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการด�ำเนินกิจการแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์
โดยมีช่องทางการติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ การตอบค�ำถามทางโทรศัพท์ 02-152-7301-4 ต่อ 212 (หน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์) อีเมล์ ผ่านทาง ir@eastcoast.co.th  และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ecf-furniture.com หรือ www.elegathai.com
โดยผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษั ท รวมทั้งวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลัก ค่านิยมขององค์กร และสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่
ด้านการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ ได้แก่
1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จ�ำนวนครัง้ ของการประชุมและจ�ำนวนครัง้ ทีก่ รรมการ
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผา่ นมา
2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน
3. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ นโยบายการก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการก�ำกับดูแลและจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
4. กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
5. จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
6. นโยบายเกี่ยวกับสังคม และสิ่งแวดล้อม
7. จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of conduct)
8. โครงสร้างการถือหุ้น พร้อมรายละเอียดกลุ่มผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
9. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
10. วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท
11. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
12. โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม
13. แบบ 56-1 และรายงานประจ�ำปี
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14. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี
15. หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
16. หลักเกณฑ์การให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอเพิม่ วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถอื หุน้ หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และหลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
17. ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ
18. ข่าวสารที่เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19. ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือร้องเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว บริษัทจะจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิด
เผยข้อมูลเป็นประจ�ำ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงให้มีความทันสมัย และสามารถส่งต่อข่าวสารข้อมูลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา
คณะกรรมการมีนโยบายให้ฝ่ายจัดการก�ำหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยจะจัดท�ำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจ�ำปี
รวมทั้งก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักปฏิบัติที่ 7.6
คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล  
แนวปฏิบัติที่ 7.6
นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการจะก�ำกับดูแลให้มกี าร
เปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ
หลักปฏิบัติที่ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบัติที่ 8.1
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท   
แนวปฏิบัติที่ 8.1
คณะกรรมการให้ความส�ำคัญต่อประเด็นที่กฎหมายก�ำหนดและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการด�ำเนินงานของกิจการว่า  ได้ผ่านการ
พิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ความส�ำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ การซื้อขาย
หรือโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อออก
เสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปันผล
การก�ำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิม่ ทุน เป็นต้น ซึง่ นอกเหนือจากสิทธิพนื้ ฐานดังกล่าวแล้ว บริษัท
ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น
ดังนี้
1. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวัน
ประชุม โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 21 วันก่อนวันประชุมส�ำหรับ
กรณีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ส�ำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามข้อก�ำหนดและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะ
กรรมการในแต่ละวาระการประชุมทีเ่ สนอ หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีก่ ระทรวงพาณิชย์กำ� หนด ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมอืน่ ๆ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และสิทธิของผู้ถือหุ้นใน
การเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ ทั้งนี้บริษัทได้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
2. ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ
เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
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3. บริษัทจะไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท ที่บริษัทได้มีการเปิดเผยไว้ตามข้อก�ำหนดต่าง ๆ ในฐานะ
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  และจะไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลส�ำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างกะทันหัน เป็นต้น
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในการประชุม บริษัทจะ
จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ โดย
บริษัทจะให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น
5. บริษั ทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า  ตามแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตามแนวทางที่บริษัทได้
ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องการบรรจุเป็นวาระการประชุม และการเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า  ซึ่งโดยปกติจะแจ้งให้ทราบตั้งแต่เดือนตุลาคมของทุกปี ก่อน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม หรือเดือนเมษายนของแต่ละปี ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่
ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระคณะกรรมการจะแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
6. กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
7. เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทจะจัดท�ำรายงานการประชุมเพื่อแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
โดยจะมีรายละเอียดของการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมค�ำถามค�ำตอบ และจะเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทมีแนวทางในการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ ที่ไม่เป็นผูบ้ ริหารของบริษัท ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้
รายย่อย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจะดูแลให้การ
ใช้เงินของผูถ้ อื หุน้ เป็นไปอย่างเหมาะสม ทัง้ นี้ การด�ำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามล�ำดับวาระการประชุมทีม่ ี นอกจาก
นี้บริษัทจะไม่แสดงความเอนเอียงกับผูถ้ อื หุน้ กลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง โดยการให้สารสนเทศทีย่ งั ไม่เปิดเผยเป็นการเฉพาะกลุม่ และในกรณีทกี่ รรมการ
หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องใด กรรมการหรือผู้บริหารผู้นั้นจะไม่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมในกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณา
มติการเข้าท�ำรายงานในธุรกรรมนั้น ๆ
บริษัทมีกระบวนการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการทีช่ ดั เจนและโปร่งใส โดยน�ำเสนอเพือ่ ขอความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ พิจารณาความ
เหมาะสมในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ
และรักษากรรมการทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถให้ปฏิบตั หิ น้าทีก่ บั บริษัทได้ รวมทัง้ อัตราค่าตอบแทนทีก่ ำ� หนดสามารถเทียบเคียงได้กบั ค่าตอบแทน
กรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
หลักปฏิบัติที่ 8.2
คณะกรรมการควรดูแลให้การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ใช้สิทธิของตน
แนวปฏิบัติที่ 8.2
ที่ผา่ นมา คณะกรรมการได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นและยึดถือปฏิบัติเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คณะกรรมการจะก�ำหนดวัน เวลา  และสถานที่ประชุม โดยค�ำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ช่วงเวลาการ
ประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการซักถามข้อมูล สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง ทั้งนี้บริษัทเลือกสถานที่ที่จะจัดการประชุม
ในเขตกรุงเทพมหานคร จากส�ำนักงานใหญ่ของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ที่อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นนโยบายที่จะอ�ำนวยความสะดวกและ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่มีความสนใจ สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยสะดวก
2. คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้มีการประท�ำใด ๆ ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร โดยจะไม่ก�ำหนด
ให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องน�ำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าทีก่ ำ� หนดไว้ในแนวทางปฏิบตั ขิ องหน่วยงานก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
3. คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อ
ให้การด�ำเนินการประชุมสามารถกระท�ำได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย�ำ
4. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของ
บริษัท จัดสรรเวลาส�ำหรับแต่ละวาระการประชุมที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น
และตั้งค�ำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
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5. กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นจะไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�ำเป็น
โดยเฉพาะในวาระส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถร่วมตัดสินใจ
ในเรื่องส�ำคัญได้
6. กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
7. ก่อนเริ่มการประชุม จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจ�ำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
8. บริษัทได้จัดให้มีการพิจารณาวาระแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระแต่งตั้งกรรมการ
9. บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส�ำคัญ และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการ
ประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ใน
รายงานการประชุม
หลักปฏิบัติที่ 8.3
คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
แนวปฏิบัติที่ 8.3
บริษัทมีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในเย็นวันที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าไม่เกินวันท�ำการถัดไป
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ได้มีการจัดส่งส�ำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใน
รายงานการประชุมได้บันทึกข้อมูลประกอบด้วย
1. รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม และไม่เข้าร่วมการประชุม
2. วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง และบัตรเสีย) ของแต่ละวาระ
การประชุม
3. ประเด็นค�ำถามและค�ำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ
โดยในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา  บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับหัวข้อต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ พร้อมกับเหตุผล
ดังต่อไปนี้
หัวข้อหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

เหตุผลที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ทางไปรษณีย์อย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม
การน� ำ เสนอหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ฉบั บ สมบู ร ณ์
บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

●

●

การจัดประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหาร

●

●

คณะกรรมการได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/
ผู้บริหารระดับสูง

●

●

คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่จบ
การศึกษาด้านบัญชี

●

●

●

เนือ่ งจากมีการจัดท�ำรายงานของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
ที่จะต้องน�ำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมี
หลักเกณฑ์จากหน่วยงานก�ำกับว่า รายงานของทีป่ รึกษาทางการเงิน
อิสระจะต้องผ่านการพิจารณาจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) ตามหลักเกณฑ์
ทีก่ ำ� หนดไว้ ประกอบกับเงือ่ นไขของระยะเวลาการท�ำงานทีจ่ ำ� กัด
ไม่สามารถจัดการประชุมได้ทันภายในปี 2561 อย่างไรก็ตามใน
ปี 2562 จะด�ำเนินการจัดประชุมให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ยังไม่ได้มีการน�ำเสนอวาระอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ
บริหาร/ผู้บริหารระดับสูง เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนในปี 2561
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ ในการให้
ความเห็นต่อวาระการพิจารณางบการเงินของบริษั ทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตามทางบริษั ทจะ
พิจารณาถึงแนวทางการจัดหากรรมการตรวจสอบทีจ่ บการศึกษา
โดยตรงด้านบัญชีต่อไป

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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หัวข้อหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
●

●

●

คณะกรรมการค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็น
ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระเป็ น
ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)
การจัดตั้ง CG Commitee

เหตุผลที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้
●

ทางบริษัทอยูร่ ะหว่างการพิจารณาหาแนวทางการปรับโครงสร้าง

●

ทางบริษัทอยูร่ ะหว่างการพิจารณาหาแนวทางการปรับโครงสร้าง

●

ทางบริษั ทอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางการจัดตั้ง CG
Committee

คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทรวม 5 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหา 
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หลักปฏิบัติที่ 1.1 และแนวปฏิบัติที่ 1.1  

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบโดย
ผู้ถือหุ้นของบริษั ท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการ
บัญชีและการเงิน รวมถึงการมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามค�ำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1.
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หลักปฏิบัติที่ 1.1 และแนวปฏิบัติที่ 1.1  
ทัง้ นีก้ รรมการอิสระตามคุณสมบัตขิ า้ งต้น อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective
Decision) ได้
คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
● ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษั ทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
● มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
● ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษั ท บริษั ทใหญ่ บริษั ทย่อย บริษั ทร่วม
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
● ไม่เป็นกรรมการของบริษั ทใหญ่ บริษั ทย่อย หรือบริษั ทย่อยล�ำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษั ทจดทะเบียน
● มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
● มีหน้าที่ ในลักษณะเดียวกับที่ก�ำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจ�ำปี 2561

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ จะด�ำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1.1 พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษั ทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
1.2 พิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท
1.3 ส�ำหรับกรณีที่เป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
และพิจารณาถึงจ�ำนวนบริษั ทที่กรรมการแต่ละท่านจะไปด�ำรงต�ำแหน่ง ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษั ทจดทะเบียน เพื่อป้องกันปัญหา
ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1.4 การแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้รับคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด และหลักเกณฑ์ของบริษัทเอง
1.5 พิจารณาวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระ จะต้องมี
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกินกว่า  9 ปี โดยจะพิจารณา
ถึงความสมเหตุสมผลและความจ�ำเป็น หากจะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระท่านนั้นด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป
เมือ่ ได้รายชือ่ ผูท้ มี่ คี วามเหมาะสมแล้ว จึงจะน�ำรายชือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท เพือ่ พิจารณาและน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสามของคณะกรรมการทีจ่ ะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีทสี่ องภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะต้องออกจากการเป็นกรรมการ ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุด
นั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ
3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา  เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้อง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมา  มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น  ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนต�ำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ใน
ต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของ
จ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง
นับตั้งแต่ปี 2558 บทบาทการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อย
แล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาจะเข้า
มาด�ำเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
2. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
3. ก�ำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
4. จัดท�ำแผนการพัฒนากรรมการ
5. จัดท�ำแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan)

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการของบริษัททุกท่าน มีคุณสมบัติตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ
โดยกรรมการบริษัททัง้ 9 ท่าน ได้ผา่ นการอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Thai Institute of Directors Association
: IOD) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนี้ยังได้ก�ำหนดเป็นนโยบายเพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริษัทว่า  ทางหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะส่งข้อมูล
โครงการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณา
เป็นประจ�ำและต่อเนื่อง ซึ่งทางกรรมการบริษั ทแต่ละท่านสามารถพิจารณาคัดเลือกและเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่น่าสนใจเป็น
การเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองได้
นอกจากนี้คณะกรรมการได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติเพื่อดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1. นโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ หลักปฏิบัติที่ 4.4 และแนวปฏิบัติที่ 4.4  
โดยเมือ่ ช่วงปี 2561 ทีผ่ า่ นมามีกรรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัท ที่ได้เข้ารับการอบรม และศึกษาดูงานในหลักสูตรต่าง ๆ เพือ่ เพิม่ พูน ความรู้
และใช้ประโยชน์เพื่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้
1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ประธานกรรมการสรรหา  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ และ
ศึกษาดูงานดังนี้
● หลักสูตร PEFC COC Auditor Training ส�ำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
● ไปศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพงานไม้ ที่ประเทศนิวซีแลนด์
2. นายชาลี สุขสวัสดิ์  รองประธานกรรมการบริหาร ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
● หลักสูตรด้านการสื่อสาร หัวข้อกลยุทธ์สู่ความส�ำเร็จขององค์กร
● การยกระดับศักยภาพผูป
้ ระกอบการด้วย Digital Training สูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 กองพัฒนาดิจทิ ลั อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
● หลักสูตร "การมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)"  สภาอุตสาหกรรม และกระทรวงอุตสาหกรรม
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ   ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “วิทยาการการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง” (วบส.)
รุ่นที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
4. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ กรรมการ ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
● หลักสูตรด้านการสื่อสาร หัวข้อกลยุทธ์สู่ความส�ำเร็จขององค์กร
● หลักสูตร "การมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)"  สภาอุตสาหกรรม และกระทรวงอุตสาหกรรม
5. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการ ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการสื่อสาร หัวข้อกลยุทธ์สู่ความส�ำเร็จขององค์กร
6. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
● การยกระดับศักยภาพผูป
้ ระกอบการด้วย Digital Training สูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 กองพัฒนาดิจทิ ลั อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
● หลักสูตรด้านการสื่อสาร หัวข้อกลยุทธ์สู่ความส�ำเร็จขององค์กร
7. นางสาวพชนัน สิงห์ภู่  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
● หลักสูตรพื้นฐานการปิดบัญชีและเทคนิคเบื้องต้น  สถาบัน THAI CPD AT HOME
● หลักสูตร “เตรียมความพร้อมรองรับการเปลีย
่ นแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินเกีย่ วกับเครือ่ งมือทางการเงิน รุน่ ที่ 2” ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
8. นายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
● หลักสูตร “การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (IFRS9)” สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
● Financial Model 1 & 2 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
● หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง Advance” สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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รายงานประจ�ำปี 2561

Financial Statements Review for Internal Auditors สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยกรรมการรวม 6 ท่าน จากทั้งหมด 9 ท่าน และผู้บริหารจ�ำนวนรวม 2 ท่าน ดังกล่าว เข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
●

แผนการสืบทอดงาน (SUCCESSION PLAN)

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาและวางนโยบายเกี่ยวกับแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่ผู้บริหาร
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทยังคงต่อเนื่อง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้วางแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
งานในหน้าที่ต่าง ๆ โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนต�ำแหน่งที่วา่ งลงได้อย่างต่อเนื่อง
หรือเพื่อการก้าวสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. จัดให้ผู้บริหารระดับรองลงไปมีโอกาสได้ท�ำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่ตัวเองมีบทบาทรับผิดชอบ การได้เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมในระดับที่เป็นการมอบหมายนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง
2. จัดเตรียมให้มีบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อเตรียมรองรับในระดับ
ต�ำแหน่งงานที่สูงขึ้น
3. ก�ำหนดให้ผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดต�ำแหน่งงาน
4. เปิดโอกาสให้ผบู้ ริหารระดับรองมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมแนวคิดเกีย่ วกับการเป็นผูน้ ำ� องค์กร การสร้างจิตส�ำนึกในระดับความรับผิดชอบ
และความซื่อสัตย์ต่อองค์กร รวมถึงแนวทางบริหารงานบุคลากรในสายงานที่ตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบ
5. พัฒนาให้ผู้บริหารงานระดับรองมีโอกาสได้น�ำเสนอแผนงานและผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูง
นอกจากนี้คณะกรรมการได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติส�ำหรับแผนสืบทอดต�ำแหน่ง รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
หลักปฏิบัติที่ 4.1 และแนวปฏิบัติที่ 4.1  

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก�ำกับดูแลที่ท�ำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัท
ร่วม ซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด 6 บริษัท คือ
บริษัทย่อย
1. บริษัท วีวี เดคคอร์ จ�ำกัด ซึ่งบริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.50
2. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ซึ่งบริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.00
3. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด ซึ่งบริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
4. บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด ซึ่งบริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 57
บริษัทร่วม
5. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ซึ่งบริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.37
6. บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งบริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20
เพือ่ ดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท บริษัทได้จดั ส่งบุคคลเพือ่ เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการ และผูบ้ ริหารในต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการในบริษัทย่อย และเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทร่วม โดยขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
ของบริษัทย่อย จะมีรายละเอียดเช่นเดียวกันกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การของบริษัท โดยตัวแทนของบริษัททีเ่ ข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัท
ย่อย รวมถึงบริษัทร่วม จะมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ อาทิ ด้านการบริหารงาน การลงทุน เป็นต้น
นอกจากนี้คณะกรรมการได้ก�ำหนดนโยบายก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็น 2 ส่วน หลัก ได้แก่ นโยบายการก�ำกับ
ดูแลด้านการบริหาร และนโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1. นโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ หลักปฏิบัติที่ 3.6 และแนวปฏิบัติที่ 3.6  

นโยบายการป้องกันและก�ำกับการใช้ข้อมูลภายใน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้ก�ำหนดระเบียบข้อบังคับโดยก�ำหนดนโยบายการป้องกัน
และก�ำกับการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้  

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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ตามทีบ่ ริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นเิ ทค จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีนโยบายทีจ่ ะก�ำกับดูแลกิจการด้านการป้องกันและก�ำกับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน
ของบริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าท�ำธุรกรรมใด ๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน (ธุรกรรมลับ) ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยบริษัท
ได้ก�ำหนดนโยบายการป้องกันและก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ และลูกจ้างของบริษั ท และบริษั ทย่อยจะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัท และบริษัทย่อย
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อยจะต้องไม่น�ำความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน
ของบริษัท และบริษัทย่อยไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด หรือบุคคลภายนอกบริษัท หรือ
บุคคลอื่นซึ่งมิได้ท�ำหน้าที่ในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ และลูกจ้างของบริษั ท และบริษั ทย่อยจะต้องไม่ท�ำการซื้อขาย หรือรับโอน
หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือเข้าท�ำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ
และ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และบริษัทย่อย ในลักษณะเอาเปรียบผู้ลงทุนรายย่อย หรือในลักษณะอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษั ท และบริษั ทย่อยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้อก�ำหนดนี้ ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อยด้วย
ทัง้ นีห้ า้ มมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกรรมลับ (รวมถึงคูส่ มรสและบุตรซึง่ ยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ) ของบริษัท และบริษัทย่อยที่
รับทราบข้อมูลภายใน ด�ำเนินการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผย และภายหลังจากการเปิดเผย
24 ชัว่ โมง ส�ำหรับข้อมูลงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินรายปี รวมถึงธุรกรรมการเข้าท�ำรายการใด ๆ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างรอการน�ำเสนอเข้าสู่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งถัดไป ที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้น
ต่อบุคคลอื่นด้วย
4. กรรมการ ผู้บริหาร มีหน้าที่ที่ต้องจัดท�ำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่ผู้มีหน้าที่รายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ต่อส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 โดยหากเป็นกรรมการ และผู้บริหารที่ได้รับการ
แต่งตั้งใหม่ ให้รายงานภายใน 7 วันท�ำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และภายใน T+3 วันท�ำการนับแต่วันที่มีการ
ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
5. ในส่วนของกรรมการของบริษัทให้รายงานการซื้อ-ขายหุ้น หรือการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุม
คณะกรรมการรับทราบด้วย
ทั้งนี้บริษัทได้ก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน�ำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
ความผิดครั้งที่ 1 ตักเตือนเป็นหนังสือ หรือพิจารณาตัดเงินเดือน/ค่าจ้าง
ความผิดครั้งที่ 2 ให้พักงานหรือให้ออกจากงาน
นอกจากนี้ส�ำหรับความผิดโดยการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหุ้นยังอาจมีโทษอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนดด้วย
การก�ำหนดรายละเอียดบุคคลที่อาจเข้าข่ายการรับรู้ข้อมูลภายในของบริษัท มีดังนี้
1. กรรมการ
2. ผู้บริหาร
3. พนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ
ผู้มีหน้าที่ต้องจัดท�ำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท
1. กรรมการ
2. ผู้บริหาร
3. คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ของกรรมการ
4. คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ของผู้บริหาร
5. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการ
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6. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของผู้บริหาร
7. นิตบิ ุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ
30 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น

การจัดให้มีหน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติงาน (COMPLIANCE UNIT)

หน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ก�ำกับดูแล สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษั ทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎระเบียบของหน่วยงาน
ราชการอย่างถูกต้อง
2. ให้ ค วามเห็ น ทางกฎหมายแก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และฝ่ า ยจั ด การเพื่ อให้ ก ารประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ข้ อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ตลอดจนติดตามฝ่ายจัดการให้ระงับการกระท�ำรายการใดหรือการ
กระท�ำใด ๆ ที่อาจฝ่าฝืน กฎหมายข้อก�ำหนด หรือกฎระเบียบดังกล่าว
3. สอบทานหลักฐาน กรณีมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำใด ๆ ที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎ
ระเบียบของหน่วยงานราชการ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
4. ประสานงานกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานหรือร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติให้บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. การเข้าร่วมในการพิจารณาก�ำหนดและให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับความเหมาะสม ในขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าปฏิบัติ
ตามนโยบาย แนวทาง กฎเกณฑ์ หรือข้อพึงปฏิบัติที่ก�ำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้อง
6. เป็นศูนย์รวมและเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนให้ความรู้และค�ำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่พึงต้องปฏิบัติตา่ ง ๆ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทมีคา่ ตอบแทนของผู้สอบบัญชีส�ำหรับบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ค่าตรวจสอบบัญชีประจ�ำปี (AUDIT FEE)
ส�ำหรับปี 2561 บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชี ได้แก่ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5389 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์
แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2561 โดยมีคา่ ตรวจสอบบัญชีประจ�ำปีเป็นจ�ำนวนเงินรวม 1,670,000
บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (สามไตรมาส) (NON AUDIT FEE)
คิดเป็นจ�ำนวนเงิน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมืน่ บาทถ้วน) รวมเป็นจ�ำนวนเงินส�ำหรับค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2561 เท่ากับ 2,450,000
บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ในปี 2561 ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5389  จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์
แอสโซซิเอท จ�ำกัด ซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
แต่อย่างใด

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทัง้ ในระดับผูบ้ ริหารและระดับปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานในทุกระดับชั้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
ครบทุกท่าน ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในรวม 5 ด้าน
ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control
Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในเรื่องการท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว ซึ่งการพิจารณาอนุมัติการท�ำธุรกรรมดังกล่าว จะ
ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญ และถือเสมือนเป็นรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวจะกระท�ำ
โดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าวเท่านั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในส�ำหรับหัวข้อ
อื่นว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
ส�ำหรับการด�ำเนินการเกีย่ วกับการควบคุมภายในของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ท�ำหน้าทีส่ อบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในและระบบการปฏิบัติงานของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทได้มกี ารจัดตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายในเพือ่ ท�ำหน้าที่ในบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในทีเ่ กิดขึน้ ได้แก่ นางสาวพิมพ์รำ� ไพ บุญชะนะ และนายสุรชัย พันมูล ร่วมกับการว่าจ้างคนนอกควบคูก่ นั ซึง่ บริษัทได้วา่ จ้าง บริษัท แอค-พลัส
คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด โดยมีนางสาววรรณา เมลืองนนท์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด) เป็นหัวหน้าตรวจสอบ
ภายใน เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบและจัดท�ำระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปฏิบัติงานของ
ทุกฝ่ายงานเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทเริ่มว่าจ้างบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2554 โดย
ผู้ตรวจสอบภายในจะน�ำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดท�ำแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ�ำปีเพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาอนุมัติแผนงาน ส�ำหรับใช้ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายที่บริษั ทก�ำหนด ซึ่งบริษัทได้ดำ� เนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ตรวจสอบภายในได้น�ำเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบภายใน รวมถึงข้อเสนอแนะและการด�ำเนินการของบริษัทต่อข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ รับทราบ
ซึง่ ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบถึงข้อเสนอแนะในประเด็นด้านระบบควบคุมภายในบางประเด็นทีจ่ ะต้องด�ำเนินการแก้ไข โดยจะบรรจุ
เข้าเป็นวาระการติดตามต่อเนื่องในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในคราวต่อไป ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในจะน�ำเสนอผลการตรวจติดตาม
และข้อตรวจพบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
โดยภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบถึงผลการตรวจติดตามและข้อตรวจพบใหม่แล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบจะ
เป็นผูน้ ำ� เสนอรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทเพือ่ รับทราบ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มแี ละเปิดเผยถึงระบบ
ควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะปรากฎในรายงานรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2561 ที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยหัวข้อความเสี่ยงหลักที่คณะ
กรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญ ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเป็นประจ�ำทุกสัปดาห์ ระหว่างหน่วยงานส�ำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นส่วน
ของโรงงานผลิต กับหน่วยงานด้านฝ่ายการตลาด ซึ่งตั้งอยู่ในส่วนของสาขา เพื่อจะได้ประสานงาน และสามารถรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างทันท่วงที
ความเสี่ยงด้านการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีนโยบายทีจ่ ะติดตามความเคลือ่ นไหวเพือ่ ให้ทราบถึงแนวโน้มทีจ่ ะเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นได้ทนั ท่วงที นอกจากนีย้ งั มีวงเงิน
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้วย
ความเสี่ยงด้านการผลิต
ประกอบด้วยความเสี่ยงที่ส�ำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุดิบ อาทิ ปัญหาการขาดแคลน ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ความเสี่ยงจาก
การขาดแคลนแรงงาน ซึ่งแนวทางป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ บริษัทก�ำหนดเป็นนโยบายที่ก�ำหนดให้หน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต้องคอย
ตรวจติดตาม และคาดการณ์ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจะต้องรายงานให้ระดับผู้บริหารทราบโดยเร็ว หากมีสัญญาณ หรือแนวโน้มความ
ผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ความเสี่ยงด้านลูกค้ารายใหม่และการพึ่งพิงลูกค้าในปัจจุบัน
ปัจจุบนั บริษัทลดความเสีย่ งด้านลูกค้ารายใหม่ โดยการตรวจสอบถึงความมีตวั ตน และความน่าเชือ่ ถือทางด้านการเงิน ผ่านข้อมูลของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ ก่อนจะพิจารณาให้เครดิตเทอมส�ำหรับลูกค้ารายใหม่ ส�ำหรับการพึ่งพิงลูกค้าปัจจุบันบริษัทสามารถลดการ
พึ่งพิงกลุ่มลูกค้าต่างประเทศได้จากเดิม โดยปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนลูกค้าต่างประเทศ และลูกค้าในประเทศที่ใกล้เคียงกัน
ความเสี่ยงด้านอัคคีภัยภายในโรงงานและการจัดท�ำประกันภัย
บริษัทได้จดั ให้มกี ารทบทวนนโยบายการป้องกันอัคคีภยั การจัดฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่ในกระบวนการผลิต รวมถึงมีการ
ทบทวนวงเงินประกันภัยเป็นประจ�ำทุกปี
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
บริษัทได้จดั ให้มหี น่วยงานทีท่ ำ� หน้าที่ในการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษัท ซึง่ เป็นการปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างหน่วยงานเลขานุการบริษัท
และหน่วยงานด้านบัญชีการเงิน เพือ่ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า บริษัทได้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการอย่างถูกต้อง
ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนและการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม
เนือ่ งจากบริษัทมีการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหลายแห่ง คณะกรรมการบริษัทได้มนี โยบายทีจ่ ะพิจารณาการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด�ำเนินธุรกิจหรือการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเหล่านั้นด้วย
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1. บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์
(Index Living Mall)

บุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

มีกรรมการเป็นคู่สมรส
ของนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
ซึ่ ง ด� ำ ร ง ต� ำ แ ห น ่ ง เ ป ็ น
ผู ้ ถื อ หุ ้ น กรรมการ
กรรมการผู ้ มี อ� ำ นาจ
ลงนาม และผู ้ บ ริ ห าร
ของบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

เจ้าหนี้อื่น : เป็นรายการค้างจ่ายค่าเช่าและ
ค่าบริการของ Index Living Mall ซึ่งไม่เข้า
รอบการจ่ายเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้
จ่ายช�ำระยอดค้างดังกล่าวกับ Index Living
Mall เรียบร้อยแล้ว

ค่าเช่าและค่าบริการโชว์รูม : บริษัทเช่าพื้นที่
Index Living Mall เพื่อจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพารา ภายใต้ตราสินค้า “ELEGA”    
ขายสินค้า บริษัทจ�ำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์ปาร์ตเิ คิล
บอร์ดให้กับ Index Living Mall โดยเริ่ม
มีการจ�ำหน่ายเมื่อเดือนกันยายน 2555
ลูกหนี้การค้า Index Living Mall มียอดค้าง
ช�ำระค่าสินค้ากับบริษั ท โดยยอดหนี้ดังกล่าว
ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ
เงินประกันการเช่าและบริการโชว์รูม : บริษัท
วางเงินประกันการเช่าและบริการโชว์รูมให้ไว้
กับ Index Living Mall เพื่อเป็นหลักประกันใน
การเช่าพื้นที่และการบริการของ Index Living
Mall ซึ่ ง เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขสั ญ ญาเช่ า
และบริการพื้นที่

ลักษณะรายการ
ปี 2560

19.92

12.59

1.49

4.88

1.52

ปี 2561

18.91

6.58

2.24

4.60

1.85

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

รายการระหว่
า
งกั
น
รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นใน ปี 2561 และ ปี 2560 มีดังนี้

●

●

●

เพือ่ เป็นการขยายตลาดภายในประเทศ และเพือ่ ให้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ บริษัทได้เช่า
พื้น ที่ภายใน Index Living Mall ในท�ำเลที่มี
ศักยภาพรวม 12 สาขา เพื่อวางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ประเภทเฟอร์ นิ เ จอร์ ส� ำ เร็ จ รู ป ที่ ผ ลิ ต จากไม้
ยางพาราและไม้จริง ภายใต้ตราสินค้า “ELEGA“
Index Living Mall ไม่มีนโยบายให้บุคคลอื่นเช่า
พื้ น ที่ เ พื่ อ จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า  นอกจากจะเป็ น การ
จ�ำหน่ายสินค้าเพือ่ เติมเต็มความต้องการของลูกค้า
เท่านั้น ซึ่งการเช่าพื้นที่เพื่อจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทใน Index Living Mall ถือเป็นการเติมเต็ม
เฟอร์นิเจอร์ที่วางจ�ำหน่ายใน Index Living Mall
ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจ่ายค่าเช่า
พื้นที่ให้กับ Index Living Mall ในราคาที่สมเหตุ
สมผล ยุติธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า 
(Fair and at arm’s length)
บริษั ทขายเฟอร์นิเจอร์ไ ม้ปาร์ติเคิลบอร์ดให้กับ
Index Living Mall โดยเริ่มจ�ำหน่ายตั้งแต่เดือน
กันยายน 2555 ซึ่งก�ำหนดราคาขายตามเกณฑ์
การพิจารณาก�ำหนดราคาของบริษัท ซึ่งยุติธรรม
และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า  (Fair and at
arm’s length basis)

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
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ลักษณะความสัมพันธ์

1. บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์
(Index Living Mall)

มีกรรมการเป็นคู่สมรส
ของนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
ซึ่ ง ด� ำ ร ง ต� ำ แ ห น ่ ง เ ป ็ น
ผู ้ ถื อ หุ ้ น กรรมการ
กรรมการผู ้ มี อ� ำ นาจ
ลงนาม และผู ้ บ ริ ห าร
ของบริษัท
2. บจก.อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิรน์ (IIF) มีกรรมการเป็นคูส่ มรส
ของนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
ซึ่ ง ด� ำ ร ง ต� ำ แ ห น ่ ง เ ป ็ น
ผู ้ ถื อ หุ ้ น กรรมการ
กรรมการผู ้ มี อ� ำ นาจ
ลงนาม และผู ้ บ ริ ห าร
ของบริษัท

บุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

12.51
4.44

1.05

10.41
3.85

-

ขายสินค้า บริษัทจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ
ปิดผิวให้กับ IIF โดยเริ่มจ�ำหน่ายในปี 2553
ลูกหนี้การค้า IIF มียอดค้างช�ำระค่ากระดาษ
ปิดผิวกับบริษัท โดยมีอายุลูกหนี้อยู่ในช่วง
ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งเป็นปกติของการช�ำระ
ค่าสินค้าของ IIF
ซื้อวัตถุดิบ บริษัทซื้อกระดาษปิดผิวและขอบ
พีวีซีจาก IFF เพื่อผลิตสินค้าบางรุ่นจ�ำหน่าย
ให้กับ Index Living Mall

0.91

ปี 2560

0.15

ปี 2561

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

ค่าตกแต่งโชว์รูป (บันทึกเป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอื่น) : เป็นรายการค่าตกแต่ง
โชว์รูม Index Living Mall ซึ่งจ่ายเงินของ
บริษัทไปแล้วแต่ทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ลักษณะรายการ

●

●

เนื่องจากบริษัทมีการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ให้กับ
Index Living Mall ในสินค้าบางรุ่น มีความจ�ำเป็น
จะต้องซื้อกระดาษปิดผิวและขอบพีวีซี เพื่อใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้กับกลุ่ม Index
Living Mall ในขณะเดียวกัน ทางบริษั ทก็ ได้มี
การจ�ำหน่ายกระดาษปิดผิวให้กับ IIF เพื่อใช้ใน
การผลิ ต เฟอร์ นิ เ จอร์ ด ้ ว ย ทั้ ง นี้ มี ก ารก� ำ หนด
ราคาขายตามเกณฑ์การพิจารณาก�ำหนดราคาของ
บริษั ท ซึ่งยุติธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจ
การค้า (Fair and at arm’s length basis)

เพื่อเป็นการขยายตลาดภายในประเทศ และเพื่อ
ให้ผลิตภัณฑ์ของบริษั ทเป็นที่รู้จักมากขึ้น บริษั ท
ได้เช่าพื้นที่ภายใน Index Living Mall ในท�ำเล
ที่ มี ศั ก ยภาพรวม 12 สาขา  เพื่ อ วางจ� ำ หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเฟอร์นเิ จอร์สำ� เร็จรูปทีผ่ ลิตจาก
ไม้ยางพาราและไม้จริง ภายใต้ตราสินค้า “ELEGA“
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รายงานประจ�ำปี 2561

ในฐานะบริษัทร่วม

ลักษณะความสัมพันธ์

5. คุณวัลลภ สุขสวัสดิ์

ในฐานะเป็ น ผู ้ มี อ� ำ นาจ
ควบคุมในบริษัท

4. บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด ในฐานะบริษัทร่วม

3. บริษทั พลังงานเพือ่ โลกสีเขียว
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

บุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง
ปี 2561

0.30

-

0.03

ปี 2560

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

0.06
ดอกเบี้ยรับ บริษัทได้ให้กู้เงินแก่บริษัทที่
เกี่ยวข้องกันในวงเงิน 1.16 ลบ. ในอัตรา 			
ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ครบก�ำหนดช�ำระ 		
เมื่อทวงถาม
0.23
ดอกเบี้ยรับ บริษัทได้ให้กู้เงินแก่บริษัท
ที่เกี่ยวข้องกันในวงเงิน 12.93 ลบ. ในอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ครบก�ำหนดช�ำระ
เมื่อทวงถาม
ดอกเบีย้ จ่าย บริษัทกูย้ มื เงินกรรมการในวงเงิน
63 ลบ. ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี
บริษัทได้จ่ายช�ำระคืนหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลักษณะรายการ

●

●

บจก. พลังงานเพือ่ โลกสีเขียว (ประเทศไทย) มีฐานะ
เป็น บริษั ทร่วมของบริษั ท ซึ่งการให้กู้ยืมเงิน
ดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อ
เพิ่มสภาพคล่องในการด�ำเนินงานของบริษัทร่วม
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด) มีฐานะ
เป็น บริษั ทร่วมของบริษั ท ซึ่งการให้กู้ยืมเงิน
ดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ และเพือ่ เพิม่
สภาพคล่องในการด�ำเนินงานของบริษัทร่วม
การกู ้ ยื ม เงิ น จากกรรมการดั ง กล่ า ว เป็ น ไป
เพือ่ ความจ�ำเป็นในการเพิม่ สภาพคล่องในช่วงระยะ
เวลาสั้น ๆ ให้กับบริษั ท โดยมีอัตราดอกเบี้ย
เท่ากับอัตราดอกเบี้ย MLR ของสถาบันการเงิน

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม
และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length basis)

นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าท�ำรายการระหว่างกัน รวมทั้งการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในอนาคต
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
กรณีทมี่ รี ายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้สว่ นเสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไป
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถด�ำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และให้จัดท�ำรายงานสรุป
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
ส�ำหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่ ไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษั ทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้
บริษั ทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าท�ำรายการ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปีของบริษั ท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
การพิจารณาอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการท�ำรายการระหว่างกัน
จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการท�ำรายการระหว่างกันนั้น ๆ
นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริษัทมีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะก�ำหนดเงื่อนไข
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ
ประเภทเดียวกันทีบ่ ริษัทกระท�ำกับบุคคลภายนอก ทัง้ นี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับราคา อัตราค่าตอบแทน
รวมทั้งความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาให้ผปู้ ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผูส้ อบบัญชีของบริษัท เป็นผูใ้ ห้ความ
เห็นเกีย่ วกับการท�ำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีของบริษัท และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
(แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้ก�ำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการ
ใด ๆ ทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวซึง่ บริษัทจะต้องปฏิบตั ิ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานบัญชีที่ก�ำหนดโดยโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ที่ไม่ใช่การด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

การอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการท�ำธุรกรรม
ระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ปัจจุบนั บริษัท และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ในอนาคตบริษัทและบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกันกับกรรมการ
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทสามารถท�ำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียว
กับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
2555 มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลเกี่ยวโยง เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการในอนาคต

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษั ทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มกี ารน�ำเสนอรายการดังกล่าวผ่านทีป่ ระชุมคณะกรรมการทีม่ กี รรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทัง้ นี้ เพือ่ ดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุตธิ รรมและมีนโยบายการก�ำหนดราคาทีเ่ หมาะสม โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะต้องปฏิบตั หิ น้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อไป
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นเิ ทค จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความส�ำคัญต่อหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งงบการเงินและข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี ถูกจัด
ท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ โดยใช้นโยบาย
การบัญชีที่เหมาะสมโดยถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เป็นประโยชน์และโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ทั่วไป
คณะกรรมการบริษัท ได้จดั ให้มรี ะบบบริหารความเสีย่ ง รวมถึงจัดให้มแี ละด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ระบบควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สินมีระบบการป้องกันที่ดีไม่มีรายการทุจริตหรือมี
การด�ำเนินการที่ผิดปกติ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแต่อย่างใด เงื่อนไขทางการค้าเป็นแบบธุรกิจปกติทั่วไป มีความ
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�ำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษั ท ด้วยความเรียบร้อย และได้บันทึก
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ�ำปีด้วยแล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมแล้วอยู่ในระดับทีน่ า่ พอใจ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ
ให้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบ
บัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงาน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

												
												

													
													

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการบริษัท

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
ภาพรวมของผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา  ตั้งแต่ ปี 2559-2561 บริษัทมีมูลค่ารายได้จากการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
(Compound Average Growth Rate) ส�ำหรับช่วง 3 ปีย้อนหลังประมาณร้อยละ 3.01 โดยรายได้จากการขายระหว่างปี 2559 ถึงปี 2560 มี
อัตราการเติบโตร้อยละ 5.39 ระหว่างปี 2560 ถึงปี 2561 มีอัตราการเติบโตเล็กน้อยร้อยละ 0.69 และส�ำหรับมูลค่ารายได้รวมโดยเฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลังเท่ากับ ร้อยละ 3.86 โดยรายได้รวมระหว่างปี 2559 ถึงปี 2560 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.95 และระหว่างปี 2560 ถึงปี 2561 มี
อัตราการเติบโตร้อยละ 1.82
อย่างไรก็ตาม ช่วงปี 2561 บริษัทสามารถสร้างการเติบโตของยอดขายโดยภาพรวมได้เล็กน้อยเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของช่วงปีอื่น ๆ ที่
ผ่านมา  โดยสาเหตุที่ส�ำคัญส่วนหนึ่งเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นในช่วงปี 2561 ถึงแม้ตัวเลขการส่งออกในรูปเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
จะใกล้เคียงกันกับปี 2560 ทีผ่ า่ นมาก็ตาม ดังนัน้ โดยภาพรวมหากคิดเป็นเงินบาท บริษัทจะมีสดั ส่วนการส่งออกเติบโตลดลงจากเดิมร้อยละ 8.59
ในขณะที่บริษัทสามารถสร้างรายได้จากการขายในประเทศในช่วงปี 2561 ให้เติบโตได้กว่าร้อยละ 10.85 ทั้งนี้ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัท
นับว่ามีความพอใจที่ยังสามารถสร้างอัตราการเจริญเติบโตของรายได้จากการขายและรายได้รวมให้เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะเป็นปีที่
ประสบกับภาวะค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นก็ตาม
โดยภาพรวมของปี 2561 นับเป็นปีแรกทีร่ ายได้หลักของบริษัททีเ่ กิดจากการจ�ำหน่ายสินค้าภายในประเทศคิดเป็นสัดส่วนของรายได้จากการขาย
ประมาณร้อยละ 53 โดยการเติบโตของยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ เกิดจากบริษัทมีอตั ราการเติบโตของรายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ผา่ นช่องทางการ
จ�ำหน่ายกลุ่มร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อยทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทใช้ตราสินค้า Costa เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต
กว่าร้อยละ 78.12 โดยมีมูลค่าการจ�ำหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าว เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ 100.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 178.35 ล้านบาท ในปี
2561 ซึง่ เป็นผลจากการปรับโครงสร้างบุคลากรด้านการตลาดและการขาย รวมถึงกลยุทธ์ในการแข่งขัน นอกจากนีบ้ ริษัทยังสามารถสร้างอัตรา
การเติบโตของรายได้จากการขายผ่านช่องทางร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern trade) อาทิ โฮมโปร บิ๊กซี เทสโก้ โลตัส ได้เพิ่มขึ้นจากเดิม
คิดเป็นร้อยละ 6.20 ด้วย
ส�ำหรับในส่วนของการส่งออก ตามที่กล่าวข้างต้นหากพิจารณาจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินที่บริษัทใช้เพื่อการส่งออกจะพบว่า 
บริษัทยังสามารถรักษามูลค่ายอดขายจากการส่งออกให้ใกล้เคียงกับช่วงปีทผี่ า่ นมาได้ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในรูปของค่าเงินบาท จะท�ำให้
พิจารณาได้ว่า มีมูลค่าการส่งออกลดลง เนื่องจากช่วงปี 2561 ที่ผา่ นมา ค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่ง
ถึงแม้จะเป็นอัตราการเติบโตที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ในช่วงปี 2561 บริษัทได้เริ่มปรับกลยุทธ์การเจาะกลุ่มลูกค้าในประเทศใหม่ ๆ
ได้แก่ กลุ่มลูกค้าจากประเทศจีน และอินเดีย ซึ่งเริ่มเห็นผลโดยการรับค�ำสั่งซื้อจากกลุ่มลูกค้าประเทศจีน ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2561
ที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะส่งค�ำสั่งซื้อได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกับบริษัท นอกจากการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แล้ว
บริษัทยังคงเน้นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับลดปริมาณการขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิม ๆ ที่ลูกค้ามีการสั่งซื้ออย่าง
ต่อเนือ่ ง ซึง่ บางผลิตภัณฑ์เนือ่ งจากมีการค้าขายมาอย่างยาวนาน จึงเป็นการยากทีจ่ ะขอปรับเพิม่ ราคาสินค้าจากลูกค้า ซึง่ วิธกี ารดังกล่าวจะเป็น
อีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้บริษัทมีอัตราการท�ำก�ำไรที่เพิ่มขึ้นได้
นับตัง้ แต่กลุม่ บริษัทอีสต์โคสท์ ได้ดำ� เนินการปรับโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจเสร็จสมบูรณ์เป็นทีเ่ รียบร้อยตัง้ แต่ชว่ งปี 2554 นัน้ บริษัทได้ประกอบ
ธุรกิจผ่านการด�ำเนินการของ 2 นิติบุคคล ประกอบด้วย บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (ก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) และ บริษัท
วีว-ี เดคคอร์ จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อย ทีบ่ ริษัทถือหุน้ อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.95 โดยภายหลังการจัดโครงสร้างดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมีลกั ษณะ
การด�ำเนินธุรกิจหลัก คือ การเป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว ไม้ยางพารา
แปรรูป อบแห้ง เพือ่ ใช้ประกอบในการผลิตเฟอร์นเิ จอร์ การผลิตและจ�ำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง การจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์ผา่ นโชว์รมู
สาขาภายใต้ตราสินค้า ELEGA 12 แห่ง ซึ่งจะจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ทั้งนี้รวมถึงการผลิตภายในประเทศและที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ และ
FINNA HOUSE ซึ่งปัจจุบันได้จัดเป็นพื้นที่คอร์เนอร์ภายในโชว์รูม ELEGA รวม 4 สาขา โดย FINNA HOUSE จะเป็นการน�ำเสนอรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตโดยใช้ลิขสิทธิ์ลายการ์ตูนดิสนีย์ ภายใต้การเป็นผู้ได้รับสิทธิในการใช้ลายการ์ตูนเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์
(Franchisee) ซึ่งขณะนี้ยังเป็นเพียงรายเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้ให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) ด้วย
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ต่อมาในช่วงปี 2559 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “ECFH”)
ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 75 ที่ผ่านมา ECFH คือผู้ด�ำเนินธุรกิจร้านค้าปลีก Can Do ซึ่งมีการด�ำเนินการในรูปแบบ
ร้าน 100 เยน ที่บริษัทได้ซื้อแฟรนไชส์มาจากประเทศญี่ปุ่น โดยจ�ำหน่ายสินค้าทั้งร้านในราคาเดียวคือ 60 บาท ปัจจุบัน นับตั้งแต่วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ECFH ได้หยุดการด�ำเนินธุรกิจในส่วนของร้าน Can Do ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากสาเหตุผลประกอบการไม่เป็น
ไปตามที่ตั้งเป้าไว้ และมีผลขาดทุนจากการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ทางบริษัทอยู่ระหว่างการจัดหารูปแบบการด�ำเนินธุรกิจใหม่ให้
กับ ECFH ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ข้อสรุป
นอกจากนี้ ECFH ได้มชี ว่ งเวลาที่ได้เข้าด�ำเนินธุรกิจด้านพลังงานในช่วงสัน้ ๆ ระหว่างปี 2559-2560 โดย ECFH ได้เข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน
ทดแทน ส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ECF Tornado Energy Godo Kaisha (“ECF Tornado”) ที่มีการลงทุนใน
ประเทศญี่ปุ่น โดยมีขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 1.5 เมกะวัตต์ โดยมีที่ตั้งของโครงการอยู่ที่ 1737 Kodani, Toyotomi-cho, Himeji
city, Hyogo ประเทศญี่ปุ่น โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นโดย ECFH ที่ร้อยละ 51 ได้เริ่มด�ำเนินการจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ต่อมาบริษัทได้พิจารณาตัดสินใจขายทรัพย์สินที่เข้าลงทุนใน ECF Tornado ในสัดส่วนร้อยละ 51 ให้แก่ Capital Inc.
โดย Capital Inc. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 2526 เพื่อด�ำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ และ
พลังงานด้านอื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น โดยได้ด�ำเนินการจัดท�ำท�ำสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ทรัพย์สินที่จ�ำหน่ายไปมี
ราคาขายสุทธิจากภาษีที่เกี่ยวข้องเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 82.19 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาขาย และเงื่อนไขที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เสนอ
ขายรายอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 5 ราย คิดเป็นก�ำไรเมื่อเทียบกับต้นทุนเงินลงทุน ประมาณร้อยละ 43.94 ส�ำหรับสาเหตุท่ีตัดสินใจขายทรัพย์สิน
ดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาจากผลก�ำไรที่จะได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนจากการด�ำเนินโครงการที่ประมาณร้อยละ 8 ต่อปี
ส�ำหรับระยะเวลาด�ำเนินโครงการ 20 ปี โดยภายหลังการคืนเงินลงทุนและก�ำไรจากการขายทรัพย์สินให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยในวันที่
29 กันยายน 2560 ปัจจุบนั ECF Tornado ได้เสร็จสิน้ ขัน้ ตอนการจดทะเบียนเลิกบริษัทเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ทีผ่ า่ นมา
ดังนั้นปัจจุบัน ECFH จึงไม่ได้ด�ำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนแต่อย่างใด
ต่อมาบริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (ECF-P) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เพื่อด�ำเนินธุรกิจ
ด้านพลังงาน ซึ่งปัจจุบันได้เข้าลงทุนในบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้า  รวม 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ในสัดส่วน
ร้อยละ 33.37 เพื่อลงทุนในธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ปัจจุบันรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด ซึ่ง
ด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส และบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จ�ำกัด
ซึ่งด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน Biomass Gasification ขนาด 1 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ ซึ่งทั้งสองบริษัทดังกล่าวเริ่ม
มีรายได้ในเชิงพาณิชย์แล้ว และส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ECF-P ได้เข้าลงทุนในบริษัท พลังงานเพือ่ โลกสีเขียว (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 20 เพื่อลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ประเทศเมียนมาร์ ปัจจุบันยังอยู่ระหว่าง
การก่อสร้างโครงการและยังไม่รับรู้รายได้
ส�ำหรับบริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทล่าสุด และมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทที่ร้อยละ 57
นั้น ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงงานผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้ (Wood-based Panel) ได้แก่ แผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (MDF)
โดยยังไม่เริ่มมีรายได้ในเชิงพาณิชย์ในขณะนี้
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รายได้จากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

รายได้ของบริษัทสามารถแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจ�ำหน่ายได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายได้ของบริษัทแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ สามารถเรียงล�ำดับสัดส่วนที่ส�ำคัญเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายทั้งหมด ส�ำหรับปี 2561
ได้ดังนี้
อันดับที่ 1 คือ รายได้จากการจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด มูลค่า 941.10 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.70
อันดับที่ 2 คือ รายได้จากการจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่จ�ำหน่ายผ่านโชว์รูม กลุ่มร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) มูลค่า 233.42
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.05
อันดับที่ 3 คือ รายได้จากการจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา มูลค่า 184.13 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.66
อันดับที่ 4 คือ รายได้จากการจ�ำหน่ายกระดาษปิดผิว มูลค่า 54.63 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.76
อันดับที่ 5 คือ รายได้จากการจ�ำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง มูลค่า 30.70 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.11
อันดับที่ 6 คือ รายได้จากการจ�ำหน่ายร้านค้าปลีก Can Do มูลค่า 10.60 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.73
ส�ำหรับการเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของรายได้จากการจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ตามแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2560
และ ปี 2561 โดยส่วนใหญ่มีรายได้จากการขายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เนื่องจากรอบปี
2561 ที่ผ่านมาประสบปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์กระดาษปิดผิวที่มูลค่าการจ�ำหน่ายลดลงจากเดิม

ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้จากการจ�ำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์แบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ระหว่างปี 2560 และ ปี 2561
(หน่วย : ล้านบาท)
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รายได้จากร้านค้าปลีกแคนดู (Can Do)

ในส่วนของการด�ำเนินธุรกิจของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (“ECFH”) บริษัทมีรายได้จากการด�ำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกรายย่อยในรูปแบบ
การจ�ำหน่ายสินค้าทั้งร้านในราคาเดียว (60 บาท) ในรูปแบบร้าน 100 เยน ที่เกิดขึ้นในปี 2561 เท่ากับ 10.60 ล้านบาท ซึ่งร้าน Can Do
ได้เริ่มเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่ผา่ นมา และส�ำหรับร้าน Can Do มียอดขายที่ลดลง เนื่องจากตลอดรอบปี 2561 ที่ผ่านมา
บริษัทได้ทยอยปิดสาขาที่เปิดให้บริการ จนสิ้นสุดการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของร้าน Can Do เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผา่ นมา

รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

ส�ำหรับปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากับ 32.83 ล้านบาท 17.03 ล้านบาท และ ขาดทุน
0.87 ล้านบาท โดยมาจากการเข้าลงทุนของ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
99.99 โดย ECF-P ได้รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนจากการเข้าลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ดังนี้
1. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (“SAFE”) ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าลงทุน
ร้อยละ 99.99 โดย ECF-P เข้าลงทุนใน SAFE ที่สัดส่วนร้อยละ 33.37 ปัจจุบันสามารถรับรู้ผลการด�ำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด (“PWGE”) จังหวัดนราธิวาส ซึ่งบริษัทรับรู้ก�ำไรตามสัดส่วน
เงินลงทุนตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 โดย SAFE เข้าลงทุนใน PWGE คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน Biomass
Gasification ขนาด 1 เมกะวัตต์ของ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จ�ำกัด จังหวัดแพร่
2. บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“GEP”) ด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 220 เมกะวัตต์ ณ เมือง
มินบู ประเทศเมียนมาร์ โดย ECF-P ในฐานะบริษัทย่อย เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ และยังไม่เริ่ม
รับรู้รายได้เชิงพาณิชย์
จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เกิดจากค่าใช้จ่ายที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของ GEP ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ได้ โดยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญตามปริมาณการท�ำงานที่เพิ่มขึ้น
เพื่อเร่งการก่อสร้างโครงการในส่วนของเฟสที่ 1 ก�ำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์แรกให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม ที่เกิดขึ้นในปี 2561 จากขาดทุน 0.87 ล้านบาท เมื่อเทียบกับก�ำไรที่รับรู้จากปี 2560 ในมูลค่า 17.03 ล้านบาท รายการนี้ถือว่าเป็น
เหตุผลส�ำคัญส่วนหนึ่งที่ท�ำให้บริษัทมีส่วนก�ำไรส�ำหรับปีโดยภาพรวมลดลงจากเดิมจากมีนัยส�ำคัญ
บริษัทมีรายได้จากการขายในช่วงปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 เท่ากับ 1,370.78 ล้านบาท 1,444.62 ล้านบาท และ 1,454.57 ล้านบาท ตาม
ล�ำดับ หรือคิดเป็นอัตราการเพิม่ ขึน้ เท่ากับร้อยละ 5.39 เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างปี 2559 และ ปี 2560 และร้อยละ 0.69 เมือ่ เปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2560 และปี 2561 ตามล�ำดับ
นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งออกเป็นรายได้จากการจ�ำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ ส�ำหรับช่วงปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53 และ
ร้อยละ 47 ตามล�ำดับ
ซึง่ หากพิจารณาในรายละเอียดของประเภทผลิตภัณฑ์จะพบว่า ในช่วงปี 2561 รายได้จากการขายทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญเกิดจากบริษัทมีอตั รา
การเติบโตของรายได้จากการจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่จ�ำหน่ายผ่านกลุ่มร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) ซึ่งในรอบปี 2561 นี้ บริษัท
ได้วางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพือ่ ขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่ายในกลุม่ Dealer ให้เพิม่ ขึน้ จากเดิม ซึง่ เฟอร์นเิ จอร์ทจี่ ำ� หน่ายผ่านช่องทาง
ของ Dealer โดยส่วนใหญ่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งที่บริษัทผลิตเอง น�ำเข้ามาจากต่างประเทศ หรือจ้างโรงงานภายนอกผลิตสินค้าให้กับบริษัท
รายได้อื่นของบริษัท ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 21.71 ล้านบาท 34.06 ล้านบาท และ 48.96 ล้านบาท ตามล�ำดับ รายได้
อื่นของบริษัทที่ส�ำคัญ ส�ำหรับปี 2561 ประกอบด้วย ก�ำไรจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ 7.99 ล้านบาท และในส่วนอื่น ๆ ประกอบด้วย
รายได้จากการขายเศษวัสดุ ดอกเบี้ยรับ ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น
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รายได้รวม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,394.91 ล้านบาท 1,477.93 ล้านบาท และ 1,504.79 ล้านบาท ตาม
ล�ำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับ ร้อยละ 3.86 โดยมูลค่ารายได้รวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตที่ส�ำคัญ
ของรายได้จากการขาย

รายได้รวมโดยเปรียบเทียบรายไตรมาส ระหว่างปี 2560 และ ปี 2561
(หน่วย : ล้านบาท)
1,477.93 1,504.79

1.82%

381.53

Q1

321.80

Q2

369.52

Q3

431.94

Q4

12M

บริษัทมีรายได้รวมโดยเปรียบเทียบรายไตรมาสที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2561 โดย ไตรมาสที่ 1 มีมูลค่าเท่ากับ 381.53 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 เท่ากับ
321.80 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 เท่ากับ 369.52 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 เท่ากับ 431.94 ล้านบาท โดยในปี 2561 บริษัทสามารถสร้างอัตรา
การเติบโตของรายได้รวมได้เติบโตเพิ่มขึ้นในทุกไตรมาสเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ที่ผ่านมา ยกเว้นช่วงไตรมาสที่ 1 นอกจาก
นี้ยังเป็นปกติของธุรกิจที่รายได้จากการขายจะอยู่ในช่วงต�่ำสุดส�ำหรับไตรมาสที่ 2 และ 3 โดยจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงไตรมาสที่ 4 และ
ไตรมาสที่ 1 ที่เป็นปกติของฤดูกาลขายสินค้า

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 คิดเป็น ร้อยละ 71.73 ร้อยละ 69.51 และร้อยละ 69.78
ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นมูลค่าต้นทุนขาย เท่ากับ 983.27 ล้านบาท 1,004.20 ล้านบาท และ 1,014.99 ล้านบาท ตามล�ำดับ
หากพิจารณาข้อมูลตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561 จะเห็นได้วา่ บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุที่
ส�ำคัญเกิดจากบริษัทมีการลงทุนสั่งซื้อเครื่องจักรในรูปแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic Machine) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดให้มากขึ้น โดยเครื่องจักรบางส่วนเริ่มติดตั้งและใช้งาน และส่งผลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อต้นทุนการผลิต
นับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2561 บริษัทยังคงมีนโยบายการลงทุนเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติเพิ่มขึ้นในสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุน
ในเครือ่ งจักรดังกล่าว ส่งผลต่อต้นทุนขายทีส่ ามารถปรับลดลงได้เมือ่ พิจารณาจากช่วง 3 ปียอ้ นหลังทีผ่ า่ นมา และนับตัง้ แต่ปี 2560 สาเหตุสำ� คัญ
อีกประการทีส่ ง่ ผลให้มอี ตั ราส่วนต้นทุนขายลดลงนอกเหนือจากการเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตแล้ว ยังเป็นปีทบี่ ริษัทมีนโยบายควบคุม
ต้นทุนและค่าใช้จา่ ยในกระบวนการผลิตโดยพิจารณาจากทุก ๆ จุดทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยเพือ่ หาทางลดและควบคุมค่าใช้จา่ ยให้เป็นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุด
จึงส่งผลให้มีสัดส่วนต้นทุนขายที่ลดลงจากเดิม
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บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายต่อรายได้รวม ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ ร้อยละ 10.66 ร้อยละ 10.60
และ ร้อยละ 10.49 ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 148.73 ล้านบาท 156.62 ล้านบาท และ157.82 ล้านบาท ตามล�ำดับ
และมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ ร้อยละ 11.87 ร้อยละ 12.15 และร้อยละ 12.47 ตามล�ำดับ หรือคิด
เป็นมูลค่าเท่ากับ 165.60 ล้านบาท 179.55 ล้านบาท และ 187.61 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ส�ำหรับต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ยังคงมีสัดส่วนเมื่อเทียบกับรายได้รวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ส�ำหรับสัดส่วนต้นทุนทางการเงินต่อรายได้รวมของบริษัท ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 3.90 ร้อยละ 5.32 และร้อยละ 6.71
หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 54.43 ล้านบาท 78.66 ล้านบาท และ 101.24 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งมูลค่าและสัดส่วนต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูง
ขึ้นนี้ส่งผลต่อก�ำไรส�ำหรับปีโดยภาพรวมลดลงจากเดิมจากมีนัยส�ำคัญ
ทั้งนี้ ต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน โดยบริษั ทมียอด
คงค้างวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 672.87 ล้านบาท
431.77 ล้านบาท และ 490.84 ล้านบาท ตามล�ำดับ และมียอดคงค้างวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559
ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 153.14 ล้านบาท 93.85 ล้านบาท และ 50.10 ล้านบาท ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม แม้ในปี 2561 บริษัทจะมียอด
คงค้างวงเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจากเดิมมาก แต่บริษัทมีรายการหนีส้ นิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญอีกรายการหนึง่ คือ รายการ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น โดยมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 283.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีมูลค่า 
279.64 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2560 โดยส�ำหรับปี 2561 มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 5.5 ถึงร้อยละ
7.5 ต่อปี ในรูปแบบตั๋วแลกเงิน และมีก�ำหนดระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ออกตราสาร
นอกจากนี้ในช่วงปี 2561 บริษัทได้จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจผ่านการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี และจะครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 นี้

อัตราก�ำไรขั้นต้น และอัตราก�ำไรสุทธิ

บริษัทมีอัตราก�ำไรขั้นต้น ในปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนก�ำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขาย ร้อยละ 28.27 ร้อยละ 30.49 และ
ร้อยละ 30.22 ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นมูลค่าก�ำไรขั้นต้น เท่ากับ 387.51 ล้านบาท 440.42 ล้านบาท และ 439.58 ล้านบาท ตามล�ำดับ
สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้บริษัทมีอัตราก�ำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นหากพิจารณาโดยเปรียบเทียบ ตั้งแต่ช่วงปี 2559 เกิดจากบริษัทได้ปรับนโยบายใน
กระบวนการผลิตใหม่ โดยเน้นลดต้นทุนการผลิตสินค้า การสั่งซื้อเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic Machine) เพื่อใช้ในกระบวนการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่มากขึ้นจากเดิม เพื่อจะได้ลดต้นทุนในส่วนของจ�ำนวนพนักงานในกระบวนการผลิต การฝึกอบรมพนักงาน
เพือ่ ให้มที กั ษะและความช�ำนาญในการผลิตเพือ่ ลดส่วนสูญเสีย รวมถึงนโยบายการควบคุมค่าใช้จา่ ยภายในกระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด โดย
ผลจากการด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ ตามที่กล่าวมา เริ่มเห็นผลอย่างชัดเจน และส่งผลต่อเนื่องจนถึงช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ในช่วงปี
2561 ราคาวัตถุดิบส�ำคัญที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ไม้เอ็มดีเอฟ สามารถปรับตัวลดลงได้จากการเจรจาต่อรองราคากับผู้ผลิต
เมื่อพิจารณาอัตราก�ำไรสุทธิของบริษัท พบว่า บริษัทมีอัตราก�ำไรสุทธิส�ำหรับก�ำไรส�ำหรับงวด ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ
4.66 ร้อยละ 4.35 และร้อยละ 1.93 หรือคิดเป็นมูลค่าก�ำไรสุทธิเท่ากับ 65.01 ล้านบาท  64.27 ล้านบาท และ 29.05 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวดปี 2561 แบ่งออกเป็น ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จ�ำนวน 33.76 ล้านบาท และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุมจ�ำนวน ติดลบ 4.71 ล้านบาท
โดยภาพรวมของก�ำไรที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2561 ในส่วนของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากก�ำไรส�ำหรับงวด ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ที่มีก�ำไร
เท่ากับ 33.76 ล้านบาท นั้น มีการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีก�ำไรเท่ากับ 70.57 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 52.16 ซึ่งเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจที่พึ่งพาแหล่งเงินทุนประเภทเงินกู้ยืมเป็นจ�ำนวนมาก และมีสัดส่วนต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อ
เทียบกับรายได้รวม นอกจากนี้ยังเกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
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อัตราก�ำไรเบ็ดเสร็จส�ำหรับงวดของบริษัทพบว่า บริษัทมีอัตราก�ำไรเบ็ดเสร็จส�ำหรับงวด ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 16.23
ร้อยละ 4.35 และร้อยละ 1.90 หรือคิดเป็นมูลค่าก�ำไรเบ็ดเสร็จส�ำหรับงวดเท่ากับ 226.35 ล้านบาท 64.27 ล้านบาท และ 28.63 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยก�ำไรเบ็ดเสร็จส�ำหรับงวดปี 2561 แบ่งออกเป็น ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จ�ำนวน 33.33 ล้านบาท และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมจ�ำนวน ติดลบ 4.71 ล้านบาท

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 1,532.73 ล้านบาท 1,428.27 ล้านบาท และ
1,872.72 ล้านบาท ตามล�ำดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
●

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 408.67 ล้านบาท 106.77 ล้านบาท
และ 132.36 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 17.34 ร้อยละ 3.84 และร้อยละ 3.90 ตามล�ำดับ

●

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มีมูลค่าลูกหนี้การค้า - สุทธิ เท่ากับ 203.10 ล้านบาท 289.44
ล้านบาท และ 327.91 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 8.62 ร้อยละ 10.40 และร้อยละ 9.66 ตามล�ำดับ โดย
ลูกหนีก้ ารค้าปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตามระยะเวลาการเรียกเก็บหนีท้ นี่ านขึน้ จากกลุม่ ลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งเฟอร์นเิ จอร์ (Dealer)
หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้การค้าพบว่า  โดยภาพรวมบริษั ทมีมูลค่าของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้น
ของรายได้จากการขาย และนับตั้งแต่ช่วงปี 2560 บริษัทมียอดขายจากกลุ่มร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งเฟอร์นิเจอร์ (Dealer) เพิ่มขึ้น ซึ่งโดย
พฤติกรรมของลูกค้าในกลุ่มนี้จะใช้ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ค่อนข้างนาน และหากพิจารณาจากความสามารถในการจัดเก็บหนี้ จะพบว่า 
บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในช่วงปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 53.25 วัน 61.65 วัน และ 77.02 วัน ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้ตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงแนวทางที่จะลดความเสี่ยงจากการเรียกเก็บหนี้ในกลุ่มลูกค้า Dealer ซึ่งทางทีมการขายและทีมบัญชีได้มี
การวางแผนเพื่อติดตามเรียกเก็บหนี้อย่างใกล้ชิด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายการลูกหนี้การค้า-สุทธิเท่ากับ 327.91 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 6.08
ล้านบาท ที่เกิดจากการขายเฟอร์นิเจอร์ และกระดาษปิดผิว ส�ำหรับใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจ�ำนวน 16.98
ล้านบาท คือ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ�ำกัด และ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีกรรมการเป็นคู่สมรสของ
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูถ้ อื หุน้ กรรมการ กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามและผูบ้ ริหารของบริษัท และลูกหนีก้ ารค้า-บริษัทอืน่
321.82 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าลูกหนี้การค้าโดยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 56.81 อยู่ในกลุ่มลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ ปัจจุบันลูกค้า
ที่บริษัทพิจารณาให้เครดิตเทอมทั้งหมดจะเป็นลูกค้า  Modern Trade ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มลูกค้าดังกล่าวไม่มีปัญหาเรื่องการเรียกเก็บหนี้แต่
อย่างใด ส�ำหรับกลุ่มลูกค้า Dealer ซึ่งเป็นกลุ่มร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อยทั่วไประเทศ บริษัทจะวางแผนการจัดเก็บและเรียกช�ำระ
หนีอ้ ย่างใกล้ชดิ ส�ำหรับลูกค้าต่างประเทศบริษัทก�ำหนดเงือ่ นไขการช�ำระเงินเป็น L/C at sight หรือการโอนเงินทันที (T/T) ก่อนวันส่งสินค้า 
(Shipment Date) ซึ่งจะไม่มีปัญหาการจ่ายช�ำระหนี้แต่อย่างใด
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ข้อมูลอายุลูกหนี้ที่คา้ งช�ำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าลูกหนี้การค้า
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
● ไม่เกิน 3 เดือน
● ระหว่าง 3-6 เดือน
● ระหว่าง 7-12 เดือน
● เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า

4.32

70.99%

1.75
0.00
0.00
0.01
6.08

28.85%
0.00%
0.00%
0.16%
100.00%

181.95

56.54%

73.62
20.40
32.45
18.41
326.83
-5.01
321.83

22.88%
6.34%
10.08%
5.72%
101.56%
-1.56%
100.00%

บริษัทอื่น - สุทธิ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
● ไม่เกิน 3 เดือน
● ระหว่าง 3-6 เดือน
● ระหว่าง 7-12 เดือน
● เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า

บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการเรียกเก็บหนี้จากลูกค้าในอดีต ซึ่งมีความ
เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยก�ำหนดนโยบายที่จะติดตามลูกหนี้ให้ช�ำระหนี้ภายในระยะเวลาที่ให้เครดิตเทอมให้ได้ทั้งหมด ดังนี้
ลูกหนี้นับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

อัตราการตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญของยอดลูกหนี้คงเหลือสุทธิ

ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป

ร้อยละ 100
(เฉพาะลูกหนี้ที่มีข้อบ่งชี้ว่าจะรับเงินไม่ได้)
ร้อยละ 100

ตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้น�ำลูกหนี้การค้าจ�ำนวนเงินประมาณ 136.9 ล้านบาท ไปขายลดแก่สถาบันการเงินในประเทศสามแห่ง
ภายในวงเงินสินเชื่อรวม 275 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อมีสิทธิไล่เบี้ยจ�ำนวนเงิน
ประมาณ 113.40 ล้านบาท (ซึ่งเป็นจ�ำนวนเงินที่อยู่ระหว่างการรอเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าที่ทางบริษัทได้น�ำไปขายลดต่อสถาบันการเงิน)
โดยได้แสดงเป็นหนี้สินในรายการ “เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องลูกหนี้การค้า” ในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อประเภทขายลด
ลูกหนี้ (Factoring) ทางบริษัทไม่จำ� เป็นต้องจัดหาสินทรัพย์เพือ่ เป็นหลักประกันส�ำหรับวงเงินสินเชือ่ ประเภทนี้ ซึง่ จะเป็นผลดีตอ่ บริษัทในแง่ของ
การไม่มภี าระในหลักทรัพย์เพือ่ ใช้คำ�้ ประกัน และเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กบั บริษัทอีกรูปแบบหนึง่ ในกรณีทชี่ ว่ งเวลาใดเวลาหนึง่
บริษั ทมียอดคงค้างเต็มในวงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) ทางบริษั ทก็สามารถใช้วงเงินสินเชื่อ Factoring เพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงเวลา
ดังกล่าวได้

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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●

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 มีมูลค่าสินค้าคงเหลือ-สุทธิ เท่ากับ 756.80 ล้านบาท 998.62
ล้านบาท และ 1,172.21 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 32.10 ร้อยละ 35.89 และร้อยละ 34.52 ตามล�ำดับ
สินค้าคงเหลือของบริษัทคือ วัตถุดิบที่เตรียมไว้ใช้ในการผลิต สินค้าระหว่างท�ำ และสินค้าส�ำเร็จรูปที่เก็บสต็อกไว้เพื่อจ�ำหน่าย รวมถึง
เฟอร์นเิ จอร์ทน่ี ำ� เข้าจากต่างประเทศ และทีส่ งั่ ซือ้ จากภายในประเทศเพือ่ จ�ำหน่าย ซึง่ การเติบโตของยอดขายจากกลุม่ ลูกค้าร้านค้าปลีก และร้านค้าส่ง
ทัว่ ประเทศทีเ่ ติบโตอย่างมีนยั ส�ำคัญ ส่งผลให้ความต้องการสต็อกสินค้าเพือ่ เตรียมส่งมอบตามค�ำสัง่ ซือ้ เพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย โดยหากพิจารณา
จากอดีตทีผ่ า่ นมาจะพบว่า มูลค่าสินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ ตามปริมาณการขายทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จากปริมาณการขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
ท�ำให้บริษัทจ�ำเป็นต้องวางแผนการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ และการจัดเก็บสต็อกสินค้าคงเหลือให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการ และจะต้องป้องกัน
ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตเพื่อจัดจ�ำหน่ายให้กับลูกค้า

ส�ำหรับการผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าให้กบั ลูกค้าต่างประเทศทีผ่ ลิตตามค�ำสัง่ ซือ้ (Made to order) และกลุม่ ลูกค้า Modern Trade ภายในประเทศ
โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการผลิตสินค้าประเภทเฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด ซึง่ บริษัทมีเงือ่ นไขจะต้องผลิตสินค้าส�ำเร็จรูปเพือ่ จัดเก็บสต็อกไว้
รอการส่งมอบ โดยทางลูกค้าต่างประเทศและ Modern Trade จะแจ้งปริมาณการส่งมอบสินค้าส�ำเร็จรูปที่บริษัทผลิตไว้รอเป็นครั้ง ๆ ไป ซึ่ง
ทางบริษัทจ�ำเป็นที่จะต้องมีสต็อกสินค้าไว้เพียงพอและควบคุมให้มีการส่งมอบสินค้าได้ตรงต่อเวลา ส�ำหรับช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา มูลค่าสินค้า
คงเหลือของบริษัทโดยส่วนใหญ่คือสินค้าระหว่างผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.98 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ-สุทธิ หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ
738.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีมูลค่าเท่ากับ 586.21 ล้านบาท ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทอยู่ระหว่างการผลิตสินค้าเพื่อ
รองรับการส่งมอบตามค�ำสั่งซื้อของกลุ่มลูกค้าต่างประเทศและ Modern Trade รองลงมาคือ กลุ่มสินค้าส�ำเร็จรูป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.28
ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ-สุทธิ หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 331.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีมูลค่าเท่ากับ 301.14
ล้านบาท  
หากพิจารณาระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (ค�ำนวณโดยใช้สินค้าคงเหลือ-กลุ่มสินค้าส�ำเร็จรูป โดยไม่รวมสินค้าระหว่างผลิต สินค้าระหว่างทาง
และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต) ในช่วงปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 พบว่า บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เท่ากับ 71.20 วัน 93.02 วัน และ
112.20 วัน ตามล�ำดับ หากพิจารณาในภาพรวมจากระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยตั้งแต่ช่วงปี 2559 จนถึงปัจจุบัน จะพบว่ามีจ�ำนวนวันเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง สาเหตุส�ำคัญเกิดจากบริษั ทมีปริมาณสต็อกสินค้าส�ำเร็จรูปเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นไปตามการขยายตัวของรายได้
จากการขายทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมถึงการปรับแผนกลยุทธ์ขยายยอดขายในกลุม่ ร้านค้าปลีกร้านค้าส่งทัว่ ประเทศให้เพิม่ สูงขึน้ ส่งผลให้บริษัทจ�ำเป็นจะต้อง
สั่งซื้อสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตของค�ำสั่งซื้อของลูกค้าในกลุ่มนี้
ส�ำหรับนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือนั้น ปัจจุบันบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย ทางบริษัทได้เริม่ ใช้นโยบาย
การตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า โดยพิจารณาจากสินค้าที่มีอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป สภาพสินค้าและประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต โดย
ประมาณค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าร้อยละ 5 ของมูลค่าสินค้าที่จะได้รับ หากสินค้าค้างนานเกินกว่า 4 ปีขึ้นไป จะตั้งค่าเผื่อ
มูลค่าสินค้าล้าสมัยร้อยละ 50 ของมูลค่าสินค้าที่จะได้รับ นอกจากนี้บริษัทยังมีสินค้าที่ถูกจัดประเภทอยู่ในคลังสินค้าส�ำเร็จรูปรอพิจารณา โดย
จะตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยร้อยละ 20 ของมูลค่าสินค้าที่จะได้รับ
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาทางบริษัทได้เน้นด�ำเนินการตามนโยบายการตรวจสอบและติดตามการเคลือ่ นไหวของสินค้าคงเหลืออย่างต่อเนือ่ ง หาก
เป็นสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวช้า หรือเป็นส่วนที่ตกค้างจากการส่งมอบ บริษัทจะแก้ปัญหาโดยการจัดให้มีรายการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นช่อง
ทางการระบายสินค้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าเป็นจ�ำนวน 4.24 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 824.55 ล้านบาท 1,352.02 ล้านบาท และ
1,522.81 ล้านบาท ตามล�ำดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
●
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เงินลงทุนในบริษัทร่วมซึง่ บันทึกโดยวิธสี ว่ นได้เสีย สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 มีมลู ค่า เท่ากับ 8.00 ล้านบาท
472.22 ล้านบาท และ 561.69 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 0.34 ร้อยละ 17.06 และ ร้อยละ 16.54 ตามล�ำดับ
โดยมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเท่ากับ 561.69 ล้านบาท ดังกล่าวแบ่งออกเป็น เงินลงทุนใน บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
(“SAFE”) จ�ำนวน 214.95 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัท พลังงานเพือ่ โลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“GEP”) จ�ำนวน 346.74 ล้านบาท

รายงานประจ�ำปี 2561

●

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 มีมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ
351.77 ล้านบาท 351.09 ล้านบาท และ 459.40 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 14.92 ร้อยละ 12.62 และ ร้อยละ
13.53 ตามล�ำดับ
ในปี 2561 บริษัทมีการลงทุนในส่วนที่ส�ำคัญคือ เครื่องจักรระหว่างติดตั้งจ�ำนวน 84.31 ล้านบาท ที่ดินส�ำหรับการก่อสร้างอาคารส�ำนักงาน
แห่งใหม่ 44.13 ล้านบาท และเครื่องจักรและอุปกรณ์ 12.07 ล้านบาท โดยไม่มีการลงทุนในส่วนของอาคารและสิ่งปลูกสร้างแต่อย่างใด

●

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สนิ -สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 มีมลู ค่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สนิ สุทธิ
เท่ากับ 347.60 ล้านบาท 311.92 ล้านบาท และ 277.41 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 14.75 ร้อยละ
11.21 และ ร้อยละ 8.17 ตามล�ำดับ
ในปี 2554 บริษัทใช้ราคาประเมินซึง่ เป็นวิธตี รี าคาใหม่ในการวัดมูลค่าอาคาร และเครือ่ งจักรเพือ่ รับรูม้ ลู ค่ายุตธิ รรมของทรัพย์สนิ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ส�ำหรับการประเมินราคาเครื่องจักร และ
ใช้วธิ ตี น้ ทุน (Cost Approach) ส�ำหรับการประเมินราคาอาคาร ซึง่ ตามมาตรฐานบัญชีบริษัทจะต้องมีการประเมินราคาอาคาร และเครือ่ งจักร
ทุก ๆ 5 ปี ซึ่งในปี 2559 ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน บริษัทมีการประเมินราคาดังกล่าว และเกิดเป็นก�ำไรจากการตีราคาทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 166.39 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์รวม เท่ากับ 2,357.28  ล้านบาท 2,780.29 ล้านบาท และ 3,395.53
ล้านบาท ตามล�ำดับ
สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้รายการสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญส�ำหรับปี 2561 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการสินค้าคงเหลือ เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
และเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
สภาพคล่อง
บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 เท่ากับ 1.42 เท่า 0.84 เท่า และ 1.59 เท่าตามล�ำดับ โดย
อัตราส่วนสภาพคล่องเกิดจากรายการสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ นิ หมุนเวียน ซึง่ หากพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทพบว่า ในช่วง
ปี 2561 เพิ่มขึ้น เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการสินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากมูลค่า 1,428.27 ล้านบาท
เป็น 1,872.72 ล้านบาท โดยเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยส�ำคัญจากเงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับจากกิจการที่เกีย่ วข้องกัน และเงินให้กยู้ มื ระยะ
สั้นแก่บุคคลและกิจการอื่น ในขณะที่มีรายการหนี้สินหมุนเวียนลดลง ซึ่งเกิดจากการปรับรายการหุ้นกู้-ส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี ไป
อยู่ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน ซึ่งหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในปี 2561 จะมีก�ำหนดครบช�ำระภายในเดือนสิงหาคม ปี 2563 ดังนั้นการลดลง
ของรายการหนี้สินหมุนเวียนดังกล่าวจากรายการหุ้นกู้ ส่งผลให้อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
นอกจากนี้หากพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วพบว่า บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560
และ ปี 2561 เท่ากับ 0.64 เท่า 0.23 เท่า และ 0.44 เท่า ตามล�ำดับ ซึ่งอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากมูลค่า 106.77 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็น 132.36 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ประกอบกับการลดลงของรายการหนี้สินหมุนเวียนด้วยเหตุผลเช่นเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนสภาพคล่อง

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีมูลค่าหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 1,076.24 ล้านบาท 1,695.06 ล้านบาท และ
1,181.25 ล้านบาท ตามล�ำดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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●

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 672.87
ล้านบาท 431.77 ล้านบาท และ 490.84 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 28.54 ร้อยละ 15.52 และ
ร้อยละ 14.46 ตามล�ำดับ โดยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินถูกน�ำมาใช้เป็นวงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทเป็นส�ำคัญ และส�ำหรับสาเหตุทลี่ ดลงอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2560 เกิดจากบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน โดย
การน�ำเงินที่ได้จากการออกหุน้ กู้ เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการอืน่ รวมถึงเงินสดที่ได้รบั จากการใช้สทิ ธิแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดง
สิทธิทั้งส่วนของ ECF-W1 และ ECF-W2 มาจ่ายช�ำระคืนหนี้วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

●

เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 177.83  ล้านบาท 199.73 ล้านบาท และ 189.37 ล้าน
บาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 7.54 ร้อยละ 7.18 และ ร้อยละ 5.58 ตามล�ำดับ ซึ่งบริษัทมี
มูลค่าเจ้าหนี้ที่เกิดจากการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อเตรียมใช้ในกระบวนการผลิตรองรับค�ำสั่งซื้อในส่วนธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการ
สั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ส�ำเร็จรูปจากผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยที่ผ่านมาบริษั ทมีระยะเวลาการจ่ายช�ำระคืนหนี้ ใน
ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 เท่ากับ 65.52 วัน 67.68 วัน และ 69 วัน ตามล�ำดับ ซึ่งการจ่ายช�ำระคืนหนี้เป็นไปตามนโยบายการ
เรียกเก็บเงินจากเจ้าหนี้การค้าของบริษัท

●

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และ ปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 279.64 ล้านบาท และ 283.18
ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 10.05 และร้อยละ 8.34 ตามล�ำดับ โดยรายการดังกล่าว
เกิดขึน้ เพือ่ เป็นทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินกูย้ มื ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ ทีจ่ งู ใจกว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบีย้ ที่ได้รบั จากสถาบันการเงิน

●

หุ้นกู้ส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 499.88 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วน
ของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 17.96 ซึ่งเป็นส่วนที่ถึงครบก�ำหนดช�ำระในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา และ ในปี 2561 หุ้นกู้ส่วนที่
ออกใหม่และเสนอขายมูลค่า 688.64 ล้านบาท ส่วนหนึง่ เพือ่ น�ำไปจ่ายช�ำระหนีห้ นุ้ กูเ้ ก่าตามยอดคงค้างทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2560 ได้ถกู จัดประเภท
ไปอยู่ในส่วนของหุ้นกู้-สุทธิ ส่วนรายการหนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีมูลค่าหนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 621.95 ล้านบาท 58.67 ล้านบาท และ 766.96
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียดในรายการที่ส�ำคัญ ดังนี้
● หุ้นกู้-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 0.00 ล้านบาท และ 688.64 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งในปี 2561
บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มูลค่า 699.90 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้นกู้จ�ำนวน
11.26 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 20.28
●

เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 67.17 ล้านบาท 6.59 ล้านบาท และ 31.76
ล้านบาทตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 2.85 ร้อยละ 0.24 และ ร้อยละ 0.94 ตามล�ำดับ ซึ่ง
เงินกู้ยืมระยะยาวได้ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจากการจ่ายช�ำระคืนหนี้

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีมูลค่าหนี้สินรวม เท่ากับ 1,698.19 ล้านบาท 1,753.73 ล้านบาท และ 1,948.21
ล้านบาท ตามล�ำดับ
บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 194.49 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.35 เท่า ซึ่งลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 1.71 เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 659.09 ล้านบาท 1,026.56 ล้านบาท และ 1,447.32
ล้านบาท ตามล�ำดับ
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โดยส่วนของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดในรายการที่ส�ำคัญ ดังนี้
● ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 เท่ากับ142.21 ล้านบาท (จากทุนจดทะเบียน
195 ล้านบาท) 207.50 ล้านบาท (จากทุนจดทะเบียน 354.14 ล้านบาท) และ 239.85 ล้านบาท (จากทุนจดทะเบียน 354.14 ล้านบาท)
ตามล�ำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทนุ จดทะเบียนทีอ่ อกและเรียกช�ำระแล้วเท่ากับ 239.85 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญ
จ�ำนวน 953,780,157 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามข้อมูลงบการเงินรวมของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.06 ต่อหนี้สินและ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ โดยทุนจดทะเบียนส่วนทีเ่ หลือมีไว้เพือ่ รองรับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม และบุคคลในวงจ�ำกัด ตาม
การเพิม่ ทุนแบบมอบอ�ำนาจทัว่ ไป (General Mandate) อย่างไรก็ตามหุน้ เพิม่ ทุนในส่วนนี้ได้หมดอายุลงแล้วนับตัง้ แต่วนั ทีจ่ ดั การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ผา่ นมา นอกจากนี้หุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือยังมีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ส�ำหรับ ECF-W2 และ ECF-W3 ด้วย
●

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีสว่ นเกินมูลค่าหุน้ เท่ากับ 117.69 ล้านบาท 386.02 ล้านบาท
และ 768.12 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งในช่วงปี 2561 รายการส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ เป็นผลจากการมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น
จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 ที่หมดอายุเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ในราคาใช้สิทธิที่ 0.50 บาทต่อหุ้น
การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ครั้งที่ 1 2 3 และ 4 ซึ่งเกิดขึ้นตลอดช่วงปี 2561 ในราคาใช้สิทธิที่ 3 บาทต่อหุ้น

●

ก�ำไรสะสม-ที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีก�ำไรสะสม-ที่ยังไม่ได้จัดสรรเท่ากับ 294.97
ล้านบาท 361.21 ล้านบาท และ 369.45 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำ� ไรสะสม-ทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 10.88 ต่อหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ โดยในส่วนของก�ำไรสะสม-ทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นี้ ส่วนหนึง่
เป็นรายการตัดจ่ายจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินในส่วนอาคาร และเครื่องจักร ซึ่งโอนเข้าก�ำไรสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น
เงินปันผลได้

กระแสเงินสด ส�ำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด�ำเนินงาน
บริษั ทมีรายการส�ำคัญที่มีผลต่อกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานเกิดจากมีการใช้เงินสดเพื่อสต็อกสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
จ�ำนวน 173.77 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเกิดจากรายการลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 40.53 ล้านบาท รายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 70.39
ล้านบาท จากรายการเงินมัดจ�ำและเงินประกันทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยรายการหลักทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการด�ำเนินงาน
ติดลบ 110.52 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปี 2560 ที่มีกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน ติดลบ 123.60 ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 355.64 ล้านบาท รายการที่ส�ำคัญเกิดจาก ในปี 2561 มีเงินสดถูกน�ำไปใช้ลงทุนในรายการเงินลงทุน
ชั่วคราวเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงิน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ต่อปีจ�ำนวน 195.00 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 152.93 ล้านบาท และเงินสดจ่าย อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 135.92 ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 491.75 ล้านบาท รายการที่ส�ำคัญเกิดจากการได้เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้
จ�ำนวน 699.90 ล้านบาท และรายการเงินสดรับจากการเพิ่มทุนเพิ่มขึ้น 414.44 ล้านบาท รายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 59.07 ล้านบาท เป็นส�ำคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 132.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มี
จ�ำนวนเท่ากับ 106.77 ล้านบาท
หากพิจารณาจากอัตราส่วนวงจรเงินสด (Cash Cycle) จะพบว่า ปี 2561 บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เท่ากับ 112.20 วัน ระยะเวลาเก็บ
หนี้เฉลี่ย เท่ากับ 77.02 วัน และระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 69.00 วัน ซึ่งท�ำให้บริษัทมี Cash Cycle เท่ากับ 120.21 วัน โดยมีระยะเวลา
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มี Cash Cycle อยู่ที่ 86.99 วัน โดย Cash Cycle เท่ากับ ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยบวกระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย หักด้วย
ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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รายจ่ายเพื่อการลงทุน
รายจ่ายเพือ่ การลงทุนของบริษัททีผ่ า่ นมา มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลงทุนในการก่อสร้างอาคารโรงงาน เครือ่ งจักรและอุปกรณ์สำ� หรับขยายก�ำลังการ
ผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยมีรายละเอียดรายจ่ายเพื่อการลงทุน ดังต่อไปนี้
ตารางรายละเอียดรายจ่ายเพื่อการลงทุน
รายจ่ายเพือ่ การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

37.20

32.75

136.45

ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี ส�ำหรับงบการเงินประจ�ำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- ไม่มี -

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�ำเนินงานอย่างมีนัยส�ำคัญในอนาคต
(Forward Looking)

ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา  บริษัทได้ด�ำเนินธุรกิจหลักด้านการเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ท�ำจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้
ยางพารา  และถึงแม้ว่าในรอบปี 2561 นี้ บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบที่ส่งผลต่อฐานะการเงินหรือผลการด�ำเนินงานจากปัญหาทั้งจากปัจจัย
ภายในธุรกิจ รวมถึงปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ จากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออ�ำนวย หรืออัตราแลกเปลี่ยน และอื่น ๆ ซึ่งบริษัท
ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะพิจารณาถึงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทยังแสวงหาโอกาสการกระจายความเสี่ยง
ในการด�ำเนินธุรกิจออกไปยังธุรกิจประเภทใหม่ ๆ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการพึง่ พาธุรกิจเฟอร์นเิ จอร์หลักเพียงอย่างเดียว ทัง้ นี้ในส่วนของธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์ บริษัทยังคงมีความแข็งแกร่ง และสามารถสร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่งขัน เนื่องจากสามารถผลิตสินค้าได้ในราคาต้นทุนที่ต�่ำกว่า
เมื่อเทียบกับผู้ผลิตจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย และเวียดนาม ซึ่งยังคงจัดเป็นคู่แข่งขันที่ส�ำคัญของประเทศไทย
ดังนั้น การคาดการณ์ปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการด�ำเนินงานของบริษัทนั้น บริษัทมองว่า การจัด
ตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (“ECF-P”) เพื่อเป็นผู้เข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน นอกเหนือจากการเข้าลงทุนใน
บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด (“โครงการฯ” หรือ “PWGE”) ซึง่ เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ณ อ�ำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ โดยให้ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (“SAFE”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท (ซึ่งมีบริษัท
อีซเี อฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทถือหุน้ ทีร่ อ้ ยละ 33.37) โดย SAFE ถือหุน้ ของ PWGE ร้อยละ 99.99 ปัจจุบนั สามารถรับรู้
รายได้จาการจ�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เป็นต้นมาแล้ว ในรอบปี 2561 นี้ โดย PWGE ถือเป็นแหล่งสร้างรายได้
หลักที่ส�ำคัญของ SAFE
ปัจจุบันบริษัทยังคงมีโครงการส�ำคัญที่ยังอยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง และจะเริ่มรับรู้รายได้ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้งรวม 220 เมกะวัตต์ ที่ทาง ECF-P เข้าลงทุนในบริษัท พลังงานเพื่อโลก
สีเขียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“GEP”) ในสัดส่วนร้อยละ 20 ส�ำหรับเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากการจ�ำหน่ายไฟฟ้า
ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 นี้
ทัง้ นี้ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ บริษัทจะมีสว่ นของค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงาน รวมถึงค่าใช้จา่ ยในการลงทุนเกิดขึน้ ในระหว่างทีโ่ ครงการ
ดังกล่าว ยังไม่มีรายได้ในเชิงพาณิชย์เกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการเข้าลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ ทีด่ ำ� เนินการ
โดย บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด โดยบริษัทเข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 57 โดยโรงงานจะมีขนาดก�ำลังการผลิต 600-800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ซึง่ จะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี ในระยะเวลาการก่อสร้างดังกล่าว บริษัทจะมีคา่ ใช้จา่ ยในการด�ำเนินการ รวมถึงค่าใช้จา่ ยในการลงทุน
เพิ่มขึ้น อันอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการด�ำเนินงานของบริษัทเช่นเดียวกัน
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บร�ษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จำกัด (มหาชน)

EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
ส�นักงานใหญ / Head Office & Factory
37/9 หมู 10 ถนนบานบึง-แกลง ตำบลทางเกว�ยน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท : +66 3867 5181-4 โทรสาร : +66 3867 8220
37/9 Moo 10 Banbueng-Klaeng Road, Thang Kwian Subdistrict, Klaeng District, Rayong Province 21110
Telephone : +66 3867 5181-4 Fax : +66 3867 8220

ส�นักงานฝายการตลาด / Marketing Office
25/28 หมูที่ 12 ตำบลบึงคำพรอย อำเภอล�ล�กกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท : +66 2 152 7301-4 โทรสาร : +66 2 152 7305
25/28 Moo 12, Bueng Kham Phroi Subdistrict, Lam Luk Ka District, Pathum Thani 12150
Telephone : +66 2 152 7301-4 Fax : +66 2 152 7305

รายงานการพัฒนา
อยางยั�งยืน
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