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วิสัยทัศน์
(Vision)

“มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำด้านธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ และสร้างโอกาสในการ
เติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง”

Sustainability

พันธกิจ
(Mission)

การพัฒนาให้องค์กรเติบโตด้วยความยั่งยืน ได้แก่ การจัดหาแนวทางเพื่อลดต้นทุน
และค่าใช้จา่ ยในการเป็นผูผ้ ลิตเฟอร์นเิ จอร์ของบริษทั / การขยายสูธ่ รุ กิจด้านพลังงาน
ทดแทน ซึง่ เป็นแนวโน้มทีส่ ำ� คัญและเป็นส่วนหนึง่ ของการสร้างความมัน่ คงด้านพลังงาน
เป็นการสร้างรายได้และผลก�ำไรอย่างต่อเนื่องให้กับภาพรวมของธุรกิจ เป็นต้น

Diversification

การกระจายความเสีย่ งในธุรกิจ เช่น การมีทง้ั รายได้จากการจ�ำหน่ายสินค้าทัง้ ในและต่าง
ประเทศ การมีกลุม่ ลูกค้าทีห่ ลากหลาย ตัง้ แต่การส่งออก ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ โชว์รมู
จ�ำหน่ายสินค้าในระดับกลางถึงบน ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกเฟอร์นเิ จอร์ทวั่ ประเทศ และยัง
รวมถึงการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจประเภทอืน่ ๆ อาทิ ธุรกิจด้านพลังงาน เพือ่ กระจาย
ความเสีย่ งและไม่พงึ่ พิงธุรกิจเฟอร์นเิ จอร์เพียงอย่างเดียว

Adaptation
การพร้อมสร้างกลยุทธ์แห่งการเปลีย่ นแปลงและปรับตัวในธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้าง
โอกาสในการด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความมัน่ คงและยัง่ ยืน ตัง้ แต่เริม่ ต้นจากธุรกิจการ
เป็นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนเฟอร์นเิ จอร์ มาถึงผูผ้ ลิตเฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพารา เฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์
ติเคิลบอร์ด และผูผ้ ลิตกระดาษปิดผิวเพือ่ ลดต้นทุนในการผลิตเฟอร์นเิ จอร์ เป็นต้น
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วัตถุประสงค์
“การน�ำพาองค์กรให้มีการพัฒนาและ
เติบโตอย่างยั่งยืน”

เป้าหมายระยะยาว
บริษทั ก�ำหนดเป้าหมายระยะยาว โดยจะรักษาอัตราการเจริญเติบโต
ของยอดขาย และก�ำไรจากการด�ำเนินงานในกลุม่ ธุรกิจเฟอร์นเิ จอร์
ให้เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง และมุง่ สูก่ ารเป็นองค์กรพัฒนาต่อยอดการ
ลงทุนเพือ่ ลดต้นทุนในธุรกิจการผลิตเฟอร์นเิ จอร์แบบครบวงจร
รวมถึงการตั้งเป้าหมายผลตอบแทนจากธุรกิจด้านพลังงาน
ทดแทนคิดเป็นสัดส่วนไม่ต่�ำกว่าร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถึง
การกระจายความเสีย่ งในการด�ำเนินธุรกิจสูธ่ รุ กิจประเภทอืน่ ๆ ที่
มีศกั ยภาพและโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
ส�ำหรับเป้าหมายระยะยาวมากกว่า 3 ปีขนึ้ ไป บริษทั ตัง้ เป้าหมายการ
เป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจการเป็นผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์เพือ่ การ
ส่งออก และการเป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจการจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์ให้กบั
ร้านค้าส่งร้านค้าปลีกทัว่ ประเทศ และภูมภิ าคอาเซียน
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

รายการ

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2560

ปี 2562

ปี 2561

สินทรัพย์รวม

3,590.97

3,395.53

2,780.29

หนี้สินรวม

2,136.56

1,948.21

1,753.73

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

1,454.41

1,447.32

1,026.56

239.87

239.85

207.50

รายได้จากการขาย – สุทธิ

1,254.18

1,393.11

1,372.59

รายได้รวม

1,290.90

1,443.33

1,405.89

ต้นทุนขาย

884.73

1,014.99

1,004.20

1,259.81

1,400.20

1,347.00

2.58

13.21

11.65

ก�ำไรส�ำหรับปี

39.27

29.05

64.27

ก�ำไรส�ำหรับปี – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

40.29

33.76

70.57

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

35.84

28.63

64.27

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

36.86

33.33

70.57

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)

1.12

0.94

2.50

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

2.71

2.35

7.63

อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)

29.46

27.14

26.84

อัตราก�ำไรสุทธิ (%)

3.04

2.01

4.57

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.47

1.35

1.71

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

0.04

0.04

0.11

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)

1.52

1.51

0.99

งบแสดงฐานะการเงิน

ทุนจดทะเบียนที่เรียกช�ำระแล้ว
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายรวม
ภาษีเงินได้

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
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โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์

9%
12%

4% 1% 0%

1,254.18
ล้านบาท

ธุรกิจภายใต้การด�ำเนินงานของ ECF
74%

เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
เฟอร์นิเจอร์ทจ่ี ำ� หน่ายผ่านโชว์รูมฯ
กระดาษปิ ดผิว
ไม้ยางพาราแปรรู ปอบแห้ง
ร้านค้าปลีก

ECF คือ ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตจากไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด
ไม้เอ็มดีเอฟ และไม้ยางพารา กระดาษปิ ดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง
นอกจากนีบ้ ริษัทยังได้เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

ก�ำไรส�ำหรับปี -ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่

เรื่องทีน่ ่าสนใจเกีย่ วกับ ECF

หน่วย : ล้านบาท
80
70
60
50

70.57

40

1. ในส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ บริษัทใช้กลยุทธ์ขยายพันธมิตรและ
เครือข่ายลูกค้าใหม่เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้าจากประเทศอินเดีย
ตะวันออกกลาง และจีน เริม่ มีกำ� ลังซือ้ เข้ามามากขึน้

33.76 40.29

30
20

2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมื องมินบู เมี ยนมาร์ ภายใต้
การเข้าลงทุนผ่าน บริษทั พลังงานเพือ่ โลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ซึง่ สามารถจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในเฟสที่ 1 ขนาดก�ำลัง
การผลิต 50 เมกะวัตต์ และปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างโครงการ
โรงไฟฟ้าเฟสที่ 2, 3 และ 4 รวมทัง้ หมด 220 เมกะวัตต์

10
0

2560

2561

2562

ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย

หน่วย : ล้านบาท

703
690
2561

548
707
2562

1200

Domestic Sales
Export Sales

ตราสินค้าสำ�
ห
ผลิตภณ
ั ฑเ์ ฟอรน์ ิเรจับ
อร์
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รายได้จากการขาย

หน่วย : ล้านบาท

1500

900

16.09
173.62

22.68
73.54

10.6
229.93

30.70
54.63

2.33

169.58

184.13

117.53
145.03

917.09

883.13

932.74

2560

2561

2562

8.68
47.87

600
300
0

ร้านค้าปลีก
ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง
กระดาษปิดผิว
เฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ายผ่านโชว์รูม ฯ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
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สารจากประธานกรรมการ
ผมในฐานะประธานกรรมการบริ ษั ท และกรรมการตรวจสอบ ในนามของ
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (“บริษัท”)
ขอเรียนต่อท่านผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มว่า เรามีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจภาย
ใต้หลักการก�ำกับ ดูแลกิจการที่ดี เพื่อน�ำพาองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ตงั้ ไว้ ทัง้ นี ้ บริษัทได้พฒ
ั นาปรับปรุงด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการอย่างต่อเนือ่ ง โดยปี 2562 บริษทั ถูกจัดให้อยูใ่ นกลุม่ บริษทั จดทะเบียน
ที่มีคะแนนระดับ ดีเลิศ หรือ 5 ดาว ซึ่งเป็ นผลส�ำรวจตามโครงการก�ำกับดูแล
กิจการ บริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2562 (Corporate Governance Report
of Thailand Listed Companies 2019) ที่สถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดท�ำขึน้
เป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงผลงานที่ผา่ นมาว่าบริษัทมุง่ มั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนัน้ บริษัทยังให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนา
ธุรกิ จอย่างยั่งยื น โดยเน้นพัฒนาการด�ำเนิ นงานด้านเศรษฐกิ จ ด้านสังคม และ
ด้านสิง่ แวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุล ให้เกิดขึน้ กับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ อย่างเท่าเทียม
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณคณะผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ที่ตงั้ ใจท�ำงาน
ด้วยความมุ่งมั่น อดทน ริเริ่ม และมีวินยั เพื่อการพัฒนาบริษัทให้เจริญเติบโตยิ่งขึน้ ขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้
ลูกค้า คูค่ า้ และผูท้ ่ีได้ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา ถือว่าทุกท่านเป็ นผูท้ ่ีมีความส�ำคัญในการขับเคลื่อน
ธุรกิจของบริษัท และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รบั ความร่วมมือจากทุกท่านด้วยดีเช่นนีต้ ลอดไป
ในโอกาสที่เป็ นมงคลนี ้ ผมขออ�ำนวยพรให้ทกุ ท่าน พร้อมครอบครัว จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้า และความมั่งคั่ง
สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พงึ ปรารถนาโดยทั่วกัน

ในนามคณะกรรมการบริษัท
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการบริษัท
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รายงานประจ�ำปี 2562

สารจากประธานกรรมการบริหาร
ส�ำหรับปี 2562 ที่ผ่านมานัน้ นับเป็ นอีกปี ท่ีมีความท้าทายเป็ นอย่างมาก เนื่องจากเป็ นที่
ทราบกันดีวา่ สถานการณ์เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจในประเทศของเรานัน้ เข้าสูช่ ่วง
ชะลอการเติบโต ท�ำให้ธรุ กิจต่าง ๆ ได้รบั ผลกระทบ รวมถึงธุรกิจการผลิตและจ�ำหน่าย
เฟอร์นเิ จอร์ของบริษทั แต่ทงั้ นีท้ างกรรมการ ผูบ้ ริหารของบริษทั ก็ไม่ได้น่งิ นอนใจกับ
สถานการณ์ดงั กล่าว โดยทุกฝ่ ายได้รว่ มแรงร่วมใจกันเพื่อฝ่ าฟั นปัญหาอุปสรรคใน
ครัง้ นี ้ ให้ผา่ นไปได้ดว้ ยความเรียบร้อย ซึง่ ผลการบริหารงาน ได้สะท้อนออกมาแล้ว
ว่าธุรกิจของเราสามารถอยูร่ อด และยังสร้างผลก�ำไรได้เป็ นที่นา่ พอใจ ท่ามกลาง
สถานการณ์ความไม่ม่นั คงต่าง ๆ จากปั จจัยภายนอก นอกจากนีบ้ ริษัทของเรา
ยังคงอยูใ่ นช่วงของการเข้าศึกษาธุรกิจอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
เฟอร์นเิ จอร์ ซึง่ เป็ นธุรกิจหลัก เพื่อเป็ นการกระจายความเสีย่ งในการด�ำเนินธุรกิจ
เพื่อให้มแี หล่งรายได้ของบริษัทที่มากกว่าหนึง่ ทาง ซึง่ คณะกรรมการบริหารหวังไว้
เป็ นอย่างยิ่งว่า ธุรกิจใหม่ท่ีกำ� ลังจะเกิดขึน้ ในอนาคต จะเป็ นส่วนหนึ่งในการสร้าง
ความแข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงิน สร้างรายได้ท่ีม่นั คงให้กบั บริษัทได้เป็ นอย่างดี
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผมู้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ได้เป็ นที่นา่ พอใจ
ท้ายที่สดุ ผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริหาร ขอยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจตามหลัก
การก�ำกับและดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดี และเป็ นประโยชน์ แก่ผมู้ ีสว่ นได้
เสียทุกกลุม่ ของบริษัท และเพื่อการพัฒนาองค์กรให้กา้ วไปสูค่ วามยั่งยืนในอนาคตต่อไป

ขอบคุณครับ

นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานประจ�ำปี 2562
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สารจากกรรมการผู้จัดการ
ปี 2562 ที่ผ่านมานัน้ ECF มีรายได้มาจากการด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ไม้ป าร์ติ เ คิ ล บอร์ด ไม้ย างพารา ซึ่ง รายได้เ กิ ด จากการส่ง ออก และจ�ำ หน่ า ยภายใน
ประเทศ ซึ่ ง ลูก ค้า ต่ า งประเทศ ของบริ ษั ท ยัง คงเป็ น กลุ่ม ลูก ค้า ในประเทศญี่ ปุ่ น
โดยในช่วงไตรมาสที่ 4 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าในประเทศอินเดีย
และตะวันออกกลางได้ นับจากนีจ้ ะเป็ นโอกาสให้บริษัทได้รบั ค�ำสั่งซือ้ ที่เพิ่มขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องจากกลุ่มลูกค้าเหล่านีไ้ ด้ในอนาคต เนื่องจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ เหล่านี ้
มีศกั ยภาพในการเติบโต
ส�ำหรับธุรกิจพลังงานทดแทน ทีเ่ ข้าลงทุนผ่านบริษทั ย่อย คือ บริษทั อีซเี อฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด
ปั จ จุบัน นอกจากโครงการโรงไฟฟ้ า ชี ว มวล ขนาดก�ำ ลัง การผลิ ต 7.5 เมกะวัต ต์
ภาคใต้ และโรงไฟฟ้ า ไบโอแมส แก๊ ส ซิ ฟิ เคชั่น ขนาดก�ำ ลัง การผลิ ต 1 เมกะวัต ต์
ที่ อ ำ� เภอลอง จัง หวัด แพร่ สามารถจ�ำ หน่ า ยไฟฟ้ า เชิ ง พาณิ ช ย์ไ ด้แ ล้ว นั้น ในรอบปี
2562 บริษัทมีความยินดีท่ีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศ
เมี ย นมาร์ สามารถเริ่ ม จ�ำ หน่ า ยไฟฟ้ า เชิ ง พาณิ ช ย์ส ำ� หรับ เฟสที่ 1 ขนาดก�ำ ลัง การผลิ ต
50 เมกะวัตต์ จากทัง้ หมด 220 เมกะวัตต์ ได้เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 27 กันยายน 2562
ที่ผา่ นมา ซึง่ ทางโครงการมีแผนเร่งการก่อสร้างส�ำหรับเฟสที่ 2 3 และ 4 ที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเร่ง
การรับรูร้ ายได้ตอ่ ไป และผูบ้ ริหารก็ยงั มุง่ มั่นที่จะพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทนให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
และส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมา บริษัทสามารถสร้างรายได้รวมเท่ากับ 1,290.90 ล้านบาท และก�ำไร
ส่วนของบริษทั ได้เท่ากับ 40.29 ล้านบาท โดยเติบโตเพิม่ ขึน้ จากปีทผ่ี า่ นมาร้อยละ 19.33 เป็นผลจากนโยบายการบริหารต้นทุน และค่าใช้จา่ ย
พร้อมทัง้ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายในช่วงที่ผา่ นมา อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ
จากทัง้ ภายในประเทศ และเศรษฐกิจโลก นับเป็ นอีกปี ท่ที างทีมงานผูบ้ ริหารสามารถบริหารจัดการได้ผลเป็ นที่นา่ พอใจ แม้วา่ ในแต่ละ
ปี คณะผูบ้ ริหารจะต้องเผชิญหน้ากับการเปลีย่ นแปลงจากปัจจัยภายนอก ซึง่ ในปี ท่ผี า่ นมาเราได้เน้นที่การจัดท�ำนโยบายบริหารจัดการ
เพือ่ ลดต้นทุนค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อรายได้และสามารถสร้างผลก�ำไรบรรทัดสุดท้าย
ให้เพิม่ ขึน้ จากเดิม แม้ในแต่ละปี นโยบายการบริหารจะเปลีย่ นแปลงไป เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเ่ี ข้ามา แม้จะมีทงั้ ทีค่ วบคุมได้
และควบคุมไม่ได้ แต่ส่ิงที่สำ� คัญ คือความไม่ย่อท้อ และพ่ายแพ้ต่อปั ญหาและอุปสรรคที่เข้ามาของคณะผูบ้ ริหาร และผมต้อง
ขอขอบคุณจากใจจริงต่อทีมงานผูบ้ ริหาร และพนักงานในทุกระดับ ที่พร้อมทุ่มเท มุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจ และขอขอบคุณที่รว่ มเป็ น
ส่วนหนึง่ ที่สำ� คัญในการผลักดัน ECF ให้เติบโต อย่างมั่นคงร่วมกันต่อไป

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานประจ�ำปี 2562

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2562
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นเิ ทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเป็ น
อิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วย
1. รศ.ดร. มนตรี		
โสคติยานุรกั ษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
์
2. พลเอกเทอดศักดิ		
มารมย์		
กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ทรงกลด		
จารุสมบัต		ิ
กรรมการตรวจสอบ
ส�ำหรับรอบปี 2562 ที่ ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครัง้
โดยในจ�ำ นวน 4 ครัง้ ดัง กล่า วกรรมการตรวจสอบได้เ ข้า ร่ว มประชุม ครบองค์ป ระชุม
โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุมในทุกครัง้ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
และผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายใน เข้าชีแ้ จงข้อเท็จจริง ผลการตรวจสอบบัญชี พร้อมแสดงหลักฐาน
และข้อมูลประกอบการน�ำเสนอในแต่ละไตรมาส และในบางประเด็นทีส่ ำ� คัญทางคณะกรรมการตรวจสอบ
จะเชิญผูบ้ ริหารบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชีแ้ จงในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วย
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั ิตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมตั ิไว้
อย่างเคร่งครัด และผลการประชุมแต่ละครัง้ ได้รายงานการปฏิบตั งิ านโดยสรุปพร้อมข้อเสนอแนะที่เห็นว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ ฝ่ ายบริหาร
ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ โดยสามารถสรุปสาระส�ำคัญ ได้ดงั นี ้
• การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี 2562 ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ม่ นั ใจว่า รายงาน
ทางการเงิน รายการบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อยจัดท�ำขึน้ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานบัญชี และข้อก�ำหนด
ทางกฎหมาย มีการเปิ ดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมถึงพิจารณาการวิเคราะห์งบการเงิน
ในประเด็นที่มีนยั ส�ำคัญรายไตรมาส เพื่อให้ม่นั ใจว่ากระบวนการจัดท�ำงบการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลที่สำ� คัญมีความถูกต้อง
เชื่อถือได้ และเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรบั รองทั่วไป ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงาน
ทางการเงินของบริษัท ได้จดั ท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีท่ีรบั รองทั่วไปมีความถูกต้องตามที่ควรเชื่อถือได้ การเลือกใช้นโยบายบัญชี
มีความสมเหตุสมผล
• การสอบทานความเพี ยงพอของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นว่า
มีประสิทธิ ผลและเหมาะสมเพียงพอ ไม่มีขอ้ บกพร่องที่เป็ นสาระส�ำคัญ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ
พร้อมกันนีไ้ ด้พจิ ารณาอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2562 ซึง่ จะเป็ นการเข้าตรวจสอบและติดตามข้อแก้ไขตามทีไ่ ด้เสนอ
แนะไว้กอ่ นหน้า ส�ำหรับในส่วนของข้อปรับปรุงเพิ่มเติมในบางประเด็นที่ไม่ได้มนี ยั ส�ำคัญ ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้กำ� หนด
กรอบเวลาให้ทางบริษัทด�ำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สดุ โดยประเด็นส�ำคัญส�ำหรับปี 2562 ที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ความส�ำคัญเป็ นอย่างมาก คือ เรื่องการเรียกเก็บเงินลูกหนีก้ ารค้า ในกลุม่ ลูกค้าประเภทร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์
รายย่อย (Dealer) ทั่วประเทศ ที่จะต้องหาแนวทางลดระยะเวลาการเก็บหนีใ้ ห้นอ้ ยลงกว่าเดิม ซึ่งทางบริษัทได้ตระหนักถึง
ประเด็นนีแ้ ละก�ำลังด�ำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

รายงานประจ�ำปี 2562
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• การสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายถูกต้องแล้ว
• การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ มีความสมเหตุสมผล ยุตธิ รรม และเป็ นไปตามปกติธรุ กิจการค้า (Fair and at arm’s length) ถูกต้อง
ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยครบถ้วนแล้ว
• การสอบทานการบริหารความเสีย่ ง รายงานผลการตรวจสอบ และการประเมินระบบการควบคุมความเสีย่ ง รวมทัง้ การแลกเปลีย่ น
ข้อคิดเห็นกับผูบ้ ริหารระดับสูง ทางบริษัทจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ในการด�ำเนินธุรกิจปี ละ
ไม่ต่ำ� กว่า 2 ครัง้ โดยในปี 2562 ได้มีการจัดประชุมร่วมกันจ�ำนวน 2 ครัง้ ในระดับของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทัง้ นีเ้ พื่อ
ให้เกิดการควบคุมและป้องกันปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ผลกระทบ และเสนอแนะมาตรการป้องกันหรือลดทอนความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ
ซึง่ ในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมา บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงรวม 7 ด้าน ด้วยกันดังนี ้
1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั งิ าน
2. ความเสี่ยงด้านการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
3. ความเสี่ยงด้านการผลิต
4. ความเสี่ยงด้านลูกค้ารายใหม่และการพึง่ พิงลูกค้าในปั จจุบนั
5. ความเสี่ยงด้านอัคคีภยั ภายในโรงงานและการจัดท�ำประกันภัย
6. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับ
7. ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนและการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม
ซึง่ ในรอบปี ท่ผี า่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่า ระบบบริหารความเสีย่ งของบริษทั มีความเพียงพอ และไม่ปรากฏความ
เสี่ยงในด้านใดที่สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัท
• การพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูส้ อบบัญชีในรอบปี ท่ีผ่านมา โดยค�ำนึงถึง ชื่อเสียง
ความน่าเชือ่ ถือ ความสามารถในการสอบทาน ตรวจสอบ และการให้คำ� รับรองงบการเงิน ซึง่ ทีผ่ า่ นมาสามารถด�ำเนินการได้ทนั เวลา
อย่างสม�่ำเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ขออนุมตั ติ อ่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
โดยแต่งตัง้ ให้ นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน เลขที่ 5389 แห่งบริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีอิสระและได้รบั ความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส�ำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจ�ำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนเบ็ดเสร็จรวมไม่เกินวงเงินที่ขอพิจารณาอนุมตั ิไว้ ซึ่งในปี นี ้ ทางผูส้ อบบัญชี
จะมีระยะเวลาการปฏิบตั งิ านในฐานะผูส้ อบบัญชีของบริษัทเป็ นระยะเวลารวม 3 ปี
• ส�ำหรับรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอและครบถ้วนแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจ�ำปี 2562

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ�ำปี 2562
เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของ บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นเิ ทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF) ประกอบด้วย
กรรมการ 4 ท่าน ปฏิบตั หิ น้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยประกอบด้วย
1. รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรกั ษ์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. รศ. ทรงกลด จารุสมบัต		ิ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
์
3. นายชาลี
สุขสวัสดิ		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
์
4. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ส�ำหรับรอบปี 2562 ที่ผา่ นมา คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้มกี ารประชุมรวม 2
ครัง้ โดยในจ�ำนวน 2 ครัง้ ดังกล่าวกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วมประชุมครบ
องค์ประชุม โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุมในทุกครัง้ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คือ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ซึง่ เป็ นระดับฝ่ ายบริหาร
เข้าชีแ้ จงข้อเท็จจริง ผลการบริหารความเสี่ยง พร้อมแสดงหลักฐานและข้อมูลประกอบ
การน�ำเสนอในแต่ละครัง้ ของการประชุม
การประชุม คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง ได้ป ฏิ บัติ ต ามกฎบัต รคณะกรรมการบริห าร
ความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมตั ิไว้อย่างเคร่งครัด และผลการประชุมแต่ละครัง้
ได้รายงานการปฏิบตั งิ านโดยสรุปพร้อมข้อเสนอแนะที่เห็นว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ ฝ่ ายบริหารให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยสามารถสรุปสาระส�ำคัญ ได้ดงั นี ้
• การสอบทานการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง และการประเมินระบบการควบคุมความเสี่ยง ซึง่ ในรอบปี
2562 ที่ผา่ นมา บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังนี ้
1. ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน ปั จจุบนั บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ านได้เพียงพอและ
เหมาะสมแล้ว
2. ความเสีย่ งด้านการเงินและอัตราแลกเปลีย่ น ส�ำหรับประเด็นด้านการบริหารลูกหนี ้ เนื่องจากบริษทั มีการขยายงานออกไปอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในประเด็นนีข้ อให้หน่วยงานที่รบั ผิดชอบเร่งแก้ไขระบบการจัดการเพื่อติดตามหนีใ้ ห้มีความรอบคอบรัดกุมและ
ทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ กับลูกค้าแต่ละรายให้เข้าสูร่ ะบบที่ถกู ต้องและเหมาะสม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาการ
จัดเก็บหนี ้ และลดมูลค่าหนีค้ า้ งช�ำระนานให้ลดลงอย่างต่อเนื่องและโดยเร็วต่อไป ส�ำหรับด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทางบริษัทได้
พิจารณาจัดท�ำสัญญาการป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เพือ่ รองรับการผันผวนของค่าเงินที่อาจจะเกิดขึน้ นอกจากนี ้
ได้พิจารณาเพื่อหาแนวทางลดต้นทุนการทางการเงินให้ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วย
3. ความเสี่ยงด้านการผลิต บริษัทมีพฒ
ั นาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตให้ดขี นึ ้ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนีย้ งั เน้นนโยบาย
การลดต้นทุนและค่าใช้จา่ ยในการผลิตให้ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วย
4. ความเสี่ยงด้านลูกค้ารายใหม่และการพึง่ พิงลูกค้า ปั จจุบนั ฝ่ ายการตลาดของบริษัท สามารถขยายฐานลูกค้าไปยังกลุม่ ลูกค้า
ในประเทศอินเดีย ตะวันออกกลาง และจีน ได้เพิ่มขึน้ ซึง่ จะช่วยลดการพึง่ พิงลูกค้าในประเทศญี่ปนุ่ ที่ปัจจุบนั คิดเป็ นสัดส่วน
มากที่สดุ ส�ำหรับลูกค้าต่างประเทศ

รายงานประจ�ำปี 2562
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5. ความเสี่ยงด้านอัคคีภยั ภายในโรงงานและการจัดท�ำประกันภัย เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
6. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับ เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
7. ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนและการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยทางกรรมการ
ผูบ้ ริหารและทีมงานที่ได้รบั มอบหมายจากบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมในระดับคณะกรรมการ และคณะท�ำงานของบริษัทย่อย
บริษัทร่วม เพื่อจะได้รบั ทราบความเคลื่อนไหว และความคืบหน้าในการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
• ส�ำหรับรอบปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบตั ิหน้าที่
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอและครบถ้วนแล้ว

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

รายงานประจ�ำปี 2562

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหา บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
จ�ำนวน 3 ท่าน โดยมี รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ท�ำหน้าที่เป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและ
มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบตั หิ น้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเป็ นธรรม รวมทัง้ ได้มกี ารปรับปรุงแนวทาง
การด�ำเนินงานให้ครอบคลุม สอดรับตามนโยบายและกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
รวมทัง้ ตระหนักถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสีย ซึง่ ในปี 2562 คณะกรรมการ
สรรหาได้จดั การประชุมรวมทัง้ สิน้ 2 ครัง้ โดยได้มีการพิจารณาในเรือ่ งที่สำ� คัญ ดังนี ้
• พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยใช้ขอ้ มูลเพื่อประกอบการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม
และสามารถตอบสนองต่อกลยุทธ์การด�ำเนินงานของบริษัทได้
• พิจารณาการน�ำองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) มาใช้เพื่อทราบองค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษัทในปั จจุบนั รวมถึงเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการสรรหากรรมการเข้าใหม่ โดยจะพิจารณาองค์ประกอบด้าน ทักษะ ความรู ้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทให้มีความหลากหลาย ทันสมัย และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
โดยตระหนักถึงการขับเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ ป้าหมายที่วางไว้
• พิจารณารับทราบข้อสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัททุกคณะ
• พิจารณาเสนอผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
• พิจารณารับทราบแนวทางปฏิบตั จิ ากกรรมการผูจ้ ดั การส�ำหรับการรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
นอกจากนี ้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือก
เป็ นกรรมการได้ ซึง่ ปรากฏว่า ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหาในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2562

ในนามคณะกรรมการสรรหา
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)

(รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ)
ประธานคณะกรรมการสรรหา

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

13

รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประจ�ำปี 2562
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)
ประกอบด้ว ย กรรมการพิ จ ารณาค่า ตอบแทนรวม 3 ท่ า น ปฏิ บัติ ห น้า ที่ ต ามกฎบัต รของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยประกอบด้วย
1. รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรกั ษ์
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
์
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ		
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
์
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ		
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ส�ำหรับรอบปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวม 2 ครัง้
โดยในจ�ำนวน 2 ครัง้ ดังกล่าวกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม
การประชุม คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ได้ป ฏิ บัติ ต ามกฎบัต รคณะกรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมตั ไิ ว้อย่างเคร่งครัด โดยสามารถสรุปสาระส�ำคัญ ได้ดงั นี ้
1. พิ จ ารณาทบทวนการจ่ า ยค่า ตอบแทน ประจ�ำ ปี 2562 ส�ำ หรับ คณะกรรมการบริษั ท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยทุกชุด เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนและน�ำเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทใน
รอบปี ท่ีผ่านมา การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจ�ำนวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่เพิ่มขึน้
ตามโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ท่ีบริษัทได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ โดยจะน�ำข้อมูลค่าตอบแทน
ที่กำ� หนดในเบือ้ งต้นไปเปรียบเทียบอ้างอิงกับข้อมูลสรุ ปผลส�ำรวจข้อมูลกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทจดทะเบียนส�ำหรับ
ค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท และแยกตาม
ขนาดก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท ซึง่ จัดท�ำขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2561
2. พิจารณาแนวทางการประเมินผล เพื่อก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การ โดยพิจารณาปั จจัยในด้านต่าง ๆ อาทิ ผลการ
ด�ำเนินงาน ปั จจัยด้านความสามารถในการบริหารจัดการ และภาวะผูน้ ำ� ประกอบกับการพิจารณาผลประเมินของกรรมการ
ผูจ้ ดั การที่จดั ท�ำโดยกรรมการอิสระทุกท่าน เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนน�ำ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
3. พิจารณาถึงการปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ เรือ่ งการก�ำหนดแนวทางการจัดให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
ประกอบด้วย
3.1 ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร
3.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ
3.3 การก�ำหนดกรอบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจ�ำปี (โบนัส) ให้กบั ผูบ้ ริหารบริษัท และพนักงานบริษัท
ในนามคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

รายงานประจ�ำปี 2562

คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

นายชาลี สุขสวัสดิ์

นายวัลลภ สุขสวัสดิ์

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)
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คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

นายชาลี สุขสวัสดิ์

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการอิสระ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

รายงานประจ�ำปี 2562

คณะกรรมการสรรหา

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

นายชาลี สุขสวัสดิ์

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

กรรมการสรรหา

กรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

นายชาลี สุขสวัสดิ์

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)
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คณะกรรมการบริหาร
ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1

1. นายวัลลภ		
2. นายชาลี		
3. นายอารักษ์		
4. นางสาวทิพวรรณ

18

2

สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์		
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

3

4

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

รายงานประจ�ำปี 2562

ผู้บริหาร
บริษัทมีผู้บริหารจ�ำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

1

1. นายอารักษ์		
2. นางสาวทิพวรรณ
3. นายสิทธิโชค 		
4. นางสุภัค 		
5. นางสาวพชนัน		
6. นายพงศ์พันธุ์ 		

รายงานประจ�ำปี 2562

2

สุขสวัสดิ์		
สุขสวัสดิ์
ชินนุรัตน์		
สุขสวัสดิ์		
สิงห์ภู่		
สุริยอัมพร

3

4

5

6

กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส�ำนักงานใหญ่)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สาขา 1)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 84 ปี
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ: 26 ตุลาคม 2555
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%) : 0% สัดส่วนการถือหุน้ ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒกิ ารศึกษา :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

วิทยาศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต (กิตติมศักดิ)์ สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีดา้ นการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
Associate Infantry Career Course, Georgia, USA.
Internal Defense and Development Course, North Carolina, USA.
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยการทัพบก
หลักสูตรกฎหมายส�ำหรับผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ สูง, กระทรวงกลาโหม
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
		
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
2547 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริษัท
		
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม ผูผ้ ลิตและให้บริการแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิน้ ส่วนพลาสติก
2562 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
		
บมจ. ยูบสิ (เอเชีย) ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยาแนวฝากระป๋ อง และแลคเกอร์เคลือบกระป๋ อง
บริษัทอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2529 - ปั จจุบนั
ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ
		
บริษัท E.Tech จ�ำกัด (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E.Tech) วิทยาลัยระดับ ปวช. , ปวส.
หน่วยงานและองค์กรอืน่ ๆ
2520 - ปั จจุบนั
ผูน้ ำ� องค์กรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศ กิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล
2529 - ปั จจุบนั
นายทหารพิเศษประจ�ำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
2535 - ปั จจุบนั
ประธานมูลนิธิไตรแก้ว ด้านการศึกษา โรงเรียนธรรมวาที โรงเรียนระดับอนุบาล-ประถม
2547 - ปั จจุบนั
นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์
2559 - ปั จจุบนั
ประธานที่ปรึกษามูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล
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รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 62 ปี
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ : 26 ตุลาคม 2555
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%) : 0% สัดส่วนการถือหุน้ ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒกิ ารศึกษา :
•
•
•
•
•

ปริญญาเอก PhD. (Economics) University of Minnesota, U.S.A.
ปริญญาโท MA (Economics) University of Minnesota, U.S.A.
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร (DAP) รุน่ ที่ 69/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบียน
2555 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
		
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
		
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผูผ้ ลิตและจัด จ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
2556 - 2560
ประธานกรรมการบริษัท
		
บมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรช ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊อกน�ำ้
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
		
บมจ. สหการประมูล ธุรกิจให้บริการเป็ นคนกลางในการจัดการประมูลทรัพย์สนิ
2557 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัท
		
บมจ. ทีวี ธันเดอร์ ผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์
2558 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
		
บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย) ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์
2559 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
		
บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) ผลิตและจัดจ�ำหน่ายถุงพลาสติก
่
่
บริษัทอืนทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ
		
บจก. เลิรน์ เทค ผูใ้ ห้บริการฝึ กอบรม และพัฒนาสื่อการสอนแบบครบวงจร (e-Learning Total Solution)
2560 - 2562
ประธานกรรมการ
		
บมจ.พีซีเอ็น คอร์ป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับระบบคมนาคมและขนส่ง
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
		
บมจ.บ้านสวยกรุป๊ (สุราษฎร์ธานี) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

21

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 56 ปี
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ : 26 ตุลาคม 2555
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%) : 0% สัดส่วนการถือหุน้ ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒกิ ารศึกษา :

• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ประกาศนียบัตร (DAP) รุน่ ที่ 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบียน
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
			
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
			
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผูผ้ ลิตและจัด จ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
หน่วยงานและองค์กรอืน่ ๆ
2539 - ปั จจุบนั
• ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ความเป็ นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา
			
• ผูเ้ ชี่ยวชาญของโครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)
		
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
			
• ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมเครือ่ งเรือนไทย
			
• ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจไม้ยางพารา
			
• คณะกรรมการการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ส�ำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
			
และไม่มกี ารดำ� รงตำ� แหน่งในกิจการอืน่ ทัง้ ทีเ่ ป็ นและไม่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
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ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 48 ปี
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ: 28 เมษายน 2560
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%) : 0% สัดส่วนการถือหุน้ ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒกิ ารศึกษา :
•
•
•
•

ปริญญาเอก Ph.D. (Electrical Engineering) The University of New South Wales, Australia
ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าก�ำลัง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ประกาศนียบัตร (DAP) รุน่ 140/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
		
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
่
่
บริษัทอืนทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560		
กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกิจการสังคม
		
บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด วิสาหกิจ ของ กรุงเทพมหานคร ด�ำเนินการระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
2560		
กรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		
บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด วิสาหกิจ ของ กรุงเทพมหานคร ด�ำเนินการระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
2552 - 2560
ผูจ้ ดั การโครงการโรงไฟฟ้า
		
บริษัท นวนครการไฟฟ้า จ�ำกัด ผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชน
2561 - 2562
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		
บริษัท ไทยอีสเทอร์นกรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด
		
ยางพารา และผลิตภัณฑ์จากยางพารา ปาล์มน�ำ้ มัน และผลิตภัณฑ์จากปาล์มน�ำ้ มัน
2560 - ปั จจุบนั
รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
		
บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด วิสาหกิจ ของ กรุงเทพมหานคร ด�ำเนินการระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
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นายชาลี สุขสวัสดิ์
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 52 ปี
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ : 26 ตุลาคม 2555
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : บุตรของ นายวัลลภ กับนางวราภรณ์ และพีช่ ายของ นายอารักษ์ และนางสาวทิพวรรณ
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%) : 15.6315%

				
				

15.6317% (รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
สัดส่วนการถือหุน้ เปลี่ยนแปลงลดลง 0.0013% เมื่อเทียบระหว่างปี

คุณวุฒกิ ารศึกษา :
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ประกาศนียบัตร (DAP) รุน่ ที่ 94/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบียน
2542 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
			
กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
			
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
่
่
บริษัทอืนทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ
			
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
		
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์ การเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
		
บจก.เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ การเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
		
บจก.ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดนราธิวาส
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
		
บจก.เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) โรงไฟฟ้าพลังงาน Biomass Gasification จังหวัดแพร่
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
		
บจก.พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเมียนมาร์
2560 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
			
บจก.แพลนเนทบอร์ด โรงงานผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างโครงการ)
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นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 78 ปี
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ : 26 ตุลาคม 2555
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : คูส่ มรสของ นางวราภรณ์ และบิดาของ นายชาลี และนายอารักษ์ และ		
					
นางสาวทิพวรรณ
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%) : 2.4533%
				
3.0039% (รวมคูส่ มรส)
				
สัดส่วนการถือหุน้ เปลี่ยนแปลงลดลง 0.0003% เมื่อเทียบระหว่างปี

คุณวุฒกิ ารศึกษา :

• ประถมชัน้ ปี ท่ี 4 โรงเรียนวัดห้วยสาริกา
• ประกาศนียบัตร (DAP) รุน่ ที่ 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบียน
2542 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
		
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
่
่
บริษัทอืนทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ
		
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
		
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์ การเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
		
บจก.แพลนเนทบอร์ด โรงงานผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างโครงการ)

รายงานประจ�ำปี 2562
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นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 49 ปี
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ: 26 ตุลาคม 2555
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรของ นายวัลลภ กับนางวราภรณ์ น้องชายของ นายชาลี

					
และ พี่ชายของนางสาวทิพวรรณ
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%) : 15.7217%
				
15.8468% (รวมคูส่ มรส)
				
สัดส่วนการถือหุน้ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ 0.0721% เมื่อเทียบระหว่างปี

คุณวุฒกิ ารศึกษา :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประกาศนียบัตร (DAP) รุน่ ที่ 95/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 16
หลักสูตรผูเ้ ชี่ยวชาญและผูช้ ำ� นวญการประจ�ำตัวสมาชิกรัฐสภา รุน่ ที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” ส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Master of Investment Courses (Ultra Wealth Group รุน่ ที่ 3)
หลักสูตร “วิทยาการการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง” (วบส.) รุน่ ที่ 1
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• หลักสูตร Chief Transformer Officer (CTO Course) สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
• Digital Transformation for CEO บมจ.เนชั่น บอรดแคสติง้ คอร์ปอเรชั่น

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง :
บริษัทจดทะเบียน
2542 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ
		
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
บริษัทอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจก.อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์ การเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจก.เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ การเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจก.ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดนราธิวาส
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) โรงไฟฟ้าพลังงาน Biomass Gasification จังหวัดแพร่
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจก.พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเมียนมาร์
		
กรรมการ บจก.แพลนเนทบอร์ด โรงงานผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างโครงการ)
หน่วยงานและองค์กรอืน่ ๆ
2550 - ปั จจุบนั
คณะกรรมการ Council of Asia Furniture Associations (CAFA)
2555 - 2559
นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครือ่ งเรือนไทย
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นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จดั การ
เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 46 ปี
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ : 26 ตุลาคม 2555
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรของ นายวัลลภ กับนางวราภรณ์ น้องของ นายชาลี และนายอารักษ์
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%) : 15.6524%
				
				

15.6526% (รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
สัดส่วนการถือหุน้ เปลี่ยนแปลงลดลง 0.0013% เมื่อเทียบระหว่างปี

คุณวุฒกิ ารศึกษา :

• ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ประกาศนียบัตร (DAP) รุน่ ที่ 94/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบียน
2542 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการบริษัท
		
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
่
่
บริษัทอืนทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ
		
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
		
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์ การเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
		
บจก.แพลนเนทบอร์ด โรงงานผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างโครงการ)
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นางสุภัค สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ (ส่วนสาขา)

อายุ : 47 ปี
ชื่อ-สกุลเดิม : นางสาวนิตยา โต๊ะพงศ์อนันต์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : คูส่ มรสของ นายชาลี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%) : 0.0000%

				
				

15.6317% (รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
สัดส่วนการถือหุน้ เปลี่ยนแปลงลดลง 0.0013% เมื่อเทียบระหว่างปี

คุณวุฒกิ ารศึกษา :
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบียน
2546 - ปั จจุบนั
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ (ส่วนสาขา)
		
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ (ส่วนส�ำนักงานใหญ่)

ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 46 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : คูส่ มรสของนางสาวทิพวรรณ
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%) : 0.0001%

				
				

15.6526% (รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
สัดส่วนการถือหุน้ เปลี่ยนแปลงลดลง 0.0013% เมื่อเทียบระหว่างปี

คุณวุฒกิ ารศึกษา :

• ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบียน
2542 - ปั จจุบนั
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ (ส่วนส�ำนักงานใหญ่)
		
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
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นางสาวพชนัน สิงห์ภู่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

ชื่อ-สกุลเดิม : นางสาวน�ำ้ ทิพย์ สิงห์ภู่
อายุ : 43 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%) : 0.0001%

				

สัดส่วนการถือหุน้ ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบระหว่างปี

คุณวุฒกิ ารศึกษา :

• ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบียน
2542 - 2561		
			
2561 - ปั จจุบนั 		
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ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)
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นายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร
ผู้อำ� นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชี)

ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 51 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (%) : 0% สัดส่วนการถือหุน้ ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒกิ ารศึกษา :

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชีบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• การอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางบัญชี และการเงิน และการพัฒนาความรู ต้ ่อเนื่ องด้านบัญชี ประจ�ำปี 2561
จ�ำนวนรวม 12 ชั่วโมง ภายใต้หลักสูตรของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุน่ ที่ 8 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Financial Model 3 Financial Projection and DCE สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบียน
ปั จจุบนั 		
		
2559 - 2560
			
2556 - 2559
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ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัท อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายอุปกรณ์ชิน้ ส่วนตกแต่งรถยนต์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บมจ.สาลี่ พริน้ ติง้ ผูผ้ ลิตฉลากสินค้าและงานพิมพ์คณ
ุ ภาพสูง
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายงบประมาณ และประเมินผลการด�ำเนินงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
บจก.วีไอวี กรุป๊ จ�ำกัด การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น ๆ (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

รายงานประจ�ำปี 2562

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร ส�ำหรับรอบปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ล�ำดับ
1

รายชือ่ / ต�ำแหน่ง

น้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง สัดส่วนการถือหุน้ ใน
จ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื ณ วันที่ จ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื ณ วันที่ จ�ำเพินวนหุ
ม
่
ขึ
น
้
/ (ลดลง) ในปี
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
บริษทั (ร้อยละ)
2562

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

2 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
3 รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
4 ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
5 นายชาลี สุขสวัสดิ์
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
6 นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
7 นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

รายงานประจ�ำปี 2562

149,982,750

149,982,750

-ไม่มี-

15.6315

1,600

1,600

-ไม่มี-

0.0002

23,538,800

23,538,800

-ไม่มี-

2.4533

5,283,100

5,283,100

-ไม่มี-

0.5506

150,412,750

150,847,750

435,000

15.7217

930,000

1,200,000

270,000

0.1251

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)
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ล�ำดับ

รายชือ่ / ต�ำแหน่ง

น้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง สัดส่วนการถือหุน้ ใน
จ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื ณ วันที่ จ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื ณ วันที่ จ�ำเพินวนหุ
ม
่
ขึ
น
้
/ (ลดลง) ในปี
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
บริษทั (ร้อยละ)
2562

8 นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
9 นางสุภคั สุขสวัสดิ์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ (ส่วนสาขา)
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
10 นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
(ส�ำนักงานใหญ่)
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
11 นางสาวพชนัน สิงห์ภู่
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
12 นายพงศ์พนั ธุ ์ สุริยอัมพร
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

150,182,750

150,182,750

-ไม่มี-

15.6524

2,400

2,400

-ไม่มี-

0.0003

400

400

-ไม่มี-

0.0000

149,983,950

149,983,950

-ไม่มี-

15.6317

600

600

-ไม่มี-

0.0001

150,184,550

150,184,550

-ไม่มี-

15.6526

600

600

-ไม่มี-

0.0001

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม
ชื่อ – นามสกุล

ECF

VV-Decor ECFH

ECF-P

PNB

SAFE

PWGE SAFE-B SAFE-P

GEP

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

1

2. รศ.ดร.มนตรี

โสคติยานุรกั ษ์

2

3. รศ.ทรงกลด

จารุสมบัติ

2

4. ดร.เอกรินทร์

วาสนาส่ง

2

5. นายวัลลภ

สุขสวัสดิ์

2, 3

2

2

2

2

6. นายชาลี

สุขสวัสดิ์

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

2

7. นายอารักษ์

สุขสวัสดิ์

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

2

8. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

หมายเหตุ
1. ประธานกรรมการ 2. กรรมการ 3. ประธานกรรมการบริหาร 4. กรรมการบริหาร

รายชื่อบริษัท
1. ECF 		
2. VV-Decor
3. ECFH		
4. ECF-P		
5. PNB		
6. SAFE		
7. PWGE		
8. SAFE-B
9. SAFE-P
		
10. GEP		
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท)
บริษัท วีวี-เดคคอร์ จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.95
บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 75.00
บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 57.00
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด ในฐานะบริษัทร่วม ที่ ECF-P ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 33.37
บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่ SAFE ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่ SAFE ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี แพร่ จ�ำกัด โดยเปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ บริษัท บินา่ พูร่ี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) 		
จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่ SAFE ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 49.00
บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด ในฐานะบริษัทร่วม ที่ ECF-P ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20.00

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
ปั จจุบนั บริษัทมีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 312,462,090.75 บาท (สามร้อยสิบสองล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สามัญจ�ำนวน 1,249,848,363.00 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท (ยี่สบิ ห้าสตางค์) โดยคิดเป็ นทุนจดทะเบียนที่เรียก
ช�ำระแล้วเท่ากับ 239,871,889.25 บาท (สองร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึง่ พันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สบิ ห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจ�ำนวน 959,487,557 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท (ยี่สบิ ห้าสตางค์)

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำ� นวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด 4,524 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อ – สกุล
1. กลุ่มครอบครัวสุขสวัสดิ์
1.1 นายอารักษ์
1.2 นางสาวทิพวรรณ
1.3 นายชาลี
1.4 นายวัลลภ
1.5 นางวราภรณ์
1.7ด.ช.นพรุจ
1.8 ด.ญ.วริศรา
1.9 ด.ช.พีรวุฒิ
1.10 ด.ญ.สุพิชญา
1.11 ด.ช.วรรธนะ
1.12 นายสิทธิโชค
1.13 นางสุภคั
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดอี าร์ จ�ำกัด
3. กลุ่มครอบครัวพานิช
3.1 นางพิกลุ
3.2 นางสาวประภัสสร
3.3 นางสาวนุชนารถ
4. กลุ่มครอบครัวปั ทมสัตยาสนธิ
4.1 นางขันทอง
4.2 นายพิศิษฐ์
4.3 นางสาวกฤษชนก
5. กลุ่มครอบครัววิริยาทรพันธุ ์

34

สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

พานิช
พานิช
พานิช
อุดมมหันติสขุ
ปั ทมสัตยาสนธิ
ปั ทมสัตยาสนธิ

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

ร้อยละของทุนช�ำระแล้ว

479,839,150
150,847,750
150,182,750
149,982,750
23,538,800
5,283,100
600
600
600
600
600
600
400
32,046,951
26,825,000
25,000,000
1,760,000
65,000
11,350,000
7,000,000
3,150,000
1,200,000
11,181,500

50.0099%
15.7217%
15.6524%
15.6315%
2.4533%
0.5506%
0.0001%
0.0001%
0.0001%
0.0001%
0.0001%
0.0001%
0.0000%
3.3400%
2.7958%
2.6056%
0.1834%
0.0068%
1.1829%
0.7296%
0.3283%
0.1251%
1.1654%

รายงานประจ�ำปี 2562

ชื่อ – สกุล
5.1 นางวาสนา
วิรยิ าทรพันธุ์
5.2 นายวิทยา
วิรยิ าทรพันธุ์
5.3 นางสาววีรยา
วิรยิ าทรพันธุ์
6. กลุ่มโดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
6.1 นางขันทอง
อุดมมหันติสขุ
6.2 นางนงเยาว์
มหัทธนารักษ์
6.3 นายวศิน
พุทธารี
6.4 นายพิชพงศ์
จตุรภัทรพร
6.5 นางสาวอุไรวรรณ
เจนวิรยิ ะโสภาคย์
6.6 นายภูมิภทั ร์
สีวะรา
6.7 นางสาวกุลธิดา
มหัทธนารักษ์
6.8 นายสามารถ
อิสลาม
6.9 นางกนิษฐา
สังเสวี
6.10 นางสุธีรา
พุทธารี
6.11 คุณหญิงสทนา
โสณกุล ณ อยุธยา
6.12 หม่อมหลวงธีรเชษฐ์
โสณกุล
6.13 หม่อมหลวงรัตนมงคล
ชยาภิรตั
6.14 นางวลีพร
อิงค์ธเนศ
7. กลุ่มครอบครัวสมรพิทกั ษ์กุล
7.1 นายศักดิส์ มุ ิตร
สมรพิทกั ษ์กลุ
7.2 นายอภิชาติ
สมรพิทกั ษ์กลุ
8. นางสาวทัศนีย ์
วงษ์จริ าษฎร์
9. นายปรัชญา
คงทวีเลิศ
10. นางมณีรัตน์
อนันต์ภมู ไิ ตรภพ
11. ผู้ถอื หุน้ รายย่อยอืน่ ๆ (4,482 ราย)
รวมจ�ำนวนหุน้ ทัง้ สิน้

ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)
9,384,500
1,661,900
135,100
10,879,300
6,410,300
1,095,100
702,400
588,000
529,300
520,600
483,200
120,000
94,400
90,200
73,600
72,300
63,400
36,500
9,494,100
9,224,100
270,000
7,204,000
6,089,400
5,400,000
359,178,156
959,487,557

ร้อยละของทุนช�ำระแล้ว
0.9781%
0.1732%
0.0141%
1.1339%
0.6681%
0.1141%
0.0732%
0.0613%
0.0552%
0.0543%
0.0504%
0.0125%
0.0098%
0.0094%
0.0077%
0.0075%
0.0066%
0.0038%
0.9895%
0.9614%
0.0281%
0.7508%
0.6347%
0.5628%
37.4344%
100.0000%

ผูถ้ ือหุน้ ต่างด้าว : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผูถ้ ือหุน้ ต่างด้าว 5 ราย ถือหุน้ 1,921,700 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.2 ของ
จ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมด
หมายเหตุ : บริษัทมีขอ้ จ�ำกัดเกี่ยวกับการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 ว่า “หุน้ ของบริษัทโอนได้โดยไม่มี
ข้อจ�ำกัด เว้นแต่การโอนหุน้ นัน้ เป็ นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 49 ของจ�ำนวนหุน้ ที่ชำ� ระแล้ว”
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โครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)

99.95%

75.00%

99.99%

57.00%

บริษัท วีวี เดคคอร์ จ�ำกัด
ผู้จัดจ�ำหน่ายกระดาษปิดผิว

บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
อยู่ระหว่างการจัดหาธุรกิจใหม่

บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด
ผู้ลงทุนด้านพลังงานทดแทน

บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด
ผู้ผลิตไม้ MDF

33.37%

20.00%

บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
ผู้ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

99.99%

99.99%

49.00%

99.99%

บริษัท ไพร์ซ ออฟ
วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 7.5 MW
จ.นราธิวาส

บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ�ำกัด
ธุรกิจโรงสับไม้เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ส�ำหรับโรงไฟฟ้า จังหวัดนราธิวาส

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

บริษัท จีอีพี เมียนมาร์ จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 220 MW
ประเทศเมียนมาร์

เปิ ดด�ำเนินการแล้ว
Project Company ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศเมียนมาร์ ได้เริม่ จ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สำ� หรับเฟสที่ 1 ขนาด 50
เมกะวัตต์ แรกจากทัง้ หมด 220 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาไทย		
:
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
:
วันที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท :

				
				
				
เลขทะเบียนบริษัท		
:
ชื่อย่อหลักทรัพย์		
:
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
				
				
				
ทุนจดทะเบียน		
:
				
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว
:
				
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
:

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
East Coast Furnitech Public Company Limited (ECF)
วันที่ 12 ตุลาคม 2542 ในฐานะบริษัทจ�ำกัด
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555
บริษัทได้ดำ� เนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจ�ำกัดเป็ นบริษัทมหาชนจ�ำกัด
และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็ น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)
0107555000449
ECF
ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่าย เฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด เฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพารา กระดาษปิ ดผิว
เพื่อใช้ประกอบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การผลิตและจ�ำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง
การจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ผา่ นโชว์รูมสาขา และการให้บริการตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซี)
การเป็นผูล้ งทุนในธุรกิจด้านพลังงาน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
312,462,090.75 บาท
แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจ�ำนวน 1,249,848,363.00 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท
239,871,889.25 บาท
แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจ�ำนวน 959,487,557.00 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท
37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง – แกลง ต�ำบลทางเกวียน อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

:
				
				
				
สาขาที่ 2 		
:
				
โทรศัพท์			
:
โทรสาร			
:
Home Page		
:

เลขที่ 29/1 หมูท่ ่ี 3 ซอยชงโค – ชุมนุมใน ต�ำบลวังจันทร์ อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
โดยส�ำนักงานแห่งนีใ้ ช้เป็ นโรงงานผลิตและประกอบเฟอร์นิเจอร์ อีกแห่งหนึ่งของบริษัท
รวมถึงสายการผลิตในส่วนของโรงเลื่อยไม้ยางพาราแปรรูปและอบแห้ง และผลิตกระดาษ
ปิ ดผิวส�ำหรับใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
เลขที่ 25/28 หมูท่ ่ี 12 ต�ำบลบึงค�ำพร้อย อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โดยส�ำนักงานแห่งนีใ้ ช้เป็ นส่วนของฝ่ ายบริหารงานด้านการตลาด และโกดังเก็บสินค้า
+66 38-675-181-4, +66 2-152-7301-4
+66 38-678-220, +66 2-152-7305
www.eastcoast.co.th, www.elegathai.com

ข้อมูลส�ำคัญอื่น		

-ไม่มี-

ที่ตั้งส�ำนักงานสาขา
สาขาที่ 1 		
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ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
ประวัติความเป็นมา
บริษัทจดทะเบียนก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) โดยในช่วง
แรกก่อตัง้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดแบบประกอบด้วยตนเอง ภายใต้
การบริหารงาน โดยกลุม่ นักธุรกิจคนไทย น�ำโดยนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ในฐานะผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในปั จจุบนั และครอบครัวสุขสวัสดิ์
ซึง่ เป็ นผูก้ ่อตัง้ และบุกเบิกธุรกิจการผลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์มาตัง้ แต่ชว่ งปี 2535
ในปี 2535 กลุม่ ผูบ้ ริหารหรือกลุม่ ครอบครัวสุขสวัสดิไ์ ด้ก่อตัง้ บริษัท อีสต์โคสท์อตุ สาหกรรม จ�ำกัด (ECI) ขึน้ เพื่อประกอบธุรกิจโรง
เลื่อย โรงอบ ไม้ยางพาราแปรรูป และผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ในปี 2539 ได้จดทะเบียนก่อตัง้ บริษัท อีสต์โคสท์
ดีไซน์ จ�ำกัด (ECD) ขึน้ เพื่อประกอบธุรกิจหลักเป็ นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ และประกอบกิจการ
น�ำเข้าหรือส่งออกเฟอร์นเิ จอร์ทกุ ชนิด ตลอดจนวัสดุอปุ กรณ์ท่เี กี่ยวข้อง โดยย้ายฐานการผลิตจาก ECI ในส่วนของการประกอบกิจการ
ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจาก ECI มาไว้ท่ี ECD ส่งผลให้ ECI ได้เปลี่ยนรู ปแบบการด�ำเนินธุรกิจหลักมาเป็ นผู้
จ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เพียงอย่างเดียว โดยดูแลในด้านการตลาด และรับผิดชอบสาขาและโชว์รูมเพื่อการจัดแสดงสินค้าและจ�ำหน่าย
สินค้า ภายใต้ตราสินค้า “ELEGA” ซึง่ เป็ นตราสินค้าส�ำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา และเฟอร์นิเจอร์ท่ีส่งั ซือ้ ทัง้ จากในประเทศและ
น�ำเข้าจากต่างประเทศ ต่อมาในปี 2542 ได้จดทะเบียนก่อตัง้ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (ECF) ขึน้ เพื่อประกอบธุรกิจหลัก
เป็ นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดแบบประกอบด้วยตัวเอง ซึง่ ขณะนัน้ กระแสความนิยมในเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติ
เคิลบอร์ดก�ำลังเพิ่มขึน้ อย่างมาก หลังจากนัน้ ในช่วงปี 2545 ได้ดำ� เนินการจดทะเบียนก่อตัง้ บริษัทขึน้ อีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท วี - ชัท
เดคคอร์ จ�ำกัด (VCD) เพื่อประกอบธุรกิจหลักเป็ นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายกระดาษปิ ดผิวไม้ และให้บริการ ตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวซี )ี เพื่อ
จ�ำหน่ายให้แก่โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่วั ไป และในปี เดียวกันได้ก่อตัง้ บริษัท วี - ชัท อินดัสทรี จ�ำกัด (VCI) เพื่อประกอบธุรกิจหลัก
เป็ นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง และได้ยา้ ยฐานการผลิตจาก ECD มาไว้ท่ี VCI
โครงสร้างการถือหุน้ ในขณะนัน้ ของ บริษัท อีสต์โคสท์ อุตสาหกรรม จ�ำกัด (ECI) บริษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ จ�ำกัด (ECD) บริษัท อีสต์
โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (ECF) บริษัท วี - ชัท เดคคอร์ จ�ำกัด (VCD) และ บริษัท วี - ชัท อินดัสทรี จ�ำกัด (VCI) ประกอบด้วยครอบครัว
สุขสวัสดิ์ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ ผูม้ ีอำ� นาจควบคุมในทุกบริษัท
ทัง้ นีส้ าเหตุของการก่อตัง้ บริษัทหลายแห่งขึน้ ในลักษณะดังกล่าว เพื่อประโยชน์ทางด้านการขอรับการสนับสนุนการส่งเสริมการ
ลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็ นส�ำคัญ โดยการก่อตัง้ กลุม่ บริษัทดังกล่าว รวมเรียกว่า กลุม่ บริษัทอีสต์โคสท์
(East Coast Group) สามารถสรุปลักษณะการด�ำเนินธุรกิจในแต่ละบริษัท ก่อนการจัดโครงสร้างกลุม่ บริษัทในช่วงปี 2553 ได้ดงั นี ้
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บริษัท

ลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ

1. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (ECF)

ผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด

2. บริษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ จ�ำกัด (ECD)

ผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

3. บริษัท อีสต์โคสท์อตุ สาหกรรม จ�ำกัด (ECI)

ธุรกิจซือ้ มา - จ�ำหน่ายไป ผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพาราที่ทาง
บริษัทเป็ นผูผ้ ลิตเอง และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่ส่งั ซือ้ มาทัง้ จากใน
ประเทศและน�ำเข้าจากต่างประเทศโดยจ�ำหน่ายผ่านโชว์รูมที่
เป็ นพืน้ ที่เช่าของบริษัท

4. บริษัท วี - ชัท เดคคอร์ จ�ำกัด (VCD)

ผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษปิ ดผิวไม้ และให้บริการตัดแผ่นปิ ดขอบ
ไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้ประกอบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์

5. บริษัท วี - ชัท อินดัสทรี จ�ำกัด (VCI)

ผลิตและจ�ำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง

ต่อมาในปี 2553 ผูบ้ ริหารกลุม่ บริษัทอีสต์โคสท์ได้วางแผนส�ำหรับการเตรียมตัวเพื่อเข้าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ (mai) ทางบริษัทจึงได้ดำ� เนินการปรับโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจและการเงินภายในกลุม่ บริษัทอีสต์โคสท์ใหม่ โดยใช้รูปแบบการ
ปรับปรุงโครงสร้างการด�ำเนินงานและการเงินของแต่ละบริษัทรวม 4 บริษัท (ECD ECI VCD และ VCI) ให้มาอยูภ่ ายใต้การควบคุม
ด้วยวิธีการเข้าซือ้ ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทมาไว้ท่ี บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (ECF) เพียงแห่งเดียว
ในราคาซือ้ ขายส�ำหรับอาคาร และเครือ่ งจักรตามวิธีการประเมินที่ดำ� เนินการโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ได้รบั ความเห็นชอบ
จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) ให้เป็ นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะ โดยราคาซือ้ ขายอ้างอิงจากราคาประเมินที่ต่ำ� กว่า ซึง่ ในขณะนัน้ การจัดรู ปแบบโครงสร้างดังกล่าว เป็ นไป
เพื่อค�ำนึงถึงประโยชน์ในการเตรียมตัวส�ำหรับเข้าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) การขจัดปั ญหารายการ
ระหว่างกัน (Connected Transaction) ปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และเพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดเป็ นส�ำคัญ นอกจากนี ้ สาเหตุท่ีเลือกให้บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด เป็ นบริษัทหลักที่จะเตรียมตัวเพื่อเข้า
เป็ นบริษัทจดทะเบียนในขณะนัน้ เนื่องจากมีรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจหลักคือ การเป็ นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ปาร์
ติเคิลบอร์ด ซึง่ มีอตั ราการเติบโตของรายได้จากการขายที่ดีขนึ ้ อย่างต่อเนื่อง มีรายได้จากการขายสูงสุดและมีผลการด�ำเนินงานที่ดี
กว่าบริษัทอื่น ๆ ในกลุม่ ประกอบกับยังมีชว่ งเวลาที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน (BOI) เหลืออยู่ ในขณะที่บริษัทอื่นในกลุม่ ได้ใช้สทิ ธิ
จากการส่งเสริมการลงทุนครบถ้วนตามก�ำหนดเวลาแล้ว
ภายหลังการจัดโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจใหม่ บริษัทจึงมีลกั ษณะการด�ำเนินธุรกิจครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี ้
1. ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายไม้ยางพาราแปรรู ปอบแห้ง โดยส่วนใหญ่ใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา และบางส่วน
จ�ำหน่ายให้กบั บุคคลภายนอก
2. ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
3. ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด
4. ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ (Trading) ส�ำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ทางบริษัทเป็ นผูผ้ ลิตเอง และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
ที่ส่งั ซือ้ มา ทัง้ จากในประเทศและน�ำเข้าจากต่างประเทศ
5. ผูผ้ ลิตส่วนตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ กระดาษปิ ดผิว และให้บริการตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และเพื่อจ�ำหน่ายให้กบั บุคคลภายนอก
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พัฒนาการที่ส�ำคัญของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา สรุป ได้ดังนี้
ปี 2535

• เริม่ จดทะเบียนก่อตัง้ บริษัทแรกของ อีสต์โคสท์ กรุป๊ ในนามของ บริษัท อีสต์โคสท์อตุ สาหกรรม จ�ำกัด (ECI)
เพือ่ ประกอบธุรกิจโรงเลือ่ ย โรงอบ และผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพาราขึน้ ทีบ่ ริเวณ ถนนบ้านบึง - แกลง
ต�ำบลทางเกวียน อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง

• อี สต์โคสท์ กรุ ๊ป เริ่มขยายธุรกิ จไปสู่การเป็ นผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด โดยก่อตั้ง
บริษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ จ�ำกัด (ECD) ขึน้ เป็ นบริษัทที่ 2 เพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าว โดยย้ายฐานการผลิตในส่วน
ของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจาก ECI มาที่ ECD

ปี 2539

• ในปี เดียวกันนี ้ อีสต์โคสท์ กรุป๊ ได้เริม่ การส่งออกสินค้าไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริกา และ
ประเทศทางแถบยุโรปตะวันตก

ปี 2541

• อีสต์โคสท์ กรุป๊ ได้เริม่ ขยายธุรกิจเฟอร์นเิ จอร์ไปยังตลาดภายในประเทศให้มากขึน้ กว่าเดิม โดยก่อตัง้ ตราสินค้า
“ELEGA” เพือ่ ใช้เป็ นตราสินค้าส�ำหรับเฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพาราทีท่ างบริษทั เป็ นผูผ้ ลิตเองและเฟอร์นเิ จอร์ไม้จริง
ที่ส่งั ซือ้ มา ทัง้ จากในประเทศและน�ำเข้าจากต่างประเทศ และ ก่อตัง้ ตราสินค้า “Leaf” ขึน้ เพื่อใช้เป็ นตราสินค้า
ส�ำหรับการผลิตและจ�ำหน่ายให้กบั โฮมโปร (Home Pro) ในเวลาเดียวกัน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของ
ภาครัฐบาลภายใต้การรณรงค์การใช้สนิ ค้าไทยในขณะนัน้

• ECD ได้รบั การคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการส่งออกให้ใช้สญ
ั ลักษณ์ตราสินค้าไทย “Thailand’s Brand” เพือ่ แสดงถึง
การเป็ นผลิตภัณฑ์สง่ ออกที่มีคณ
ุ ภาพสูง

ปี 2542

• ECI ได้รบั รางวัล “Prime Minister Award” จากกระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่งเป็ นรางวัลที่มอบให้แก่ผูส้ ่งออกที่มี
ผลการด�ำเนินงานดีเด่นและมีคณ
ุ ภาพสินค้าอยูใ่ นระดับยอดเยี่ยม
• วันที่ 12 ตุลาคม ทาง อีสต์โคสท์ กรุ ๊ป ได้ขยายการด�ำเนินธุรกิจโดยก่อตัง้ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด
(ECF) ขึน้ เป็ นบริษัทที่สาม ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
จ�ำนวน 60,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท เรียกช�ำระเต็มมูลค่า ในปี เดียวกันนี ้ เพื่อด�ำเนินธุรกิจโรงงาน
ผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์จากไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด โดยขยายก�ำลังการผลิตที่มอี ยูใ่ ห้มากขึน้ กว่าเดิม เพื่อรองรับ
การเติบโต ของยอดขายเฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ดทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเพือ่ ใช้ประกอบการขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดย ECF ได้รบั BOI ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด / ไม้แผ่นเรียบ

ปี 2543

• วันที่ 16 มีนาคม ECF ได้ดำ� เนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 6,000,000 บาท เป็ น 13,080,000 บาท
(สิบสามล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจ�ำนวน 130,080 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
โดยเรียกช�ำระเต็มมูลค่า เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
• วันที่ 24 มีนาคม ทาง ECF ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการ
ผลิตเฟอร์นเิ จอร์ โดยได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิท่ไี ด้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การ
ส่งเสริมเป็ นระยะเวลา 8 ปี และได้รบั ลดหย่อนภาษี เงินได้ นิติบคุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบ
กิจการที่ได้รบั การส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50 เป็ นระยะเวลา 5 ปี
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• ECD ได้ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก UKAS (The United Kingdom
Accreditation Service) ส�ำหรับการเป็ นผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

ปี 2544

• ECF ได้ผา่ นการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก URS (United Registrar of Systems (Thailand) Ltd.
ส�ำหรับการเป็ นผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
• วันที่ 13 ธันวาคม ECF ได้ดำ� เนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 13,080,000 บาท เป็ น 25,000,000 บาท
(ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจ�ำนวน 250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท โดยเรียกช�ำระ
เต็มมูลค่า เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจ ของบริษัท

ปี 2545

• อีสต์โคสท์ กรุป๊ ได้ขยายก�ำลังการผลิต และพัฒนาคุณภาพทางด้านการผลิตให้เพิ่มขึน้ จากเดิม โดยการลงทุน
ในเครือ่ งจักรทีใ่ ช้เทคโนโลยีชนั้ สูง (Hi - Technology) ซึง่ ใช้เงินลงทุนจ�ำนวนมากในการสั่งซือ้ เครือ่ งจักรดังกล่าว
เช่น เครือ่ ง Horizontal Sparing เครือ่ ง Vertical Spraying Robot เป็ นต้น
• ในปี ดงั กล่าว อีสต์โคสท์ กรุ ป๊ ได้ก่อตัง้ บริษัทเพิ่มขึน้ อีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท วี - ชัท เดคคอร์ จ�ำกัด (VCD)
เป็ นบริษัทที่ส่ี เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตกระดาษปิ ดผิวเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจาก ECF ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิล
บอร์ดเป็ นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ตอ้ งน�ำเข้าวัสดุปิดผิว จึงได้ก่อตัง้ VCD ขึน้ เพื่อผลิตกระดาษปิ ดผิวขึน้ เพื่อที่จะ
สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตเองได้ โดยการผลิตกระดาษปิ ดผิวจะส่งจ�ำหน่ายให้กบั ECF และโรงงาน
ผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์ท่วั ไป นอกจากนีใ้ นปี เดียวกัน อีสต์โคสท์ กรุป๊ ได้ก่อตัง้ บริษัท วี - ชัท อินดัสทรี จ�ำกัด (VCI)
เป็ นบริษัทที่หา้ เพื่อด�ำเนินธุรกิจโรงเลือ่ ย โรงอบไม้ยางพาราแปรรูป แทนการด�ำเนินงานเดิมของ ECI และ ECI
ได้ปรับเปลี่ยนเป็ นการด�ำเนินธุรกิจซือ้ มา ขายไป (Trading) เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่บริษัทเป็ นผูผ้ ลิตเอง
และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่ส่งั ซือ้ ทัง้ จากในประเทศและน�ำเข้าจากต่างประเทศ โดยทัง้ VCD และ VCI ขยายการ
ลงทุนไปยังที่ดนิ แห่งใหม่ และก่อสร้างโรงงาน บนเนือ้ ที่กว่า 54 ไร่ บริเวณซอยชงโค – ชุมนุมใน ต�ำบลวังจันทร์
อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึง่ ต่อมาในปี 2555 ได้ถกู จดทะเบียนเป็ นส�ำนักงานสาขาแห่งที่ 1 ของบริษัท

• ECI ได้ขยายตลาดการจัดจ�ำหน่ายสินค้า โดยการก่อตัง้ โชว์รูมภายในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2546 บริษัทได้ขยายโชว์รูมไปยัง อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) และโฮมโปร (Home Pro)

ปี 2547

รายงานประจ�ำปี 2562

ปี 2546

• ECD ได้รบั รางวัลผูส้ ง่ ออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจ�ำปี 2547 ประเภทที่มีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง (Thai Owned Design) จากกระทรวงพาณิชย์
• ECF ได้รบั การปรับเวอร์ช่ นั การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จาก
URS (United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. ส�ำหรับการเป็ นผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
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• วันที่ 1 ตุลาคม กลุม่ บริษทั อีสต์โคสท์ ได้เริม่ ด�ำเนินการปรับโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจ จากทัง้ หมด 5 บริษทั ภายในกลุม่
ให้เหลือการด�ำเนินธุรกิจเพียงบริษัทเดียวคือ ECF โดยกระบวนการปรับโครงสร้างกลุม่ บริษัทเริม่ จากการซือ้ ที่ดนิ
ทัง้ หมดที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ขณะนัน้ เป็ นกรรมสิทธิ์สว่ นตัวของกรรมการบริษัทเข้าเป็ นกรรมสิทธิ์ในนาม
ECF ด�ำเนินการโอนสายการผลิตสินค้าพร้อมทัง้ จ�ำหน่ายสินค้าส�ำเร็จรู ป สินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบ วัสดุสิน้
เปลือง เครือ่ งจักรและอุปกรณ์บางส่วนจาก 4 บริษทั เข้าเป็ นกรรมสิทธิ์ของ ECF รวมถึงเจรจาเพื่อขอลดยอดวงเงิน
สินเชื่อต่าง ๆ ของบริษัทในกลุม่ ที่มีกบั สถาบันการเงินและโอนเพิ่มเป็ นวงเงินสินเชื่อของ ECF เป็ นการด�ำเนินการ
จ่ายช�ำระคืนหนีส้ นิ ในระหว่างกลุม่ บริษัท เพื่อขจัดปั ญหารายการระหว่างกัน (Connected Transaction) และ
ความขัดแย้งทางประโยชน์ (Conflict of Interest)
• วันที่ 26 ตุลาคม บริษัทได้ดำ� เนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 25,000,000 บาท เป็ น 90,000,000 บาท
(เก้าสิบล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจ�ำนวน 900,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท โดยเรียกช�ำระ
เต็มมูลค่า เพื่อใช้ขยายการลงทุนและเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

• วันที่ 9 กุมภาพันธ์ บริษัทได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ โดยได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การ
ส่งเสริมเป็ นระยะเวลา 3 ปี

ปี 2554

• วันที่ 10 กุมภาพันธ์ บริษัทได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการ
ผลิตวัสดุปิดผิว โดยได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั
การส่งเสริมเป็ นระยะเวลา 3 ปี
• วันที่ 11 พฤษภาคม บริษทั ได้จดทะเบียนก่อตัง้ บริษทั วีวี – เดคคอร์ จ�ำกัด (V V-Décor) ขึน้ ในฐานะบริษทั ย่อย
โดยบริษัทมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 99.95 มีทนุ จดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึง่ ล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็ น
หุน้ สามัญจ�ำนวน 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาทโดยเรียกช�ำระเต็มมูลค่า ก่อตัง้ ขึน้ เพื่อประกอบ
ธุรกิจด้านการตลาด (Trading) ให้กบั ECF ในการเป็ นผูจ้ ำ� หน่ายกระดาษปิ ดผิวให้กบั ลูกค้าบางรายของบริษทั
• กลุม่ บริษัทอีสต์โคสท์ ยังด�ำเนินการจัดโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างปี 2554 บริษัท ได้ดำ� เนินการ
เพิ่มเติมในส่วนของการโอนอาคาร เครือ่ งจักร และอุปกรณ์สว่ นที่เหลือ และสินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ การโอนยอด
วงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่ยงั มีภาระหนีค้ งค้างมายัง ECF รวมถึงการโอนย้ายพนักงานจาก 4 บริษัท
มาเป็ นพนักงานของ ECF โดย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน กลุม่ บริษัทอีสต์โคสท์ ได้ดำ� เนินการปรับโครงสร้างการ
ด�ำเนินธุรกิจ โดยเหลือเพียง ECF เป็ นบริษัทที่ดำ� เนินธุรกิจโดยเรียบร้อยและสมบูรณ์เพียงแห่งเดียว และ
เตรียมความพร้อมส�ำหรับการแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจ�ำกัดต่อไป
• วันที่ 4 พฤศจิกายน บริษทั ได้ดำ� เนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจากเดิม 90,000,000 บาท เป็ น 100,000,000 บาท
(หนึง่ ร้อยล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจ�ำนวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท โดยเรียก
ช�ำระเต็มมูลค่า เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

ปี 2555
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• เดือนกรกฎาคม บริษัทได้เริ่มขยายช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า ไปยังกลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อยทั่วไป (Dealer)
เพื่อเป็ นส่วนช่วยเสริมสร้างการเติบโตของยอดขายให้มากขึน้ จากเดิม ภายใต้ตราสินค้า “Costa”
• วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 12/2555 ได้มมี ติพจิ ารณาอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้
ที่ ตราไว้และแก้ไขจ�ำนวนหุน้ ของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุน้ ที่ ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ที่ ตราไว้
หุน้ ละ 0.25 บาท จึงท�ำให้บริษทั มีการเปลีย่ นแปลงในจ�ำนวนหุน้ และมูลค่าทีต่ ราไว้ โดยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)
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แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจ�ำนวน 400,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท นอกจากนีย้ งั ได้มีมติอนุมตั กิ ารเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 100,000,000 บาท เป็ น 130,000,000 บาท (หนึง่ ร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน)
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจ�ำนวน 520,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท โดยพิจารณาจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนจ�ำนวน 120,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
• วันที่ 18 ตุลาคม 2555 บริษัทได้ดำ� เนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจ�ำกัดเป็ นบริษัทมหาชนจ�ำกัด
และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็ น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)
• วันที่ 26 มีนาคม บริษทั ได้เริม่ เปิ ดการซือ้ ขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็ นวันแรก (First Trading Day)
• เดือนตุลาคม บริษัทได้เริม่ ขยายช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า ไปยังเมกาโฮม (Mega Home) ศูนย์รวมสินค้าบ้าน
และวัสดุก่อสร้างจ�ำหน่ายทัง้ ปลีกและส่ง เพื่อเป็ นส่วนช่วยเสริมสร้างการเติบโตของยอดขายให้มากขึน้ จากเดิม
ภายใต้ตราสินค้า “a7”

ปี 2556

• วันที่ 31 ธันวาคม บริษทั มีพนื ้ ที่เช่าเพื่อใช้เป็ นโชว์รูมจัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าใน อินเด็กซ์ ลีฟวิง่ มอลล์ (Index
Living Mall) รวมทัง้ สิน้ 11 สาขา และโชว์รูมสาขาภายในโฮมโปร (Home Pro) รวมทัง้ สิน้ 3 สาขา

ปี 2557

• ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนจากเดิม
130,000,000 บาท เป็ น 195,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท และได้ดำ� เนินการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจาํ กัด
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผา่ นมา ดังนัน้ ปัจจุบนั
บริษทั จึงมีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน 195,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจ�ำนวน 780,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ รา
ไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท โดยมีทนุ จดทะเบียนที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้วจ�ำนวน 130,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญจ�ำนวน 520,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท โดยในส่วนของทุนจดทะเบียนที่รอเรียกช�ำระ
จ�ำนวน 65,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ นหุน้ จ�ำนวนจ�ำนวน 260,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท
เป็ นการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิแปลงสภาพของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 (ECF-W1)
• วันที่ 18 สิงหาคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แจ้งรับใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญ รุ ่นที่ 1
(ECF-W1) รับเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริม่ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ในวันดังกล่าว
• วันที่ 18 กันยายน บริษัทได้เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจ (“MOU”) เพื่อร่วมด�ำเนินธุรกิจ ผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา กับ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหาชน) (“GUNKUL”) บริษัทและ GUNKUL
จะร่วมกันจัดตัง้ บริษัทขึน้ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในสัดส่วนร้อยละ 74.99 : 25.01 ตามล�ำดับ บริษัทจะ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในส่วนการจัดหาสิทธิ ในการเช่า และ/หรือสิทธิในการใช้พืน้ ที่หลังคาเพื่อติดตัง้ แผงโซล่าเซลล์
ส�ำหรับประกอบการยื่นเป็ นผูเ้ สนอขายไฟฟ้า การบริหารจัดการ รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุน และ GUNKUL
จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในส่วนของการบริการจัดหาอุปกรณ์ การจัดซือ้ และการก่อสร้างส�ำหรับโครงการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อให้โครงการสามารถด�ำเนินการได้ตามข้อตกลงของสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (PPA)
รวมถึงเป็ นผูใ้ ห้บริการด้านการจัดการและบ�ำรุงรักษา ภายใต้การด�ำเนินงานทัง้ สองฝ่ ายมีหน้าที่ย่ืนขอรับอนุญาต
เป็ นผูเ้ สนอขายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตามแต่กรณีตอ่ ไป
• เดือนตุลาคม บริษัทเริ่มจ�ำหน่ายสินค้าให้กบั ไทวัสดุ (Thai Wasadu) เพื่อขยายช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าให้
มากขึน้ จากเดิม ภายใต้ตราสินค้า “HASTA”

รายงานประจ�ำปี 2562
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• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทเข้าลงทุน
ในการจัดตัง้ บริษทั ย่อยแห่งใหม่รวม 6 บริษทั เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทต่ี ดิ ตัง้ บนหลังคา
(Solar PV Rooftop) โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ บริษัทย่อยเพื่อเตรียมการเข้าร่วมประมูลเสนอขายไฟฟ้าใน
การรับซือ้ ไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีตดิ ตัง้ บนหลังคาตามประกาศของคณะกรรมการกิจการ
พลังงานเรื่องการรับซือ้ ไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้ บนหลังคา ซึง่ ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างรอ
นโยบายจากภาครัฐถึงช่วงเวลาการเปิ ดเข้าประมูลเพื่อเสนอขายไฟฟ้า
• วันที่ 23 กุมภาพันธ์ บริษัทได้ดำ� เนินการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด ขึน้ เป็ นที่เรียบร้อย
โดยประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริษทั อืน่ (Holding Company) ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 10,000,000 บาท
(สิบล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจ�ำนวน 100,000 หุน้ (หนึง่ แสนหุน้ ) มีมลู ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
(หนึง่ ร้อยบาท)

ปี 2558

• วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2558 ได้มีมติอนุมตั กิ ารจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทย่อย
ทางอ้อมแห่งใหม่ในประเทศญี่ปนุ่ คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha เพื่อรองรับการขยายการลงทุนใน
ประเทศญี่ปนุ่ ส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีขนาดก�ำลังการผลิตติดตัง้ ประมาณ 1.5 เมกะวัตต์
โดยมีท่ีตงั้ ของโครงการอยู่ท่ี 1737 Kodani, Toyotomi-cho, Himeji city, Hyogo ประเทศญี่ ปุ่น โดยมีทุน
จดทะเบียน 100,000 เยน และมีสดั ส่วนการถือหุน้ โดย ECFH ที่รอ้ ยละ 51 ปัจจุบนั ได้ดำ� เนินการจ�ำหน่ายโครงการ
ดังกล่าวให้กบั นักลงทุนรายอื่นเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
• วันที่ 30 มิถนุ ายน บริษัทได้เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจ (“MOU”) เพื่อความร่วมมือในการด�ำเนินธุรกิจผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล โดยจะจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนขึน้ ร่วมกับผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ ๆ ประกอบด้วย บริษทั ฟอร์จนู พาร์ท
อินดัสตรี ้ จ�ำกัด (มหาชน) (FPI) บริษัท วิชญ์ อุตสาหกรรม จ�ำกัด และกลุม่ ผูป้ ระกอบการโรงไม้ หรือโรงเลื่อยไม้
ในเขตพืน้ ที่ตงั้ ของโครงการโรงไฟฟ้าในแต่ละแห่ง ซึง่ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ ที่ 7/2558 ได้มีมติพิจารณาอนุมตั ใิ ห้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อย เป็ นผูเ้ ข้าลงทุน
ในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant) โดยการเข้าร่วมเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่
รวม 5 บริษทั เพื่อเตรียมเข้าร่วมประมูลรับคัดเลือกและอนุญาตเป็ นผูเ้ สนอขายไฟฟ้าเพื่อให้ได้มาซึง่ สัญญาซือ้ ขาย
ไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามแต่กรณีไป
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรือ่ งหลักเกณฑ์การรับซือ้ ไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างรอนโยบายจากภาครัฐถึงช่วงเวลาการเปิ ดเข้าประมูล เพือ่ เสนอขายไฟฟ้า โดยมีราย
ชื่อของบริษัทร่วมทุนทัง้ 5 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุป๊ (นราธิวาส 1) จ�ำกัด บริษัท เซฟ เอน
เนอร์จี กรุป๊ (นราธิวาส 2) จ�ำกัด บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุป๊ (ยะลา 1) จ�ำกัด บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุป๊ (ปั ตตานี)
จ�ำกัด และบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ ป๊ (สงขลา) จ�ำกัด ทัง้ นีป้ ั จจุบนั ได้ดำ� เนินการจดทะเบียนเสร็จสิน้ การช�ำระ
บัญชีของ 4 บริษัทดังกล่าวเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากไม่สามารถผ่านการประมูลเพื่อให้ได้สญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้า
จากภาครัฐ
• เดือนตุลาคม บริษทั เริม่ การจ�ำหน่ายสินค้าให้กบั ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ดู โฮม (Do Home) ภายในตราสินค้า My Fur
• วันที่ 9 ธันวาคม ECFH ในฐานะบริษัทย่อยได้เข้าลงนามในสัญญาแฟรนไชส์กบั Can Do Company Limited
(“Can Do”) ประเทศญี่ปนุ่ โดย ECFH จะเป็ นผูไ้ ด้รบั อนุญาตในการใช้เครื่องหมายทางการค้า รู ปแบบร้านค้า
ระบบบริหารจัดการร้านค้าและการสั่งซือ้ สินค้าจาก Can Do ประเทศญี่ปนุ่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ภายในประเทศไทยในรูปแบบร้านค้าจ�ำหน่ายสินค้าราคาเดียวทัง้ ร้าน (ร้าน 100 เยน ทีม่ ตี น้ ก�ำเนิดในประเทศญี่ปนุ่ )
โดยมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี
• วันที่ 19 ธันวาคม พิธเี ปิดสาขาอย่างเป็นทางการ (Grand Opening) ร้าน Can Do สาขาแรกคือ สาขาฟิ วเจอร์พาร์ครังสิต
ด้วยขนาดพืน้ ที่ให้บริการ 175 ตารางเมตร
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ปี 2559

• วันที่ 11 ธันวาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 9/2559 พิจารณาอนุมตั มิ ติท่ีสำ� คัญ ดังนี ้
• พิจารณาอนุมตั ิให้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อย เป็ นผูเ้ ข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่
ที่จะจดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยชื่อบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ ที่จะ
จดทะเบียนจัดตัง้ คือ บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (“SAFE”) โดยมีทนุ จดทะเบีนเริม่ ต้นที่ 1,000,000 บาท
(หนึง่ ล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจ�ำนวน 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท โดยบริษัทจะเป็ น
ผูเ้ ข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 49.98 ซึง่ ต่อมาได้ถกู จดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

• 12 มกราคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ได้อนุมตั ิการจัดโครงสร้างกลุม่ บริษัทอีสต์โคสท์เฟอร์
นิเทค โดยอนุมตั ใิ ห้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด เพื่อเป็ นผูเ้ ข้า
ลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานแทนการใช้ บริษทั อีซเี อฟ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด โดยมีทนุ จดทะเบียนเริม่ ต้นที่ 1,000,000 บาท
(หนึง่ ล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจ�ำนวน 100,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท โดยบริษัทจะเป็ น
ผูเ้ ข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึง่ ต่อมาได้ถกู จดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560
ทัง้ นี ้ บริษัทได้กำ� หนดนโยบายการด�ำเนินธุรกิจของ ECFH เป็ นเพื่อเข้าลงทุนและด�ำเนินธุรกิจด้านร้านค้าปลีก
ซึง่ ปั จจุบนั ได้แก่ ร้าน Can Do ในรูปแบบร้านค้าจ�ำหน่ายสินค้าราคาเดียว หรือการด�ำเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึน้ ในอนาคต ยกเว้นธุรกิจด้านพลังงานต่อไป

ปี 2560

• 13 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2560 ได้มีมติอนุมตั ิการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวลของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด (“โครงการฯ” หรือ “PWGE”) ซึง่ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 149
หมู่ท่ี 3 ต�ำบลยูคละ อ�ำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ขนาดก�ำลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์ โดยให้ บริษัท เซฟ
เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (“SAFE”) ซึง่ เป็ นบริษัทร่วมของบริษัท (ซึง่ มีบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (“ECF-P”)
ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ถือหุน้ ใน SAFE ปัจจุบนั คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 33.37 สัดส่วนดังกล่าวลดลงจากร้อยละ
49.98 เนื่องจากมีการจ�ำหน่ายหุน้ ออกให้กับกลุ่มผูร้ ่วมทุนใหม่ท่ีเข้าลงทุนใน SAFE คือ บริษัท ไพร์ซ ออฟ
วูด้ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด เข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน SAFE คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 33.26 ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ เดิมของโครงการ
โรงไฟฟ้า PWGE) เข้าซือ้ หุน้ สามัญจากผูถ้ ือหุน้ ของโครงการ (ร้อยละ 99.99) คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนทัง้ โครงการ
ไม่เกิน 425,000,000 บาท (โดยคิดเป็ นเงินลงทุนของ ECF-P เท่ากับ 141,652,500 บาท) ปั จจุบนั ECF-P มีทนุ
จดทะเบียนจ�ำนวน 522,652,500 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ จ�ำนวน 52,265,250 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท
โดยมีทนุ จดทะเบียนช�ำระเท่ากับ 454,252,500 บาท และ SAFE มีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน 426,000,000 บาท
แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจ�ำนวน 4,260,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
• 3 เมษายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2560 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ของ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว จ�ำกัด (“โครงการฯ” หรือ “GEP”) ซึง่ ตัง้ อยู่
ที่เมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) ขนาดก�ำลังการผลิตติด
ตัง้ 220 เมกะวัตต์ โดยให้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (“ECF-Power”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ อยู่
ร้อยละ 99.99 เป็ นผูเ้ ข้าลงทุนซือ้ หุน้ ของโครงการในสัดส่วนร้อยละ 20 ซึง่ ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่
1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมตั กิ ารเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ GEP เป็ นที่เรียบร้อย
• 15 มิถนุ ายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2560 ได้มีมติท่ีสำ� คัญส�ำหรับรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์รวม
2 โครงการ โดยพิจารณาและอนุมตั ิการเข้าลงทุนซือ้ หุน้ ในกิจการต่าง ๆ ผ่าน บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด
ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (“SAFE”) ในฐานะ
บริษทั ร่วม ซึง่ บริษทั ย่อยถือหุน้ ร้อยละ 33.37 ในมูลค่าการลงทุนรวม 50.62 ล้านบาท ได้แก่ การเข้าลงทุนซือ้ หุน้ ของ
บริษทั เซฟ ไบโอแม็ส จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย SAFE ในฐานะบริษทั ร่วมเข้าเป็ นผูล้ งทุน เพื่อด�ำเนินธุรกิจ
โรงสับไม้ ตัง้ อยูท่ อ่ี ำ� เภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีมลู ค่าการเข้าลงทุนจ�ำนวน 33.37 ล้านบาท จากมูลค่าการลงทุน
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ทัง้ สิน้ 100 ล้านบาท และการเข้าลงทุนซือ้ หุน้ ของ บริษัท บินา่ พูร่ี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ
49 โดย SAFE ในฐานะบริษัทร่วมเข้าเป็ นผูล้ งทุน เพื่อด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซ
เชือ้ เพลิงจากชีวมวล (Gasification) ขนาด 2 เมกะวัตต์ โดยแบ่งออกเป็ น 2 โครงการ ๆ ละ 1 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูท่ ่ี
อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ และอ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีมลู ค่าการเข้าลงทุนเป็ นจ�ำนวน 17.25 ล้านบาท
จากมูลค่าการลงทุนทัง้ หมด 105.495 ล้านบาท
• 27 มิถนุ ายน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด (“โครงการฯ”
หรือ “PWGE”) จังหวัดนราธิวาส ขนาดก�ำลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์ เริม่ รับรูร้ ายได้จากการจ�ำหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ โดยการเข้าลงทุนใน PWGE เป็ นการเข้าลงทุนผ่าน บริษทั อีซเี อฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด ในฐานะบริษทั ย่อย
ทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และ บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (“SAFE”) ในฐานะบริษทั ร่วม ซึง่ บริษทั ย่อย
ถือหุน้ ร้อยละ 33.37 โดย SAFE จะเริม่ รับรูส้ ว่ นแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็ นต้นไป
• 27 ตุลาคม ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 13/2560 ได้มีมติอนุมัติการจดทะเบี ยนจัดตั้งบริษัทย่อย
เพิม่ เติมอีก 1 แห่ง คือ บริษทั แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด โดยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้นที่ 50.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้
สามัญจ�ำนวน 10,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 5 บาท โดยบริษัทจะเป็ นผูเ้ ข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
โดยได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทดังกล่าวเป็ นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 และปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน
ช�ำระเท่ากับ 12.50 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้ (WoodBased Panel) ได้แก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผ่นปาร์ตเิ กิล้ (Particleboard) ซึง่ ยังอยูใ่ นระหว่างการ
ศึกษาความเป็ นไปได้
• 18 ธันวาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 15/2560 มีมติอนุมตั ิเข้าท�ำการศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จ�ำกัด (“CRS”) ขนาด 1 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูท่ ่ี
อ�ำเภอเถิน จังหวัดล�ำปาง แทนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของบริษัท ทรู เอ็นเนอร์ย่ี เพาเวอร์
ลพบุรี จ�ำกัด (“TRUE-P”) ซึง่ บริษทั ฯ ได้ทำ� การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนแล้วแต่ไม่สามารถท�ำความตกลง
ในการเข้าลงทุนได้ CRS ถือหุน้ โดย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ย่ี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (“IFEC”)
ทีส่ ดั ส่วนร้อยละ 99.99 ในขณะนีบ้ ริษทั อยูร่ ะหว่างศึกษาและตรวจสอบมูลค่าโครงการ อัตราผลตอบแทน ความเสีย่ ง
และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซือ้ โครงการ ซึ่งรวมถึงความ
สามารถของผูข้ ายในการเข้าท�ำธุรกรรมขายโครงการ และการส่งมอบทรัพย์สินที่ซือ้ ขาย และการปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลงอื่น ๆ ตามสัญญาซือ้ ขายที่จะได้จดั ท�ำขึน้ ด้วย

ปี 2561

• 27 มิถุนายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด
(“แพลนเนท”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยการเข้าถือหุน้ สามัญของ แพลนเนท จ�ำนวน 5,700,000 หุน้ หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 57.00 ของจ�ำนวนหุน้ ที่จำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของแพลนเนทเข้าท�ำรายการลงทุนสร้างโรงงานผลิต
และจ�ำหน่ายแผ่นไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiber Board) หรือแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
(MDF Board) ที่จงั หวัดนราธิวาส โดยคาดว่าแพลนเนทจะด�ำเนินการลงนามในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ช�ำระราคาค่าสินทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องทัง้ หมดให้แก่คู่สญ
ั ญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562
โดยแพลนเนทจะใช้เงินลงทุนในโครงการเบือ้ งต้นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 1,456.31 ล้านบาท
• 1 สิงหาคม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษทั บินา่ พูร่ี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด โครงการที่ 1 อ�ำเภอลอง
(“โครงการฯ” หรือ “BINA 1”) จังหวัดแพร่ ขนาดก�ำลังการผลิตติดตัง้ 1 เมกะวัตต์ ได้เริม่ การจ�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิง
พาณิชย์ โดยการเข้าลงทุนใน BINA1 เป็ นการเข้าลงทุนผ่าน บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (“ECF-P”) ในฐานะ
บริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (“SAFE”) ในฐานะบริษัทร่วม
ซึง่ ECF-P ถือหุน้ ใน SAFE คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 33.37 โดย SAFE จะเริม่ รับรูส้ ว่ นแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตัง้ แต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
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• 31 ธันวาคม บริษัท อีซเี อฟ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อย (“ECFH”) ที่บริษัทเข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 75
ซึง่ ทีผ่ า่ นมาทาง ECFH ได้เข้าลงนามสัญญาแฟรนไชส์ (The Area Franchise Agreement) กับ Can Do Company
Limited (“Can Do”) ประเทศญี่ปนุ่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เพื่อด�ำเนินธุรกิจ ร้านค้าปลีกที่จำ� หน่ายสินค้า
ราคาเดียวทัง้ ร้านในราคา 60 บาท ECFH ได้ดำ� เนินการยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์กบั Can Do Company Limited
ประเทศญี่ปนุ่ โดยได้หยุดการด�ำเนินธุรกิจร้าน Can Do ประเทศไทย ตัง้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมถึงได้
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของสัญญาแฟรนไชส์ หัวข้อ การยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์ ตามที่ระบุใน the Area Franchise
Agreement กับทาง Can Do ประเทศญี่ปนุ่ เสร็จสมบูรณ์ เมือ่ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทีผ่ า่ นมาเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

• 27 กันยายน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว จ�ำกัด (“โครงการฯ” หรือ
“GEP”) ซึ่งตัง้ อยู่ท่ีเมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”)
ขนาดก�ำลังการผลิตติดตัง้ 220 เมกะวัตต์ เฟสที่ 1 ก�ำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ โดยให้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์
จ�ำกัด (“ECF-Power”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 99.99 เป็ นผูเ้ ข้าลงทุนซือ้ หุน้ ของโครงการ
ในสัดส่วนร้อยละ 20 โดย ECF-P จะเริม่ รับรูส้ ว่ นแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตัง้ แต่วนั ที่ 27 กันยายน 2562 หลังจากนัน้
ทางโครงการจะได้ดำ� เนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าส�ำหรับ Phase ที่ 2 จากทัง้ หมด 4 เฟส ต่อทันที
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (“ECF” หรือ “บริษัท”) ก�ำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความ
มุ่งมั่นที่จะครองส่วนแบ่งทางการตลาดในการเป็ นผูส้ ่งออกเฟอร์นิเจอร์อนั ดับต้น ๆ ของประเทศไทย ถึงแม้ว่าในปี 2562 บริษัท
จะไม่สามารถสร้างอัตราการเติบโตในส่วนของการจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ส่งออกต่างประเทศได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สาเหตุ
หลักจากค่าเงินบาทที่ยงั คงแข็งค่าขึน้ ตัง้ แต่ช่วงปี 2561 ต่อเนื่องถึงปี 2562 ซึ่งตัง้ แต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 สถานการณ์
การส่งออกเริม่ กลับมาดีขนึ ้ เนื่องจากบริษัทได้รบั ค�ำสั่งซือ้ ล่วงหน้าจากลูกค้าต่างประเทศยาวต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึง่ แสดง
ให้เห็นถึงแนวโน้มการส่งออกที่ดีขนึ ้ ซึง่ เป็ นผลจากการที่สามารถเจาะกลุม่ ลูกค้ารายใหม่ได้เพิ่มขึน้
ส�ำหรับช่วงปี 2562 ทีผ่ า่ นมา บริษทั มีการส่งออกสินค้าไปจ�ำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้แก่ ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง จีน
อินเดีย รวมถึงประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้แก่ มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่งในปี 2562 มีบางประเทศที่อตั รา
การเจริญเติบโตของยอดขายมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุม่ ลูกค้าจากประเทศอินเดีย และตะวันออกกลาง
ส�ำหรับตลาดภายในประเทศ หากพิจารณาจากช่องทางการจ�ำหน่ายอีกช่องทางหนึ่งที่สำ� คัญส�ำหรับกลุ่มลูกค้าภายในประเทศ
ได้แก่ กลุม่ ลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ที่เป็ นการสั่งซือ้ โดยใช้ตราสินค้าของบริษัท ในช่วงปี 2562 ที่ผา่ นมา
พบว่า บริษทั มียอดขายที่เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี กอ่ น โดยการจ�ำหน่ายสินค้าให้กบั ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ประกอบด้วยตราสินค้า
ต่าง ๆ ดังนี ้
1. การผลิตสินค้าเพื่อจ�ำหน่ายให้กบั โฮมโปร (Home Pro) ภายใต้เฮ้าส์แบรนด์
2. การผลิตสินค้าเพื่อจ�ำหน่ายให้กบั เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) ภายใต้เฮ้าส์แบรนด์
3. ตราสินค้า เอ เซเว่น (a7) จ�ำหน่ายผ่านเมกาโฮม (Mega Home)
4. ตราสินค้า ฮาสต้า (HASTA) จ�ำหน่ายผ่าน ดู โฮม (Do Home) และ มิสเตอร์ ดี ไอ วาย (Mr.DIY)
5. การผลิตสินค้าเพื่อจ�ำหน่ายให้กบั แบรนด์วินเนอร์ (Winner)
6. การผลิตสินค้าเพื่อจ�ำหน่ายให้กบั โกลบอลเอ้าส์ (Global House) ภายใต้เฮ้าส์แบรนด์
ซึง่ สาเหตุของยอดขายที่เพิ่มขึน้ ส่วนหนึง่ เกิดจากความสามารถในการขยายฐานลูกค้าใหม่ได้เพิ่มขึน้ ประกอบกับการพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ซึง่ ทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา และได้มีแนวคิดในการต่อยอดพัฒนาเป็ น
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น ๆ ที่ใช้เป็ นวัสดุอปุ กรณ์ในการตกแต่งและก่อสร้าง ซึง่ ฐานลูกค้าใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเพิ่มขึน้ เป็ นปั จจัย
ส�ำคัญที่ชว่ ยสร้างยอดขายให้เพิ่มขึน้ ได้ในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมา ในส่วนของการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ให้กบั กลุม่ ลูกค้า
ประเภทร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกรายย่อย ซึง่ บริษัทจัดจ�ำหน่ายสินค้าให้กบั ลูกค้ากลุม่ นีภ้ ายในตราสินค้า Costa ในรอบปี ท่ีผา่ นมา
บริษัทมีการปรับปรุงระบบการขายและการตลาด ระบบการรับช�ำระเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ�ำหน่ายผ่านช่องทางนีใ้ ห้ดยี ่งิ ขึน้
ดังนัน้ เมื่อมีการพัฒนาปรับปรุ งระบบเกิดขึน้ จึงท�ำให้ยอดขายอยู่ในระดับที่ไม่เติบโตเมื่อเทียบกับช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา อย่างไร
ก็ตามหากการปรับปรุงและพัฒนาระบบการขายและการตลาด ระบบการรับช�ำระเงินสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว
บริษัทคาดการณ์วา่ ยอดขายของช่องทางการจ�ำหน่ายนีจ้ ะกลับมาเติบโตได้อย่างมีนยั ส�ำคัญอีกครัง้
ส�ำหรับช่องทางการจ�ำหน่ายผ่านโชว์รูม ELEGA ซึ่งเป็ นช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าส�ำหรับกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบนนัน้
เนื่องจากบรรยากาศความไม่เชื่อมั่นต่อการบริโภค และจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ ประกอบกับบริษัทเริม่ ปรับกลยุทธ์ชอ่ งทางการ
จัดจ�ำหน่ายใหม่ จึงได้เริม่ มีการพิจารณาปิ ดโชว์รูม ELEGA ในบางสาขาที่ไม่คมุ้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ลงไปเป็ นจ�ำนวน 7 สาขา
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ที่ดำ� เนินการปิ ดไปในระหว่างปี 2561 ประกอบกับปิ ด
โชว์รูม ELEGA ครบทุกสาขาภายในช่วงปลายปี 2562
ท�ำให้มีรายได้จากการจ�ำหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าว
ลดลงอย่างมี นัยส�ำคัญในช่วงปี 2562 อย่างไรก็ ตาม
หากความเชื่ อมั่นด้านเศรษฐกิ จ และบรรยากาศการ
จับจ่ายใช้สอยภายในประเทศกลับมาฟื ้ นตัวดีอีกครัง้
โดยปกติแล้วช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าผ่านโชว์รมู ELEGA
จะยังสามารถสร้างอัตราการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นีบ้ ริษัทได้ปรับกลยุทธ์เพื่อไม่ให้เกิดต้นทุน
และค่าใช้จา่ ยคงที่จากโชว์รูมในสาขาที่มีผลการ
ด�ำเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ดงั
เช่ น ที่ เ คยเกิ ด ขึ ้น ในอดี ต โดยได้ ห าแนวทางการ
พัฒนาและปรับปรุงโชว์รูมในรูปแบบใหม่ให้เกิดขึน้
โดยการพัฒ นาโชว์รู ม รวมที่ มี พื ้น ที่ ข นาดใหญ่ ขึ น้ ภายใต้ช่ื อ “ECF OUTLET” เพื่ อ เป็ นโชว์รู ม จ�ำ หน่ า ยเฟอร์นิ เ จอร์ ทุ ก
แบรนด์ ทุ ก รู ป แบบ ภายใต้ ก ารผลิ ต และจ�ำ หน่ า ย รวมทั้ ง สิ น ค้ า น�ำ เข้ า ของบริ ษั ท ซึ่ ง ถื อ เป็ นการเพิ่ ม ช่ อ งทางการ
จัดจ�ำหน่ายทีเ่ ข้าถึงกลุม่ ลูกค้าในประเทศ โดย ECF OUTLET ตัง้ อยูภ่ ายใน บริษทั แสงอุดม ไล้ทต์ งิ ้ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด ณ ส�ำนักงานใหญ่รงั สิต
บริเวณถนนวิภาวดีรงั สิตขาเข้า โดยได้เริม่ พืน้ ทีจ่ ดั แสดงสินค้าเฟอร์นเิ จอร์ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 ทีผ่ า่ นมา ซึง่ โชว์รูมแห่งนีจ้ ะรวบรวม
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทงั้ ในรูปแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออกและเฟอร์นิเจอร์ท่ีจำ� หน่ายภายในประเทศให้กบั ลูกค้าที่มีความสนใจ
และต้องการสัมผัสชิน้ งานเฟอร์นเิ จอร์ของจริง ซึง่ นอกจากจะใช้เพื่อการบริการด้านการขายและการตลาดให้กบั กลุม่ ลูกค้าต่างประเทศ
และกลุม่ ลูกค้ารายใหญ่แล้ว ยังจะได้ประโยชน์จากรายย่อยที่เข้าเยี่ยมชมเฟอร์นิเจอร์และซือ้ ผลิตภัณฑ์ดว้ ย
นอกจากภาพรวมผลการด�ำเนินงานในส่วนของรายได้จากการขาย ซึ่งนอกจากการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์แล้ว
บริษัทยังมีรายได้จากการผลิตและจ�ำหน่ายกระดาษปิ ดผิว รวมถึงไม้ยางพาราแปรรู ปอบแห้ง ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านีใ้ ช้เป็ นวัตถุดิบ
ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ทัง้ นีใ้ นส่วนของการจ�ำหน่ายกระดาษปิ ดผิว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 บริษัทได้จดทะเบียนก่อตัง้ บริษัท วีวี – เดคคอร์ จ�ำกัด
(V V-Décor) ขึน้ ในฐานะบริษทั ย่อย ทีบ่ ริษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 99.95 โดยมีทนุ จดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึง่ ล้านบาทถ้วน)
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจ�ำนวน 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาทโดยเรียกช�ำระเต็มมูลค่า โดยก่อตัง้ ขึน้ เพื่อประกอบธุรกิจ
ด้านการตลาด (Trading) ให้กบั ECF เพื่อเป็ นผูจ้ ำ� หน่ายกระดาษปิ ดผิวให้กบั ลูกค้าบางรายของบริษัท
นอกจากนีใ้ นภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท ในส่วนของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (“ECFH” หรือ “บริษัทย่อย”)
ในฐานะบริษทั ย่อย ทีบ่ ริษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับร้อยละ 75 ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 10,000,000 บาท
(สิบล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจ�ำนวน 100,000 หุน้ (หนึ่งแสนหุน้ ) มีมลู ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)
ช�ำระเต็มมูลค่า
ภายหลังจากที่ทางฝ่ ายบริหารได้พจิ ารณาตัดสินใจที่จะยุตกิ ารด�ำเนินธุรกิจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ได้หยุดการจ�ำหน่าย
สินค้าทุกรายการ และได้ดำ� เนินการปิ ดสาขาของร้าน Can Do ทุกสาขา (Can Do คือ ร้านค้าปลีกในรูปแบบร้านค้าที่จำ� หน่ายสินค้า
ราคาเดียว หรือ 60 บาทต่อชิน้ ทัง้ ร้าน) เพื่อลดผลกระทบจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ท่ีจะเกิดขึน้ เพื่อไม่ให้สง่ ผลกระทบต่อภาพ
รวมผลการด�ำเนินงานของบริษัทแล้ว
ขณะนีบ้ ริษัทอยู่ระหว่างการจัดหาธุรกิจรู ปแบบใหม่ท่ีมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ดา้ นเศรษฐกิจ และพฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภคในปั จจุบนั เพื่อพิจารณาการเข้าลงทุนโดยบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด ทัง้ นีเ้ พื่อสร้างรายได้และผลการด�ำเนินงาน
ให้กบั กลุม่ บริษัทโดยภาพรวม โดยขณะนีย้ งั อยูร่ ะหว่างรอข้อสรุปถึงธุรกิจใหม่ท่ีจะเกิดขึน้
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ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน

บริษัท อีซเี อฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (“ECF-P“) ได้จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด
(มหาชน) เป็นผูถ้ อื หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จากทุนจดทะเบียนเริม่ ต้นที่ 1.00 ล้านบาท ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน 687,652,500 บาท
แบ่งออกเป็ นหุน้ จ�ำนวน 68,765,250 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท ช�ำระเต็มมูลค่า

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
นับตัง้ แต่ปี 2560 ที่ผา่ นมา ถือเป็ นปี เริม่ ต้นที่บริษัทมีการขยายการลงทุนสูธ่ รุ กิจด้านพลังงานทดแทนอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดย ECF-P
ได้เข้าร่วมทุนในบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (“SAFE”) ในสัดส่วนร้อยละ 33.37 ในปั จจุบนั SAFE มีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน
581,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจ�ำนวน 5,810,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว โดย SAFE
ได้จดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นทีเ่ รียบร้อยเมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็ นผูเ้ ข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ปั จจุบนั SAFE ได้เข้าลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด (“PWGE”) โดย SAFE เข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ปั จจุบนั ด�ำเนินธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ที่ อ.แว้ง จ.นราธิ วาส โดยเริ่มมีรายได้จากการจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2560 เป็ นต้นมา ปั จจุบนั PWGE มีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน 85,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ
จ�ำนวน 8,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
2. บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ�ำกัด (“SAFE-B”) โดย SAFE เข้าถื อหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ปั จจุบันด�ำเนิ นธุรกิ จโรงสับไม้
เพื่อป้อนวัตถุดิบ ได้แก่ ไม้สบั (Wood Chip) ให้กบั โรงไฟฟ้า PWGE เพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า ปั จจุบนั SAFE-B
มี ทุน จดทะเบี ย นจ�ำ นวน 100,000,000 บาท แบ่ ง ออกเป็ น หุ้น สามัญ จ�ำ นวน 10,000,000 หุ้น มูล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ
10 บาท ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
3. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จ�ำกัด (“SAFE-P”) ( ชื่อเดิม บริษัท บินา่ พูร่ี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) ซึง่ SAFE เข้าลงทุนในสัดส่วน
ร้อยละ 49 ปั จจุบนั SAFE-P เป็ นนิติบคุ คลที่มีใบอนุญาตการจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประเภทโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวลแบบแก๊สซิฟิเคชั่น รวม 2 โครงการ ซึง่ มีกำ� ลังการผลิตติดตัง้ โครงการละ 1 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูท่ ่ี อ.ลอง และ อ.สูงเม่น
จ.แพร่ ส�ำหรับโครงการแรกที่ อ.ลอง จ.แพร่ ปัจจุบนั ได้เริม่ จ�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2561 ทีผ่ า่ นมา และ
ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการวางแผนก่อสร้างโครงการที่ 2 ที่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ปัจจุบนั SAFE-P มีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน 55,000,000 บาท
แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจ�ำนวน 5,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
นอกจากนี ้ นับตัง้ แต่ช่วงปี 2560 บริษัทยังได้ขยายการเข้าลงทุนด้านธุรกิจพลังงานทดแทนสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดก�ำ ลัง การผลิ ต ไฟฟ้ า ติ ด ตั้ง รวม 220 MW และมี ก ำ� ลัง การผลิ ต ไฟฟ้ า ตามสัญ ญา 170 MW ของ บริษั ท พลัง งานเพื่ อ
โลกสีเขียว จ�ำกัด (“GEP”) ซึง่ GEP เป็ นบริษัทที่เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังานแสงอาทิตย์ซง่ึ ตัง้ อยู่ท่ีเมืองมินบู รัฐมาเกวย
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) โดยให้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษัท
ย่อยที่บริษัทถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 99.99 เป็ นผูเ้ ข้าลงทุนซือ้ หุน้ ของโครงการดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 20
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ปั จจุบนั GEP มีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 215,755,800 บาท โดยแบ่งออกเป็ นจ�ำนวนหุน้ 2,157,558 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
และมีทนุ จดทะเบียนช�ำระแล้วเท่ากับ 201,955,800 บาท ซึ่งเป็ นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่เขตมาเกวย เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ โดยจะมีขนาดก�ำลังการผลิตติดตัง้ 220 เมกะวัตต์ ทัง้ นี ้ GEP สามารถเริม่ การจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ส�ำหรับเฟสที่ 1 ขนาดก�ำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ได้เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ในส่วนที่เหลืออยูร่ ะหว่าง
การวางแผนก่อสร้าง และจะเริม่ ทยอยจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เพิ่มขึน้ จนครบ 220 เมกะวัตต์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 - 3 ปี
GEP มีบริษทั ย่อย 1 แห่ง คือ บริษทั จีอพี ี (เมียนมาร์) จ�ำกัด (“GEP-Myanmar”) ซึง่ เป็ นการลงทุนใน GEP-Myanmar เพียงบริษทั เดียว
และไม่ ไ ด้ถื อ หุ้น ในบริ ษั ท อื่ น ใด GEP-Myanmar จดทะเบี ย นจัด ตั้ง ขึ น้ เป็ น บริ ษั ท สัญ ชาติ เ มี ย นมาร์ โดยมี ทุน จดทะเบี ย น
500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็ นหุน้ สามัญจ�ำนวน 500,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยมีทนุ
จดทะเบียนช�ำระแล้วที่ 7,523,779 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 226.62 ล้านบาท ตามประกาศอัตราแลกเปลีย่ นของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่อตั ราแลกเปลี่ยน 30.121 บาท ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดย GEP มีสดั ส่วน
การถือหุน้ ใน GEP-Myanmar เท่ากับร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วทัง้ หมดใน GEP-Myanmar และมีวตั ถุประสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจในการพัฒนาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศเมียนมาร์ โดยมีขนาดก�ำลังการผลิต
ไฟฟ้าติดตัง้ รวม 220 MW และมีกำ� ลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW
GEP-Myanmar ได้เข้าลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กับ Electric Power Generation
Enterprise (“EPGE”) (ชื่อก่อนหน้าคือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึง่ เป็ นองค์กรที่อยูภ่ ายใต้ Ministry of Electricity
and Energy ของประเทศเมียนมาร์ โดยสาระส�ำคัญคือ เพื่อตกลงพัฒนา ก่อสร้าง จัดหาแหล่งเงินทุน บริหารจัดการ บ�ำรุ งรักษา
และโอนกิจการ และ EPGE จะรับซือ้ ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�ำลังการผลิตติดตัง้ ประมาณ 220 MW
หรือคิดเป็ นอัตราการรับซือ้ ไฟฟ้าสูงสุดที่ 170 MW ซึง่ ตัง้ อยูท่ ่ีเมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับตัง้ แต่
วันที่เริม่ ด�ำเนินการจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทัง้ หมด 4 เฟส
ในอัตรารับซือ้ ไฟฟ้าคงที่ท่ี 0.1275 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายุสญ
ั ญาของ PPA รวมถึงการต่ออายุ PPA
ที่อาจจะเกิดขึน้ ด้วย โดยการผลิตไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็ น 4 เฟส ตามอัตราการผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่จะเกิดขึน้ ในแต่ละเฟส ดังนี ้
เฟส 1 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 40 MW จากก�ำลังการผลิตติดตัง้ 50 MW
เฟส 2 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 80 MW จากก�ำลังการผลิตติดตัง้ 100 MW
เฟส 3 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 120 MW จากก�ำลังการผลิตติดตัง้ 150 MW
เฟส 4 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 170 MW จากก�ำลังการผลิตติดตัง้ 220 MW
โดยภายหลังจากเริ่ม COD ส�ำหรับเฟสที่ 1 แล้ว ส�ำหรับเฟสต่อ ๆ ไป คาดว่าจะมีกำ� หนดระยะเวลาประมาณ 360 วัน ส�ำหรับการ
เริม่ ต้น COD ในเฟสต่อไป
ส�ำหรับการเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทนส�ำหรับโครงการอืน่ ๆ เพิม่ เติมนัน้ ปัจจุบนั บริษทั ยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาความเป็ น
ไปได้ในการเข้าลงทุนหากโครงการเหล่านัน้ มีความเป็ นไปได้ มีผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่ หมาะสม และมีความคุม้ ค่าในการเข้าลงทุน
เมื่อพิจารณาประกอบกับความเสีย่ งในด้านต่าง ๆ ซึง่ บริษัทจะพิจารณาด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง ก่อนจะตัดสินใจเข้าลงทุน

การลงทุนธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel)

เป็ นธุรกิจที่ดำ� เนินงานโดย บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 57 ในการลงทุนธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel)
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ ที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัท ด�ำเนินการจัดตัง้ บริษัท
ย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง โดยบริษัทเข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 คือ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด (Planet Board Company
Limited) โดยมีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 10,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 5.00 บาท
และมีทนุ จดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน 12,500,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 10,000,000 หุน้ มูลค่าที่เรียกช�ำระหุน้ ละ 1.25 บาท
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โดยวัต ถุป ระสงค์ใ นการจัด ตั้ง ธุร กิ จ ผลิต และจ�ำ หน่ า ยแผ่น ไม้ (Wood-Based Panel) ได้แ ก่ แผ่น เอ็ ม ดี เ อฟ (MDF Board)
และแผ่นปาร์ตเิ คิล (Particleboard) โดยคาดว่าจะมีกำ� ลังการผลิตที่ 600 – 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทัง้ นี ้ บริษทั แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด
ได้ดำ� เนินการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ต่อมาทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารเสนอขายหุน้ เดิมที่ บริษทั อีสต์โคสท์
เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) เข้าลงทุนในบริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด (“แพลนเนท”) ในฐานะบริษัทย่อย รวมร้อยละ 43 ของมูลค่า
ทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของแพลนเนท ให้กบั คุณคมวิทย์ บุญธ�ำรงกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 25 คุณกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3.75
คุณพิชพิมพ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3.75 คุณเอกลักษณ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3.75 คุณเอกฤทธิ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3.75
และคุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส ร้อยละ 3 ท�ำให้มีโครงสร้างการถือหุน้ เปลี่ยนแปลงไป ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)		
5,700,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 57
2. คุณคมวิทย์		
บุญธ�ำรงกิจ		
2,500,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 25
3. คุณกฤษชนก		
ปั ทมสัตยาสนธิ		
375,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3.75
4. คุณพิชพิมพ์		
ปั ทมสัตยาสนธิ		
375,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3.75
5. คุณเอกลักษณ์		
ปั ทมสัตยาสนธิ		
375,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3.75
์
6. คุณเอกฤทธิ		
ปั ทมสัตยาสนธิ		
375,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3.75
7. คุณวรัษธกฤต		
พรแจ่มใส			
375,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
ต่อมาในเดือนเมษายน 2561 แพลนเนทได้มกี ารจัดสรรการถือหุน้ ในกลุม่ ผูบ้ ริหาร บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิง่ มอลล์ จ�ำกัด ในฐานะผูถ้ ือหุน้
ของบริษทั แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด จากจ�ำนวนผูถ้ ือหุน้ 4 ท่าน ถือหุน้ รวมร้อยละ 15 เป็ นจ�ำนวน 5 ท่าน โดยเพิม่ เติมผูถ้ ือหุน้ รายใหม่คอื
คุณขันทอง อุดมมหันติสขุ โดยถือหุน้ รวมร้อยละ 15 เท่าเดิม ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุน้ ใหม่มกี ารเปลีย่ นแปลงดังนี ้ บริษทั อีสต์โคสท์
เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 57 คุณคมวิทย์ บุญธ�ำรงกิ จ ในสัดส่วนร้อยละ 25 คุณขันทอง อุดมมหันติสุข
ร้อยละ 3 คุณกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3 คุณพิชพิมพ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3 คุณเอกลักษณ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3
คุณเอกฤทธิ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3 และคุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส ร้อยละ 3 รวมทัง้ ได้มีการอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท
เพิ่มเติมอีก 400 ล้านบาท รวมเป็ น 450 ล้านบาท แต่ทงั้ นี ้ การเพิ่มทุนดังกล่าวอยู่ระหว่างการด�ำเนินการ โดยสรุ ปโครงสร้างการ
ถือหุน้ ที่เปลี่ยนแปลงไปในครัง้ นี ้ เป็ นดังนี ้
1. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)		
5,700,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 57
2. คุณคมวิทย์		
บุญธ�ำรงกิจ		
2,500,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 25
3. คุณขันทอง 		
อุดมมหันติสขุ 		
300,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
4. คุณกฤษชน 		
ปั ทมสัตยาสนธิ		
300,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
5. คุณพิชพิมพ์ 		
ปั ทมสัตยาสนธิ		
300,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
6. คุณเอกลักษณ์		
ปั ทมสัตยาสนธิ		
300,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
์
7. คุณเอกฤทธิ 		
ปั ทมสัตยาสนธิ		
300,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
8. คุณวรัษธกฤต 		
พรแจ่มใส			
300,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ครัง้ ที่ 7/2561 เมือ่ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2561 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ บริษทั เข้าลงทุนใน บริษทั แพลนเนทบอร์ด
จ�ำกัด โดยเข้าถือหุน้ ร้อยละ 57 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ โดยแพลนเนท
จะใช้เงินลงทุนในโครงการเบือ้ งต้นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 1,456.31 ล้านบาท
ในปั จจุบนั แพลนเนทอยู่ระหว่างการส�ำรวจรายละเอียดในการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ การลงพืน้ ที่สำ� รวจที่ดินที่เหมาะสมที่จะ
ก่อสร้างโรงงาน ซึง่ ต้องพิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทัง้ แหล่งวัตถุดบิ ระยะทางในการขนส่งวัตถุดิบ ระยะทางในการขนส่ง
สินค้าจากโรงงาน ฯลฯ เพื่อให้บริษทั ได้รบั ผลตอบแทนที่คมุ้ ค่าและได้รบั ประโยชน์สงู สุด โดยคาดว่าจะมีระยะเวลาการก่อสร้างโรงงาน
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี ภายหลังจากด�ำเนินการเลือกที่ดนิ ที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจที่ด�ำเนินงานโดย บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท วีวี เดคคอร์
จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.95
ธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF) ด�ำเนินธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและ
ไม้ยางพารา กระดาษปิ ดผิว ไม้ยางพาราแปรรู ปอบแห้ง เพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพาราทีบ่ ริษทั เป็ นผูผ้ ลิต และเฟอร์นเิ จอร์ไม้จริงทีส่ ่งั ซือ้ จากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และให้บริการตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวซี )ี
เพื่อใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด
บริษัทมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท วีวี – เดคคอร์ จ�ำกัด (V V Décor) เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.95
โดยมีทนุ จดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ช�ำระเต็มมูลค่า ก่อตัง้ ขึน้ เพื่อประกอบธุรกิจด้านการตลาด (Trading)
เพื่อเป็ นผูจ้ ำ� หน่ายกระดาษปิ ดผิวให้กบั ลูกค้าบางรายของบริษัท
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถแบ่งกลุม่ สินค้าหลักได้ 5 ประเภท ซึง่ เป็ นกลุม่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์คือ
1. เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
2. เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
3. เฟอร์นิเจอร์ท่ีจำ� หน่ายผ่านร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อย
4. กระดาษปิ ดผิว
5. ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง
บริษทั มีรายได้โดยส่วนใหญ่มาจากการผลิตและจ�ำหน่ายตามค�ำสั่งซือ้ (Made to order) ให้กบั ลูกค้าต่างประเทศ การผลิตและจ�ำหน่าย
โดยใช้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด และไม้ยางพารา ให้กบั ลูกค้าในประเทศ โดยกลุม่ ลูกค้าในประเทศ
ประกอบด้วย กลุม่ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ได้แก่ โฮมโปร (Home Pro) เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) เมกา โฮม
(Mega Home) ดูโฮม (Do Home) โกลบอลเอ้าส์ (Global House วินเนอร์ (Winner) และมิสเตอร์ ดี ไอ วาย (Mr.DIY) ส�ำหรับลูกค้า
ต่างประเทศจะเป็ นการผลิตและจ�ำหน่ายตามค�ำสั่งซือ้ ให้กบั บริษัทผูจ้ ำ� หน่ายเฟอร์นิเจอร์ และร้านค้าปลีกรายใหญ่ (Modern Trade)
หลายรายในประเทศญี่ปนุ่ โดยหากพิจารณาจากโครงสร้างรายได้จากการขายทัง้ หมดของบริษัท ในปั จจุบนั บริษัทมีสดั ส่วนการขาย
ให้กบั ลูกค้าในประเทศญี่ปนุ่ ประมาณร้อยละ 45 ของรายได้จากการขายทัง้ หมด อย่างไรก็ตามบริษัทตระหนักดีถงึ สัดส่วนการพึง่ พิง
ลูกค้าในประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้เน้นการขยายฐานลูกค้าต่างประเทศไปยังกลุม่ ประเทศอื่น ซึ่งเริ่มเห็นผลขึน้ ตัง้ แต่ช่วง
ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ที่ผา่ นมา โดยเริม่ รับค�ำสั่งซือ้ จากลูกค้ากลุม่ ใหม่ในประเทศอินเดีย ตะวันออกกลาง และจีนได้เพิ่มขึน้ รวมถึง
ในแถบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : Asian Economic Community) โดยหากเป็ นการจ�ำหน่ายสินค้าเพื่อส่งออกให้กบั ลูกค้า
ในกลุม่ ประเทศ AEC บริษัทจะใช้ตราสินค้า “My Fur”
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ภาพแสดงกลุ่มประเทศลูกค้าของบริษัท

สัดส่วนรายได้ท่ีรองลงมาคือ รายได้จากการผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าภายในประเทศ โดยตราสินค้าที่ทางบริษัทเป็ นผูผ้ ลิตและ
จ�ำหน่ายให้กบั กลุม่ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ประกอบด้วยตราสินค้าที่เป็ นของบริษัทเอง ได้แก่ “a7” เป็ นตราสินค้า
ที่ทางบริษัทผลิตและจ�ำหน่ายให้กบั เมกา โฮม (Mega Home) และ “HASTA” เป็ นตราสินค้าที่ทางบริษัทผลิตและจ�ำหน่ายให้กบั
ดูโฮม (Do Home) และ มิสเตอร์ ดี ไอ วาย (Mr.DIY) ส่วนการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายสินค้าให้กบั โฮมโปร (Home Pro) เทสโก้ โลตัส
(Tesco Lotus) และ โกลบอลเฮ้าส์ (Global House) จะเป็ นการผลิตโดยใช้ตราสินค้าตามที่ลกู ค้าจะก�ำหนดโดยนอกจากนีย้ งั ผลิต
ให้กบั แบรนด์วินเนอร์ (Winner) ด้วยส�ำหรับตราสินค้า “ELEGA” จะเป็ นตราสินค้าที่บริษัทใช้สำ� หรับการจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ท่ี
ส่วนใหญ่ผลิตจากไม้จริงภายในโชว์รูมสาขาเพื่อแสดงสินค้าและจ�ำหน่ายเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ทางบริษัทเป็ นผูผ้ ลิตเอง
และเฟอร์นเิ จอร์ทงั้ ส่วนที่ส่งั ซือ้ จากภายในประเทศและส่วนที่นำ� เข้าจากต่างประเทศที่สว่ นใหญ่ผลิตจากไม้จริง ซึง่ ในปัจจุบนั บริษทั จะ
จ�ำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ www.elegathai.com เป็ นหลัก นอกจากนีย้ งั มีการจ�ำหน่ายผ่านโชว์รูมรวมบนพืน้ ทีข่ นาดใหญ่ภายใต้ชอ่ื
“ECF OUTLET” ซึง่ เป็ นโชว์รูมที่จำ� หน่ายเฟอร์นิเจอร์ ทุกแบรนด์ ทุกรูปแบบ ภายใต้การผลิตและจ�ำหน่าย รวมทัง้ สินค้าน�ำเข้าของ
บริษทั โดย ECF OUTLET ตัง้ อยูภ่ ายใน บริษทั แสงอุดม ไล้ทต์ งิ ้ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด ณ ส�ำนักงานใหญ่รงั สิต บริเวณถนนวิภาวดีรงั สิตขาเข้า
นอกจากช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีรายได้จากการจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้กบั กลุม่ ร้านค้าส่ง
และร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) ที่เป็ นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ท่วั ประเทศ ภายใต้ตราสินค้า “Costa” เพื่อใช้เป็ นตราสินค้าส�ำหรับ
การจ�ำหน่ายผ่านช่องทาง Dealer
ส�ำหรับ ตราสินค้า “Finna House” ที่ได้เปิ ดตัวไปตัง้ แต่ปี 2558 จะเป็ นตราสินค้าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อจ�ำหน่ายสินค้าในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตขึน้ ภายใต้ลิขสิทธิ์ลายการ์ตนู จาก Disney ในฐานะที่บริษัทเป็ นผูซ้ ือ้ ลิขสิทธิ์ และได้รบั สิทธิ์ในการ
ใช้ลายการ์ตนู จาก Disney เพื่อใช้กบั ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ (Franchisee) ซึง่ ขณะนีย้ งั เป็ นเพียงผูไ้ ด้รบั สิทธิ์รายเดียวในประเทศไทย
ปัจจุบนั Finna House มีสนิ ค้าวางจ�ำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ www.elegathai.com และ ECF Outlet แสงอุดมไลท์ตงิ ้ ส�ำนักงานใหญ่
รังสิต ด้วยเช่นเดียวกัน
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ตราสินค้าของบริษัท
ตราสินค้า

รูปแบบ

ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย

ELEGA
(เอลลีกา้ )

ใช้สำ� หรับการจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงทัง้ ส่วนที่บริษัทเป็ นผูผ้ ลิตเองและส่วนที่นำ� เข้าจาก
ต่า งประเทศ และสั่งซือ้ จากในประเทศ โดยจ�ำหน่ายผ่าน ECF OUTLET และช่องทางออนไลน์
www.elegathai.com

Finna House
(ฟิ นน่าเฮ้าส์)

ใช้สำ� หรับการจ�ำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์ทผ่ี ลิตขึน้ ภายใต้ลขิ สิทธิล์ ายการ์ตนู จาก Disney โดยจ�ำหน่ายผ่าน
ECF OUTLET และช่องทางออนไลน์ www.elegathai.com

a7
(เอ เซเว่น)

ใช้สำ� หรับการจ�ำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตให้กบั เมกา โฮม (Mega Home)

Hasta
(ฮาสต้า)

ใช้สำ� หรับการจ�ำหน่าย เฟอร์นเิ จอร์ทผ่ี ลิตให้กบั ดู โฮม (Do Home) และ มิสเตอร์ ดี ไอ วาย (Mr.DIY)

Costa
(คอสต้า)

ใช้สำ� หรับการจ�ำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์ให้กบั กลุม่ ร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) ทั่วประเทศ

My Fur
(มายเฟอร์)

ใช้สำ� หรับการจ�ำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์เพื่อส่งออกส�ำหรับประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)

“Finna House”
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินค้าภายใต้แบรนด์ “Finna House” มีวางจ�ำหน่ายภายในพืน้ ที่ ECF OUTLET และผ่านช่องทางการจัด
จ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์ www.elegathai.com
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ECF OUTLET แสงอุดมไลท์ติ้ง
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 บริษทั ได้รว่ มมือกับ บริษทั แสงอุดม ไลท์ตงิ ้ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด ผูน้ ำ� ด้านการออกแบบ การผลิต และจัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์สอ่ งสว่าง โคมไฟ ซึง่ มีศนู ย์จดั จ�ำหน่ายสินค้าและศูนย์กระจายสินค้ากว่า 30 สาขา ทั่วประเทศ เปิ ด ECF OUTLET แห่งแรก
ณ แสงอุด มไลท์ติ ง้ ส�ำ นัก งานใหญ่ ร ัง สิ ต ถนนวิ ภ าวดี ร ัง สิ ต ขาเข้า ภายในร้า นเป็ น พื น้ ที่ จัด จ�ำ หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ข องบริ ษั ท
ภายใต้ตราสินค้า “ELEGA” “COSTA”และ “FINNA HOUSE” ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ของบริษัททัง้ ประเภทไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด
และไม้ยางพารา รวมถึงโชว์รูมแห่งนีจ้ ะรวบรวมผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทงั้ ในรู ปแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออกและเฟอร์นิเจอร์
ที่จำ� หน่ายภายในประเทศให้กบั ลูกค้าที่มีความสนใจและต้องการสัมผัสชิน้ งานเฟอร์นิเจอร์ของจริง ซึง่ นอกจากจะใช้เพื่อการบริการ
ด้านการขายและการตลาดให้กบั กลุม่ ลูกค้าต่างประเทศ และกลุม่ ลูกค้ารายใหญ่แล้ว ยังจะได้ประโยชน์จากรายย่อยที่เข้าเยี่ยมชม
เฟอร์นิเจอร์และซือ้ ผลิตภัณฑ์ดว้ ย

ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่าน www.elegathai.com
ปั จ จุบัน บริษั ท ได้เ น้น ช่ อ งทางการจ�ำ หน่ า ยสิ น ค้า ออนไลน์ม ากขึน้
เนื่องจากแนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อบริหาร
จัดการให้เกิดช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่มีประสิทธิภาพขึน้ ทัง้ ยังช่วย
ลดต้น ทุน ในส่ว นของค่า เช่ า พื น้ ที่ รวมถึ ง ต้น ทุน การขายคงที่ อ่ื น ๆ
เมื่อเทียบกับช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าผ่านโชว์รูม
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ธุรกิจทีด่ ำ� เนินงานโดย บริษทั อีซเี อฟ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด ในฐานะบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 75
บริษัทได้ดำ� เนินการจัดตัง้ บริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (“ECFH” หรือ “บริษัทย่อย”) ซึ่งบริษัทถือหุน้
เริม่ ต้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และต่อมาเมื่อเดือนมกราคม 2559 บริษัทได้เข้าลงทุนในหุน้ เพิ่มขึน้ เป็ น
ร้อยละ 75.00 โดยบริษัทย่อยดังกล่าว ได้ถกู จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้
ในบริษัทอื่น (Holding Company) เริม่ แรกบริษัทมีทนุ จดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึง่ ล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ
จ�ำนวน 10,000 หุน้ (หนึง่ หมื่นหุน้ ) มีมลู ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท (หนึง่ ร้อยบาท) โดยต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจากเดิม
1,000,000 บาท เป็ น 10,000,000 บาท คิดเป็ นจ�ำนวนหุน้ สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท โดยมีรายละเอียดของ
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี ้

ล�ำดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1
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75,000

75.00

2

นางศิรลิ กั ษณ์

นักเจริญ

15,000

15.00

3

นางสาวนภาภรณ์
รวมทัง้ หมด

ศุภวงศ์

10,000

10.00

100,000

100.00

นับตัง้ แต่ปลายปี 2558 - ปี 2561 ที่ผ่านมา ECFH ได้ดำ� เนินธุรกิจร้านค้าปลีก Can Do ซึง่ มีตน้ ก�ำเนิดจากประเทศญี่ปนุ่ โดยทาง
ECFH ได้ดำ� เนินการติดต่อเพื่อขอซือ้ แฟรนไชส์มาจากญี่ปนุ่ เพื่อน�ำเข้ามาเปิ ดด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบร้านค้า 100 เยน ในประเทศไทย
ที่จำ� หน่ายสินค้าราคาเดียวทัง้ ร้านในราคา 60 บาท
แต่ทงั้ นี ้ เนื่องจากธุรกิจร้านค้าปลีกในรูปแบบร้านค้าที่ขายสินค้าในราคาเดียวในประเทศไทยมีหลายร้าน และมีการแข่งขันสูง ประกอบ
กับพฤติกรรมการจับจ่ายซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคชาวไทยมองว่า สินค้าในราคา 60 บาท ในบางประเภทสินค้าที่จำ� หน่ายภายในร้าน
มีราคาสูงเมื่อเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันที่สามารถซือ้ ได้จากร้านค้าประเภทอื่น จึงท�ำให้รา้ น Can Do ประเทศไทย ไม่สามารถ
สร้างผลการด�ำเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ท�ำให้ ECFH ต้องรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด�ำเนินธุรกิจดังกล่าว ทางฝ่ ายบริหาร
จึงได้พิจารณาตัดสินใจที่จะยุติการด�ำเนินธุรกิจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้หยุดการจ�ำหน่ายสินค้าทุกรายการ และได้
ด�ำเนินการปิ ดสาขาของร้าน Can Do ทุกสาขาเรียบร้อยแล้ว เพื่อลดผลกระทบจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ท่ีจะเกิดขึน้ เพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อภาพรวมผลการด�ำเนินงานของบริษัทต่อไป บริษัทได้ปิดกิจการของร้าน Can Do ประเทศไทยเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่
31 มกราคม 2562
ขณะนีบ้ ริษัทอยู่ระหว่างการจัดหาธุรกิจรู ปแบบใหม่ท่ีมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ดา้ นเศรษฐกิจ และพฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั เพือ่ พิจารณาการเข้าลงทุนโดย ECFH ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างรายได้และผลการด�ำเนินงานให้กบั กลุม่ บริษทั โดยภาพรวม
โดยขณะนีย้ งั อยูร่ ะหว่างรอข้อสรุปถึงธุรกิจใหม่ท่ีจะเกิดขึน้
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ธุรกิจที่ด�ำเนินงานโดย บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
ธุรกิจพลังงานทดแทน
•

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant)

ปั จจุบนั บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อย เป็ นผูเ้ ข้าลงทุนใน บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด
(“SAFE”) ซึง่ SAFE ได้ถกู จดทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้นที่ 1,000,000 บาท เพื่อเข้าลงทุน
ในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยปัจจุบนั ECF-P มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน SAFE เท่ากับร้อยละ 33.37 และ SAFE มีทนุ จดทะเบียน
ปั จจุบนั เท่ากับ 581,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจ�ำนวน 5,810,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
และมีโครงสร้างการถือหุน้ ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (ECF-P) 		
1,938,760 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 33.37
2. บริษัท ฟอร์จนู พาร์ท อินดัสตรี ้ จ�ำกัด (มหาชน) (FPI) 1,938,760 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 33.37
3. บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ�ำกัด 			
1,932,480 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 33.26
ปั จจุบนั SAFE ได้เข้าลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด (“PWGE”)
บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด (“PWGE”) จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทขึน้ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 โดยต่อมา SAFE
ได้เข้าลงทุนคิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนทัง้ โครงการไม่เกิน 425,000,000 บาท โดยวิธีการช�ำระราคาซือ้ ขายหุน้ ใน PWGE มีรายละเอียดดังนี ้
ก. หุน้ สามัญใน PWGE จ�ำนวนไม่เกิน 5,666,100 หุน้ ช�ำระราคาเป็ นเงินสด จ�ำนวนไม่เกิน 283,305,000 บาท และ
ข. หุน้ สามัญใน PWGE จ�ำนวนไม่เกิน 2,833,900 หุน้ มีมลู ค่ารวมไม่เกิน 141,695,000 บาท ช�ำระราคาโดยวิธีการแลกหุน้ (Share
Swap) โดย SAFE ได้ออกหุน้ สามัญใหม่ของ SAFE จ�ำนวนไม่เกิน 1,416,950 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 100 บาท รวมเป็ นเงิน
ไม่เกิน 141,695,000 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของ PWGE เพื่อแลกหุน้ PWGE ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมถืออยู่ หรือมีอตั ราส่วนการแลกหุน้
ที่จำ� นวนหุน้ ของ PWGE 2 หุน้ ต่อหุน้ ของ SAFE 1 หุน้
SAFE ได้เข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ�ำนวนทุนจดทะเบียนทัง้ หมดใน PWGE ปั จจุบนั PWGE มีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน
85,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจ�ำนวน 8,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
PWGE ด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาดก�ำลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์ ซึง่ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 43, 44 หมูท่ ่ี 9 ต�ำบลกายูคละ
อ�ำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีเชือ้ เพลิงที่ใช้ในการผลิตคือ ไม้สบั (woodchip) ปริมาณ 283 ตันต่อวัน โครงการโรงไฟฟ้า PWGE
เริม่ มีรายได้จากการขายไฟฟ้านับตัง้ แต่วนั ที่ 27 มิถนุ ายน 2560 ที่ผา่ นมา

58

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

รายงานประจ�ำปี 2562

โดยสามารถสรุปสาระส�ำคัญของสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ได้ดงั นี ้
ชื่อสัญญา
สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าเดิม
เลขที่สญ
ั ญา
VSPP-PEA 048/2556

วันที่ท�ำสัญญา

สาระส�ำคัญของสัญญา

24 ธันวาคม 2556 - ระหว่าง บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- การไฟฟ้าตกลงซือ้ และผูผ้ ลิตไฟฟ้าตกลงขายพลังไฟฟ้าในปริมาณพลังไฟฟ้า
สูงสุด 7 เมกะวัตต์
- จุดรับซือ้ ไฟฟ้าอยูท่ ่ีจดุ ติดตัง้ ที่ ต�ำบลกายูคละ อ�ำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ต่อมาได้มีการจัดท�ำข้อตกลง 28 กรกฎาคม 2558
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซือ้ ขาย
ไฟฟ้าการรับซือ้ ไฟฟ้าจาก
ผูผ้ ลิตไฟฟ้า ขนาดเล็กมาก
(ส�ำหรับการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน)
เลขที่สญ
ั ญา VSPP-PEA
048/2556 ครัง้ ที่ 1

- ระหว่าง บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- เปลี่ยนจาก แบบ Adder เป็ นแบบ Feed-in tariff (FiT)
- ขยายระยะเวลาการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็น วันที่ 18 มกราคม 2560 (SCOD)
(ในภายหลัง PWGE ได้ทำ� เรือ่ งขอขยายระยะเวลาออกไปเป็ นวันที่ 10 เมษายน 2560
ซึง่ ได้ผา่ นการอนุมตั เิ ป็ นที่เรียบร้อยแล้ว)
- ระยะเวลาขายไฟตามสัญญา 20 ปี นับจากวันที่จา่ ยไฟฟ้าเข้าระบบ
- อัตรารับซือ้ ไฟฟ้าอยูท่ ่ี 4.24 บาท ต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายุสญ
ั ญา 20 ปี โดยได้รบั
ส่วน FiT Premium ที่ 0.3 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า และ 0.50 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า เป็ น
ระยะเวลา 8 ปี และ 20 ปี ตามล�ำดับ

2. บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ�ำกัด (“SAFE-B”)
บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ�ำกัด (“SAFE-B”) จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทขึน้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โดยต่อมา SAFE ได้เข้าลงทุนใน
มูลค่า 100 ล้านบาท ส�ำหรับมูลค่าที่ดินประมาณ 5 ไร่ อาคารและสิ่งปลูกสร้างรวม 8,700 ตารางเมตร เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
ทัง้ หมด รวมถึงใบอนุญาตในการด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด และได้เข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ�ำนวนทุนจดทะเบียน
ทัง้ หมดใน SAFE-B ปั จจุบนั SAFE-B มีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจ�ำนวน 10,000,000
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
SAFE-B ด�ำเนินธุรกิจโรงสับไม้เพือ่ ให้ได้ไม้สบั (woodchip) ส่งเข้าเป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตให้กบั โรงไฟฟ้า PWGE ซึง่ SAFE-B ได้เช่าทีด่ นิ
น.ส.3ก. เลขที่ 5393 เลขที่ดนิ 35 เล่มที่ 54 ข หน้าที่ 43 หรือประมาณ 4 ไร่ 20 ตารางวา บนที่ตงั้ เลขที่ 43, 44 ภายในโรงไฟฟ้า PWGE
หมู่ 9 ต�ำบลกายูคละ อ�ำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พร้อมสิง่ ปลูกสร้างเป็ นอาคารโรงสับไม้ และเก็บเชือ้ เพลิง (woodchip) จ�ำนวน 1 หลัง
เพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยมีสญ
ั ญาเช่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 60,000 บาท ซึ่งในการต่ออายุก่อนครบ
ก�ำหนดระยะเวลาการเช่า ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่า ตกลงร่วมกันว่า จะต่อสัญญาเช่าที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้างนี ้ ทุก ๆ 3 ปี และผูเ้ ช่ายินยอมให้
ผูใ้ ห้เช่าคิดค่าเช่าที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มขึน้ ร้อยละ 10 ทุก ๆ 3 ปี ของทุกรอบการต่อสัญญาเช่า
ทัง้ นีโ้ รงสับไม้ของ SAFE-B มีกำ� ลังการผลิตติดตัง้ เพื่อผลิตไม้สบั เท่ากับ 60 ตันต่อชั่วโมง ปั จจุบนั ใช้เป็ นก�ำลังการผลิตส�ำหรับรองรับ
การผลิตเชือ้ เพลิงให้กบั โรงไฟฟ้า PWGE เท่ากับ 12.12 ตันต่อชั่วโมง ทัง้ นีใ้ นส่วนของก�ำลังการผลิตติดตัง้ ส่วนที่เหลือ จะถูกน�ำไปใช้
เพื่อการผลิตไม้สบั ส�ำหรับรองรับโครงการโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ที่อาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงการด�ำเนินธุรกิจผลิตสับไม้ให้กบั บริษัท
ภายนอก ที่มีความต้องการในบริเวณพืน้ ที่ใกล้เคียงกับโรงสับไม้ตอ่ ไป
3. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จ�ำกัด
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จ�ำกัด (“SAFE-P”) SAFE-P จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทขึน้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 โดยต่อมา SAFE
ได้เข้าลงทุนในมูลค่ารวม 51.69 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึง่ หุน้ ของ SAFE-P ในสัดส่วนร้อยละ 49 แบ่งออกได้ดงั นี ้
1. โครงการอ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ มูลค่าการลงทุนทัง้ โครงการ 45.495 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 100) ส�ำหรับมูลค่าที่ดนิ ประมาณ
5 ไร่ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตทัง้ หมด สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า รวมถึงใบอนุญาตในการด�ำเนินธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด
2. โครงการอ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มูลค่าการลงทุน 60 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 100) ส�ำหรับมูลค่าที่ดนิ ประมาณ 5 ไร่ อาคาร
และสิง่ ปลูกสร้าง เครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการผลิตทัง้ หมด สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า รวมถึงใบอนุญาตในการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หมด
รายงานประจ�ำปี 2562
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โดย SAFE เข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจ�ำนวนทุนจดทะเบียนทัง้ หมดใน SAFE-P ปั จจุบนั SAFE-P มีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน
55,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจ�ำนวน 5,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
SAFE-P ด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซเชือ้ เพลิงจากชีวมวล (Gasification) ขนาด 2 เมกะวัตต์ โดยแบ่งออกเป็ น
2 โครงการ ๆ ละ 1 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูท่ ่ี อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ และอ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ปัจจุบนั โครงการที่อำ� เภอลอง จังหวัดแพร่
เริม่ มีรายได้จากการจ�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2561 แล้ว และส�ำหรับโครงการที่สอง ที่ อ.สูงเม่น จังหวัดแพร่
ขณะนีย้ ังอยู่ระหว่างการวางแผนก่อสร้างโครงการ โดยสามารถสรุ ปสาระส�ำคัญของสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (Power Purchase
Agreement) ได้ดงั นี ้
- คู่สญ
ั ญาระหว่าง บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท บิน่า พูร่ี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด) กับ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
- การไฟฟ้าตกลงซือ้ และผูผ้ ลิตไฟฟ้าตกลงขายพลังงานไฟฟ้าในปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 0.92 เมกะวัตต์ ต่อโครงการ
- ระยะเวลาขายไฟตามสัญญา 20 ปี นับจากวันที่จา่ ยไฟฟ้าเข้าระบบ
- อัตรารับซือ้ ไฟฟ้าอยู่ท่ี 5.84 บาท ต่อหน่วยไฟฟ้า ส�ำหรับ 8 ปี แรก หลังจากนัน้ ปรับเป็ น 5.34 บาท ต่อหน่วยไฟฟ้า จนถึง
ครบก�ำหนดอายุสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้า แบบ Feed-in tariff (FiT)

• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)
ในช่วงปี 2558 บริษัทได้ดำ� เนินการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศญี่ปนุ่ คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha
(“ECF Tornado”) เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในประเทศญี่ปนุ่ ส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยขณะนัน้ โรงไฟฟ้า
ดังกล่าวมีขนาดก�ำลังการผลิตติดตัง้ ประมาณ 1.5 เมกะวัตต์ โดยมีทต่ี งั้ โครงการตัง้ อยูท่ ่ี 1737 Kaminoyama, Kamiya, Tokotomi-Cho,
Himeiji City, Hyogo, Japan โดย บริษทั อีซเี อฟ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (“ECFH”) ในฐานะบริษทั ย่อย เป็ นผูเ้ ข้าถือหุน้ ใน ECF Tornado Energy
Godo Kaisha ในสัดส่วนร้อยละ 51 คิดเป็ นมูลค่าเงินทีใ่ ช้ลงทุนในโครงการ ประมาณ 106,617,000 เยน หรือประมาณ 29.52 ล้านบาท
เพือ่ ช่วยสร้างการเจริญเติบโตให้กบั บริษทั และกระจายความเสีย่ งในการด�ำเนินธุรกิจ โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี ้
ได้เริม่ ด�ำเนินการจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) นับตัง้ แต่วนั ที่ 21 ธันวาคม 2558
ต่ อ มาในเดื อ นกั น ยายน ปี 2559 ECFH ได้ตัด สิ น ใจขายทรัพ ย์สิ น ที่ เ ข้า ลงทุ น ใน ECF Tornado ในสัด ส่ ว นร้อ ยละ 51
ให้แก่ Capital Inc. โดย Capital Inc. เป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ปี 2526 เพื่อด�ำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิ จด้านพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานด้านอื่ น ๆ ในประเทศญี่ ปุ่น โดยได้ดำ� เนิ นการจัดท�ำท�ำสัญญาซือ้ ขายทรัพย์สิน
ซึง่ ทรัพย์สนิ ที่จำ� หน่ายไปมีราคาขายสุทธิจากภาษีท่ีเกี่ยวข้องเป็ นจ�ำนวนเงินประมาณ 82.19 ล้านบาท ซึง่ เป็ นราคาขาย และเงื่อนไข
ที่ดีท่ีสดุ เมื่อเปรียบเทียบกับผูเ้ สนอขายรายอื่น ๆ รวมทัง้ สิน้ 5 ราย คิดเป็ นก�ำไรเมื่อเทียบกับต้นทุนเงินลงทุน ประมาณร้อยละ 43.94
ส�ำหรับสาเหตุท่ีตดั สินใจขายทรัพย์สนิ ดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาจากผลก�ำไรที่จะได้รบั เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนจาก
การด�ำเนินโครงการที่ประมาณร้อยละ 8 ต่อปี ส�ำหรับระยะเวลาด�ำเนินโครงการ 20 ปี โดยภายหลังการคืนเงินลงทุนและก�ำไรจาก
การขายทรัพย์สนิ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เป็ นที่เรียบร้อยในวันที่ 29 กันยายน 2559 ปั จจุบนั ECF Tornado ได้เสร็จสิน้ ขัน้ ตอนการจดทะเบียน
เลิกบริษัทเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผา่ นมา
ทัง้ นีภ้ ายหลังจากการจัดโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจผ่านการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท อีซเี อฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (“ECF-P”) ขึน้ เพื่อเป็ น
ผูเ้ ข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ECFH จึงสิน้ สุดบทบาทการเป็ นบริษทั ย่อยทีเ่ ข้าลงทุนในด้านธุรกิจพลังงาน โดยปัจจุบนั อยูร่ ะหว่าง
การจัดหาธุรกิจรูปแบบใหม่ทม่ี คี วามเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ดา้ นเศรษฐกิจ และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั
ซึง่ ในช่วงปี 2560 บริษัทได้ขยายการเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�ำลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ รวม 220 MW
และมีกำ� ลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW ของ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“โครงการโรงไฟฟ้ามินบู”
หรือ “GEP”) ซึง่ GEP เป็ นบริษทั ทีเ่ ข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังานแสงอาทิตย์ซง่ึ ตัง้ อยูท่ เ่ี มืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) โดยให้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้
อยูร่ อ้ ยละ 99.99 เป็ นผูเ้ ข้าลงทุนซือ้ หุน้ ของโครงการในสัดส่วนร้อยละ 20 ซึง่ บริษัทได้เข้าท�ำการซือ้ หุน้ สามัญเดิมของ GEP จ�ำนวน
51,512 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 20 ของหุน้ ที่จำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ GEP ในขณะนัน้ ตามที่ได้รบั อนุมตั จิ ากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีมลู ค่าเท่ากับ 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ทัง้ นีโ้ ครงการโรงไฟฟ้ามินบูมีมลู ค่ารวมของ
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โครงการอยูท่ ่ี 292.62 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาดว่า จะมีอตั ราหนีส้ นิ ต่อทุนเท่ากับ 65 : 35 จึงท�ำให้ ECF-P มีภาระที่จะต้องเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่รอ้ ยละ 20 จ�ำนวน 20.22 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อไป
ปั จจุบนั GEP มีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 215,755,800 บาท โดยแบ่งออกเป็ นจ�ำนวนหุน้ 2,157,558 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
และมีทนุ จดทะเบียนช�ำระแล้วเท่ากับ 201,955,800 บาท
ส�ำหรับโครงการดังกล่าว ปั จจุบนั ได้เริม่ จ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เฟสที่ 1 ขนาดก�ำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ จากขนาดก�ำลัง
การผลิตทัง้ หมด 220 เมกะวัตต์ ได้เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะแบ่งการก่อสร้างออกเป็ น 4 เฟส และขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการวางแผน
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เฟสที่ 2 ขนาดก�ำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ โดยจะเริม่ ทยอยจ�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์
(SCOD) ทุก ๆ 360 วัน หลังจากวันทีเ่ ฟสก่อนหน้าเริม่ ด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยเฟสที่ 3 และ 4 จะมีขนาดก�ำลังการผลิตขนาด 50 และ
70 เมกะวัตต์ ตามล�ำดับ
GEP มีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท จีอีพี (เมียนมาร์) จ�ำกัด (“GEP-Myanmar”) ซึง่ เป็ นการลงทุนใน GEP-Myanmar เพียงบริษัท
เดียว และไม่ได้ถือหุน้ ในบริษัทอื่นใด GEP-Myanmar จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษัทสัญชาติเมียนมาร์ โดยมีทุนจดทะเบียน
500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็ นหุน้ สามัญจ�ำนวน 500,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
โดยมีทนุ จดทะเบียนช�ำระแล้วที่ 7,523,779 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 226.62 ล้านบาท ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่อตั ราแลกเปลี่ยน 30.121 บาท ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
โดย GEP มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน GEP-Myanmar เท่ากับร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วทัง้ หมดใน GEP-Myanmar
และมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจในการพัฒนาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศเมียนมาร์ โดยมี
ขนาดก�ำลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ รวม 220 MW และมีกำ� ลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW
GEP-Myanmar ได้เข้าลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กับ Electric Power Generation
Enterprise (“EPGE”) (ชื่อก่อนหน้าคือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึง่ เป็ นองค์กรที่อยูภ่ ายใต้ Ministry of Electricity
and Energy ของประเทศเมียนมาร์ โดยสาระส�ำคัญคือ เพื่อตกลงพัฒนา ก่อสร้าง จัดหาแหล่งเงินทุน บริหารจัดการ บ�ำรุ งรักษา
และโอนกิจการ และ EPGE จะรับซือ้ ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�ำลังการผลิตติดตัง้ ประมาณ 220 MW
หรือคิดเป็ นอัตราการรับซือ้ ไฟฟ้าสูงสุดที่ 170 MW ซึง่ ตัง้ อยูท่ ่ีเมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับตัง้ แต่
วันที่เริ่มด�ำเนินการจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทัง้ หมด 4
เฟส ในอัตรารับซือ้ ไฟฟ้าคงที่ท่ี 0.1275 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายุสญ
ั ญาของ PPA รวมถึงการต่ออายุ PPA
ที่อาจจะเกิดขึน้ ด้วย โดยการผลิตไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็ น 4 เฟส ตามอัตราการผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่จะเกิดขึน้ ในแต่ละเฟส ดังนี ้
เฟส 1 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 40 MW (กระแสสลับ) จากก�ำลังการผลิตติดตัง้ 50 MW
เฟส 2 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 80 MW (กระแสสลับ) จากก�ำลังการผลิตติดตัง้ 100 MW
เฟส 3 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 120 MW (กระแสสลับ) จากก�ำลังการผลิตติดตัง้ 150 MW
เฟส 4 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 170 MW (กระแสสลับ) จากก�ำลังการผลิตติดตัง้ 220 MW
โดยโครงการโรงไฟฟ้ามินบูเป็ นโครงการที่ได้รบั การอนุมตั ิขอ้ เสนอด้านการลงทุนและออกใบอนุญาตการลงทุน หรือที่เรียกว่า “MIC
Permit” จากคณะกรรมาธิการลงทุนเมียนมาร์ (Myanmar Investment Commission : “MIC”) จากที่ประชุมครัง้ ที่ 5/2017 เมื่อวันที่
13 มีนาคม 2560 โดยใบอนุญาตดังกล่าว ลงวันที่ได้รบั อนุญาต เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 โดยนักลงทุนต่างชาติท่ปี ระสงค์จะลงทุน
โดยตรงในประเทศเมียนมาร์จะต้องได้รบั MIC Permit โดยสิทธิประโยชน์ท่ีสำ� คัญที่จะได้รบั สรุปได้ดงั นี ้
• ได้รบั สิทธิประโยชน์ในการเช่าที่ดินในระยะยาว โดยมีระยะเวลาการเช่าสูงสุด 50 ปี ขึน้ อยู่กบั ประเภทและขนาดของการลงทุน
และสามารถต่อสัญญาได้ครัง้ ละ 10 ปี จ�ำนวน 2 ครัง้ รวมระยะเวลาเช่าซือ้ ที่ดินได้นานที่สดุ ถึง 70 ปี (หมายเหตุ : นักลงทุน
ต่างชาติไม่มีสทิ ธิในการถือครองที่ดนิ แต่สามารถเช่าที่ดินจากรัฐบาลและเอกชนชาวเมียนมาร์ในระยะยาวได้)
• ได้รบั สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้ โดยจะได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้ตดิ ต่อกันเป็ นเวลา 5 ปี นับจากปี ท่เี ริม่ ด�ำเนินกิจการ
• ได้รบั สิทธิประโยชน์ในการว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญหรือช่างเทคนิคจากต่างประเทศได้
• รัฐบาลเมียนมาร์รบั ประกันว่า จะไม่ระงับการท�ำธุรกิจที่ได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (MIC) ก่อนครบก�ำหนด
ตามระยะเวลาที่ได้รบั อนุญาต โดยปราศจากเหตุผลที่เพียงพอ
รายงานประจ�ำปี 2562
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• รัฐบาลเมียนมาร์รบั ประกันว่า จะไม่ดำ� เนินการแปลงสินทรัพย์ของเอกชนมาเป็ นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาล (No Nationalization)
ตลอดระยะเวลาการลงทุน
โดยสามารถสรุปสาระส�ำคัญของสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ได้ดงั นี ้
วันที่ทำ� สัญญา

20 มี น าคม 2559 และฉบั บ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ วั น ที่ 9 มกราคม 2560 และฉบั บ แก้ ไ ขเพิ่ ม
เติมวันที่ 19 ธันวาคม 2561

คูส่ ญ
ั ญา

ผูซ้ ือ้ : Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”)
ผูข้ าย : GEP (Myanmar) Company Limited (“GEP-Myanmar”) ในฐานะบริษัทย่อยของ GEP

อัตรารับซือ้ ไฟฟ้า

อัตรารับซือ้ ไฟฟ้าที่ 0.1275 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

ปริมาณในการรับซือ้ ไฟฟ้า

• EPGE จะรับ ซื อ้ พลัง งานไฟฟ้า สุท ธิ ใ นปริม าณที่ GEP-Myanmar ผลิต และส่ง เข้า ระบบได้จ ริง
ซึง่ ผลิตพลังงานสูงสุดถึงร้อยละ 105 ของปริมาณพลังงานสุทธิท่ีคาดว่าจะผลิตได้ตามสัญญา
• หาก ณ ขณะใดขณะหนึง่ โรงไฟฟ้ามินบูผลิตพลังงานสุทธิได้เกินร้อยละ 105 ของปริมาณพลังงานสุทธิท่ี
คาดว่าจะผลิตได้ตามสัญญา EPGE จะรับพลังงานสุทธิสว่ นเกินดังกล่าวเข้าระบบทัง้ หมด โดยมิตอ้ งจ่าย
ช�ำระค่าไฟฟ้าส่วนเกินดังกล่าว

ระยะเวลารับซือ้

30 ปี นับจากวันเปิ ดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้ามินบู เฟส 1

เริม่ จ�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ 27 กันยายน 2562 เฟสที่ 1 ก�ำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์
การยกเลิกสัญญา

หาก GEP-Myanmar ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาข้อใด ภายในระยะเวลา 90 วัน (ยกเว้นกรณีไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา
ในเรื่องวันที่เริ่มด�ำเนินการเชิงพาณิชย์นนั้ ระยะเวลาดังกล่าวจะขยายเป็ น 240 วัน) EPGE สามารถท�ำ
หนังสือแจ้งให้ GEP-Myanmar ด�ำเนินการแก้ไขได้ หากไม่แก้ไขให้แล้วเสร็จEPGE มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้

ธุรกิจที่ด�ำเนินงานโดย บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 57

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ ที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัท ด�ำเนินการจัดตัง้ บริษัทย่อย
เพิ่มเติมอีก 1 แห่ง โดยบริษัทเข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 คือ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด (Planet Board Company
Limited) โดยมีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 10,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 5.00 บาท
และมีทนุ จดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน 12,500,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 10,000,000 หุน้ มูลค่าที่เรียกช�ำระหุน้ ละ 1.25 บาท
โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel) ได้แก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) และ
แผ่นปาร์ตเิ คิล (Particleboard) โดยคาดว่าจะมีกำ� ลังการผลิตที่ 600 – 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทัง้ นี ้ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด
ได้ดำ� เนินการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทเสร็จสิน้ ไปเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560
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ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษั ท ครั้ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วัน ที่ 23 มกราคม 2561 ได้มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารเสนอขายหุ้น เดิ ม ที่
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นเิ ทค จ�ำกัด (มหาชน) เข้าลงทุนในบริษทั แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด (“แพลนเนท”) ในฐานะบริษทั ย่อย รวมร้อยละ 43
ของมูลค่าทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของแพลนเนท ให้กบั คุณคมวิทย์ บุญธ�ำรงกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 25 คุณกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ
ร้อยละ 3.75 คุณพิชพิมพ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3.75 คุณเอกลักษณ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3.75 คุณเอกฤทธิ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
ร้อยละ 3.75 และคุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส ร้อยละ 3 รวมถึงอนุมตั ิแก้ไขโครงสร้างการถือหุน้ และมอบอ�ำนาจให้คณ
ุ ชาลี สุขสวัสดิ์
รองประธานกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร เป็ นผูม้ อี ำ� นาจการด�ำเนินการแทนบริษทั ในการเจรจาต่อรองเงื่อนไข ท�ำความตกลง
และลงนามในสัญญาซือ้ ขายหุน้ รวมทัง้ สัญญาอื่นและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ท�ำให้มีโครงสร้างการถื อหุน้ เปลี่ยนแปลงไป
ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) 5,700,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 57
2. คุณคมวิทย์
บุญธ�ำรงกิจ		
2,500,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 25
3. คุณกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ		
375,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3.75
4. คุณพิชพิมพ์
ปั ทมสัตยาสนธิ		
375,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3.75
5. คุณเอกลักษณ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
375,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3.75
์
6. คุณเอกฤทธิ
ปั ทมสัตยาสนธิ		
375,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3.75
7. คุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส			
375,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
ต่อมาในเดือนเมษายน 2561 แพลนเนทได้มกี ารจัดสรรการถือหุน้ ในกลุม่ ผูบ้ ริหาร บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิง่ มอลล์ จ�ำกัด ในฐานะผูถ้ ือหุน้
ของบริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด จากจ�ำนวนผูถ้ ือหุน้ 4 ท่าน ถือหุน้ รวมร้อยละ 15 เป็ นจ�ำนวน 5 ท่าน โดยเพิ่มเติมผูถ้ ือหุน้ รายใหม่
คือ คุณขันทอง อุดมมหันติสุข โดยถื อหุน้ รวมร้อยละ 15 เท่าเดิม ส่งผลให้โครงสร้างการถื อหุน้ ใหม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนี ้
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นเิ ทค จ�ำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 57 คุณคมวิทย์ บุญธ�ำรงกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 25 คุณขันทอง อุดมมหันติสขุ
ร้อยละ 3 คุณกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3 คุณพิชพิมพ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3 คุณเอกลักษณ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3
คุณเอกฤทธิ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3 และคุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส ร้อยละ 3 รวมทัง้ ได้มีการอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท
เพิ่มเติมอีก 400 ล้านบาท รวมเป็ น 450 ล้านบาท แต่ทงั้ นี ้ การเพิ่มทุนดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการ โดยสรุปโครงสร้างการถือ
หุน้ ที่เปลี่ยนแปลงไปในครัง้ นี ้ เป็ นดังนี ้
1. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) 5,700,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 57
2. คุณคมวิทย์
บุญธ�ำรงกิจ		
2,500,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 25
3. คุณขันทอง
อุดมมหันติสขุ 		
300,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
4. คุณกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ		
300,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
5. คุณพิชพิมพ์
ปั ทมสัตยาสนธิ		
300,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
6. คุณเอกลักษณ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
300,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
์
7. คุณเอกฤทธิ
ปั ทมสัตยาสนธิ		
300,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
8. คุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส			
300,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ครัง้ ที่ 7/2561 เมือ่ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2561 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ บริษทั เข้าลงทุนใน บริษทั แพลนเนทบอร์ด
จ�ำกัด โดยเข้าถือหุน้ ร้อยละ 57 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ โดยแพลนเนท
จะใช้เงินลงทุนในโครงการเบือ้ งต้นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 1,456.31 ล้านบาท
ปั จจุบันแพลนเนทอยู่ระหว่างการส�ำรวจรายละเอี ยดในการด�ำเนิ นงานด้านต่าง ๆ อาทิ การลงพื น้ ที่ ส ำ� รวจที่ ดินที่ เหมาะสม
ที่จะก่อสร้างโรงงาน ซึ่งต้องพิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทัง้ แหล่งวัตถุดิบไม้ ระยะทางในการขนส่งวัตถุดิบ ระยะทาง
ในการขนส่งสินค้าจากโรงงาน ปั จจัยความเสีย่ งต่าง ๆ รอบด้าน ฯลฯ เพื่อให้บริษัทได้รบั ผลตอบแทนที่คมุ้ ค่าและได้รบั ประโยชน์สงู สุด
โดยคาดว่าจะมีระยะเวลาการก่อสร้างโรงงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี ภายหลังจากด�ำเนินการเลือกทีด่ นิ ทีจ่ ะก่อสร้างแล้วเสร็จ
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ลักษณะผลิตภัณฑ์
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (“ECF” หรือ “บริษัทย่อย”) ด�ำเนินธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์จาก
ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ดและไม้ยางพารา กระดาษปิ ดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เพือ่ ใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตเฟอร์นเิ จอร์ การจัดจ�ำหน่าย
เฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพาราที่บริษทั เป็ นผูผ้ ลิต และเฟอร์นเิ จอร์ท่สี ่งั ซือ้ จากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และให้บริการตัดแผ่นปิ ดขอบไม้
(พีวีซี) เพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ 5 ประเภทหลัก โดยจะเรียงล�ำดับตามการเริ่มต้นการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยเริ่มแรกบริษัทได้เปิ ดการด�ำเนินธุรกิจในส่วนของโรงเลื่อย โรงอบไม้ยางพารา ซึง่ ในส่วนกระบวนการผลิตจะเป็ นการน�ำท่อนไม้
ยางพาราเพื่อน�ำมาอบแห้งและแปรรูปเป็ นไม้ยางพาราแผ่นพร้อมใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยไม้ยางพาราแผ่นจะถูก
ส่งต่อเข้าสูก่ ระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของบริษัท และในบางส่วนจะเป็ นการจ�ำหน่ายให้กบั โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์
และบุคคลภายนอกทั่วไป ในส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ซึ่งเป็ นส่วนที่สามารถสร้างรายได้จากการด�ำเนินธุรกิจเป็ นรายได้
หลักให้แก่บริษัทนัน้ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคือ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด จะเป็ นการสั่งซือ้ จากบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน
ทัง้ หมด โดยไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ดที่ส่งั ซือ้ เข้ามา จะถูกน�ำมาปิ ดผิวด้วยกระดาษปิ ดผิว ซึง่ กระดาษปิ ดผิวที่ใช้ในกระบวนการผลิตทัง้ หมด
ทางบริษัทจะเป็ นผูผ้ ลิตขึน้ เองซึ่งส่วนใหญ่จะถูกน�ำมาใช้ในการผลิตภายในบริษัท และมีบางส่วนที่จำ� หน่ายให้กบั บุคคลภายนอก
เมื่อได้ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดปิ ดผิวพร้อมใช้งานแล้วจะถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดต่อไป ในส่วน
ของการประกอบธุรกิจนอกจากบริษัทจะมีเฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตเองแล้ว ยังมีบางส่วนที่นำ� เข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการจ�ำหน่าย
ผ่านช่องทางการจ�ำหน่ายประเภทร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อยทั่วประเทศด้วย
รายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดงั นี ้

1. ไม้ยางพาราแปรรูปและอบแห้ง

ไม้ยางพาราเป็ นไม้ท่ี มีคุณภาพทางกายภาพหลายประการใกล้เคี ยงกับไม้สัก มี ลวดลายที่ สวยงาม สามารถน�ำมาย้อมสีได้
เนือ้ ไม้ง่ายต่อการตกแต่ง น�ำ้ หนักเบา ทัง้ มีราคาย่อมเยากว่า เมื่อเปรียบเทียบกับไม้ท่ีใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ชนิดอื่น ด้วยองค์ประกอบ
ด้านคุณสมบัตอิ นั โดดเด่นหลายประการเช่นนี ้ ไม้ยางพาราจึงเป็ นที่รูจ้ กั และนิยมใช้แพร่หลาย ทั่วโลก ในเวลาอันรวดเร็ว ในชื่อของ
“ไม้สกั ขาว (White Teak )” โดยไม้ยางพาราที่นำ� มาใช้ในอุตสาหกรรมไม้ในปั จจุบนั นี ้ ส่วนมากมาจากสวนยางพาราในลักษณะของ
ไม้ปลูกขึน้ มาใหม่ไม่ได้เป็ นลักษณะของไม้ท่ีขึน้ เองตามธรรมชาติ โดยไม้ท่ีจะถูกน�ำมาใช้งานโดยส่วนใหญ่จะเป็ นไม้ท่ีมีอายุมาก
ให้ผลผลิตน�ำ้ ยางต�่ำ ไม่คมุ้ ค่าทางเศรษฐกิจ ในการกรีดเอาน�ำ้ ยางอีกต่อไป จึงจ�ำเป็ นต้องโค่นออก แล้วปลูกทดแทนใหม่ ตามวงจร
ธรรมชาติในการประกอบอาชีพของเกษตรกรท�ำสวนยางพารา ตามระเบียบของส�ำนักงานกองทุนสงเคราะห์การท�ำสวนยาง เกษตรกร
เจ้าของสวนยางจะต้องยื่นขออนุญาตตัดโค่นและได้รบั การอนุญาตจากกองทุนสวนยาง หรืออาจใช้ไม้ยืนต้นประเภทอื่นซึง่ ต้องใช้
ระยะเวลาในการปลูกนานเช่นกัน ก่อนจะตัดและน�ำมาเข้ากระบวนการแปรรูป โดยกระบวนการน�ำไม้ทอ่ นซุงยางพาราเข้าโรงเลื่อย
เพื่อเลื่อยให้เป็ นชิน้ ตามขนาดที่ตอ้ งการแล้วน�ำไปอัดน�ำ้ ยาถนอมเนือ้ ไม้ท่ีใช้ในลักษณะของสารละลายน�ำ้ ท�ำให้มีนำ้� ในเนือ้ ไม้มาก
จึงจ�ำเป็ นต้องปรับความชืน้ ในเนือ้ ไม้ให้อยู่ในระดับสมดุลกับสภาวะอากาศ ด้วยการอบเพื่อให้ไม้คงรู ป ไม่เกิดปั ญหาการยืดหรือ
หดตัวของไม้ จนก่อให้เกิดปั ญหาการแตกที่ผิวและภายในเนือ้ ไม้ (Cracking) การแตกตามหัวไม้ (Splitting) การบิดงอ (Warping)
ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ การลดความชืน้ ในเนือ้ ไม้ ยังช่วยลดโอกาสในการเจริญเติบโตของเชือ้ รา ดังนัน้ ไม้ยางพารา
แปรรูปจะต้องมีระดับความชืน้ ที่เหมาะสมอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานจึงจะสามารถน�ำไปผลิตเป็ นเฟอร์นิเจอร์ได้
ไม้ยางพาราแปรรูปเป็ นวัตถุดบิ ส�ำคัญที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ซึง่ ทางบริษัทมีกระบวนการผลิตในการแปรรูปไม้อย่าง
ครบวงจร ก่อนจะป้อนเข้าสูก่ ระบวนการผลิตเป็ นเฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพาราต่อไป เริม่ ต้นจากการรับซือ้ ไม้ยางพาราท่อน เพือ่ น�ำมาแปรรูป
โดยการเลื่อยก่อนน�ำไปอบแห้ง โดยบริษัทจะวางแผนการรับซือ้ ไม้ยางพาราในแต่ละช่วงเวลา เพื่อป้องกันปั ญหาการขาดแคลนไม้
ยางพาราทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ ซึง่ ปัญหาดังกล่าวจะส่งผลต่อปัญหาการติดขัดในกระบวนการผลิตเฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพาราเป็ นล�ำดับต่อไป
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ในกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรู ปนัน้ มีกระบวนการซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ และทักษะในการผลิตเป็ นอย่างดี
โดยบริษัทมีกระบวนการครบวงจร ตัง้ แต่กระบวนการเลื่อยเพื่อแปรรู ปไม้ซุง กระบวนการอัดน�ำ้ ยาเพื่อป้องกันมอดและปลวก
ด้วยถังอัดน�ำ้ ยาความดันสูง (High Pressure) จนถึงกระบวนการอบ นอกเหนือจากนัน้ แล้ว ยังต้องอาศัยความช�ำนาญของแรงงาน
ในกระบวนการแปรรูปไม้ยางพาราดังกล่าว ตัง้ แต่กระบวนการเลื่อยซอยไม้ท่ีแตกต่างจากการเลื่อยไม้ทอ่ นตรงทั่วไป เนื่องจากท่อน
ไม้ยางพารามีรูปร่างไม่แน่นอน มักมีความโค้ง ไม่ตรงตลอดท่อน รวมถึงมีตาและต�ำหนิบนท่อนไม้มาก จึงยังไม่สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการตัดซอยไม้โดยอัตโนมัตไิ ด้ในปั จจุบนั
ไม้ยางพาราแปรรู ปที่ได้จากกระบวนการผลิตโดยส่วนใหญ่ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 95 จะถูกน�ำส่งเข้าสูก่ ระบวนการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของบริษัท และบางส่วนจะถูกส่งขายให้กบั บุคคลทั่วไป รวมถึงลูกค้าที่เป็ นกลุม่ โรงงานขนาดเล็กที่เป็ นผูผ้ ลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราต่อไป

ภาพท่อนไม้ยางพารา และไม้ยางพาราแปรรูป

2. เฟอร์นิเจอร์ ไม้ยางพารา
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเป็ นเฟอร์นิเจอร์ไม้ท่ีมีความคงทนแข็งแรง เนื่องจากผลิตจากไม้ยางพาราซึง่ เป็ นไม้จริง โดยมีวตั ถุดบิ หลักที่ใช้
ในการผลิตคือ ไม้ยางพาราและไม้ประกอบอื่น ๆ คิดเป็ นส่วนประกอบประมาณร้อยละ 35 ของโครงสร้างต้นทุนการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพารา โดยสัดส่วนดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาไม้ยางพารา ในท้องตลาดด้วย
ด้วยความคงทน แข็งแรง มีลวดลายที่สวยงาม สามารถย้อมสี และตกแต่งได้ง่าย คุณสมบัติเหมาะกับการใช้งานที่ตอ้ งการความ
ทนทานต่อสิ่งแวดล้อมหรือการใช้งานภายนอกอาคาร เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจึงเป็ นที่นิยมในผูท้ ่ีช่ืนชอบเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีความคงทน
แข็งแรง หรือกลุม่ ผูท้ ่ีมีท่ีอยูอ่ าศัยในสภาพอากาศที่แปรปรวนอาจก่อให้เกิดความร้อนหรือความชืน้ สูง และเมื่อเทียบกับเฟอร์นิเจอร์
ทีผ่ ลิตจากไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด เฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพาราจะมีราคาสูงกว่า เนือ่ งจากราคาวัตถุดบิ ความนิยมในการใช้เฟอร์นเิ จอร์จากไม้จริง
ดังนัน้ กระแสความนิยมใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจึงกระจุกตัวเฉพาะกลุ่มผูน้ ิยม ไม่ได้เป็ นที่แพร่หลายในกลุ่มผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่
ซึง่ กลุม่ ผูน้ ยิ มใช้ดงั กล่าวค�ำนึงถึงความเหมาะสมของคุณสมบัตกิ ารใช้งานเฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพารา ความสวยงาม และยังไม่มผี ลิตภัณฑ์อน่ื ๆ
ที่มีคณ
ุ สมบัตกิ ารใช้งานทดแทนกันได้อย่างเหมาะสม
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของบริษัทจะแบ่งออกเป็ นสินค้าทัง้ หมด 3 หมวด ดังนี ้
หมวดสินค้าที่

ประเภทผลิตภัณฑ์

1

ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร (Dining Table)

2

ชุดโต๊ะรับแขกและโซฟา (Living Room)

3

ชุดห้องนอน (Bedroom)
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ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ไม้ยางพารา

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ชุดโต๊ะรับประทาน
อาหาร
(Dining Set)

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ชุดโต๊ะรับแขกและโซฟา
(Living Room)

ผลิตภัณฑ์ชุดห้องนอน
(Bedroom)
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สินค้าในกลุม่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ทางบริษัทจะผลิตและจ�ำหน่ายให้กบั ลูกค้าโดยแบ่งออกได้ดงั นี ้
1. การผลิตและจ�ำหน่ายตามค�ำสั่งซือ้ (Made to order) ให้กบั ลูกค้าต่างประเทศ โดยลูกค้าหลักคือ ผูจ้ ำ� หน่ายเฟอร์นิเจอร์ และ
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญี่ปนุ่
2. การจ�ำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ www.elegathai.com และ ECF OUTLET ณ แสงอุดมไลท์ตงิ ้ ส�ำนักงานใหญ่รงั สิต

3. เฟอร์นิเจอร์ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ดเป็ นเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่ โดยมีวตั ถุดบิ หลักที่ใช้ในการผลิตคือ ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด คิดเป็ นส่วนประกอบ
ประมาณร้อยละ 50 ของโครงสร้างต้นทุนการผลิตเฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด รองลงมาคือ กระดาษปิ ดผิว (ฟอยล์) ประมาณร้อยละ 10
ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จากไม้ยางพาราเป็ นหลัก โดยจะน�ำไม้ยางพารา และไม้ประเภทอื่น ๆ มาบดให้เป็ นชิน้ ขนาดเล็ก
แล้วน�ำมาอัดติดกันโดยใช้สารยึดเกาะ (Urea Formaldehyde Resin) เพื่อเป็ นตัวเชื่อมโครงสร้างของแผ่นปาร์ติเคิล ชัน้ บนและ
ชัน้ ล่างจะเป็ นชิน้ ไม้ละเอียด ส่วนชัน้ กลางจะเป็ นชิน้ ไม้หยาบ ท�ำให้แผ่นปาร์ติเคิลไม่เหมาะกับการยึดติดด้วยตะปู และไม่สามารถ
ตกแต่งขอบหรือท�ำลิน้ ร่องบนผิวได้ โดยทั่วไปแผ่นปาร์ตเิ คิลจะมีความกว้างยาว 4 x 8 ฟุต และมีความหนาตัง้ แต่ 6 ถึง 35 มิลลิเมตร

ภาพไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด

ปาร์ตเิ คิลบอร์ดนัน้ จัดเป็ นไม้ท่มี นี ำ้� หนักเบาที่สดุ ในบรรดาไฟเบอร์บอร์ด ซึง่ ความแข็งแรงจะน้อยกว่าไม้เอ็มดีเอฟ และไม้เนือ้ แข็งทั่วไป
นอกจากนีต้ วั เนือ้ ไม้จะมีการขยายตัวได้งา่ ยเมือ่ โดนความชืน้ อย่างไรก็ตามปาร์ตเิ คิลบอร์ดนิยมน�ำมาใช้ในงานไม้ทใ่ี ช้ภายในตัวอาคาร
แทนที่งานภายนอกอาคารที่มีความชืน้ สูง และปั จจุบนั นิยมน�ำมาผลิตเป็ นเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากมีนำ้� หนักเบา สามารถประกอบและ
เคลือ่ นย้ายได้งา่ ย ราคาย่อมเยา และที่สำ� คัญอีกประการหนึง่ คือ ปาร์ตเิ คิลบอร์ดถูกน�ำมาทดแทนการผลิตเฟอร์นเิ จอร์ดว้ ยไม้เนือ้ แข็ง
จากธรรมชาติท่ีถกู ตัดโค่นจากไม้ในป่ าซึง่ ไม่เป็ นการส่งเสริมด้านการอนุรกั ษ์ส่งิ แวดล้อม ดังนัน้ วัตถุดบิ ประเภทไม้เนือ้ แข็งในปั จจุบนั
จึงเป็ นวัตถุดบิ ที่หาได้ยากมากขึน้ ในปั จจุบนั
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ดมีกระบวนการผลิตที่งา่ ยกว่า เนื่องจากกระบวนการผลิตโดยส่วนใหญ่จะผ่านการท�ำงานของเครือ่ งจักร
ประกอบกับไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดมีนำ้� หนักเบา จึงมีระยะเวลาในกระบวนการผลิตที่สนั้ ใช้ช่ วั โมงแรงงานน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้เนือ้ แข็ง ซึง่ ทัง้ หมดที่กล่าวมาส่งผลให้การผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดมีตน้ ทุนการผลิตที่ตำ่ � กว่า
ซึง่ เป็ นข้อได้เปรียบทางด้านต้นทุนที่สำ� คัญ
โดยหากจะเปรียบเทียบกันในส่วนกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เนือ้ แข็งหรือเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง จะต้องผ่านกระบวนการ เลื่อย อัด
น�ำ้ ยา อบ ตัด ประกอบ ขัด ลงสี และเคลือบไม้ ซึง่ แต่ละขัน้ ตอนต้องใช้แรงงานในการผลิตเป็ นจ�ำนวนมาก เพื่อให้ได้งานที่มีความ
ปราณีตและต้องใช้ระยะเวลามากในแต่ละขัน้ ตอนการผลิต บริษัทจึงเน้นเพิ่มก�ำลังการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด โดยการ
เพิ่มเครื่องจักรที่มีความทันสมัยในรูปแบบเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ (Semi - Automatic Machine) ในการผลิตเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
ด้านแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตให้มากขึน้ กว่าเดิม
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดของบริษัทจะแบ่งออกเป็ นสินค้าทัง้ หมด 7 หมวด โดยในแต่ละหมวด จะมีรุน่ ของสินค้า
แบ่งออกได้ ดังนี ้
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หมวดสินค้าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

ประเภทผลิตภัณฑ์
ชัน้ วางของอเนกประสงค์
ตูอ้ เนกประสงค์ / ตูโ้ ชว์
ตูเ้ สือ้ ผ้า
โต๊ะคอมพิวเตอร์ / โต๊ะท�ำงาน
ชัน้ วางทีวี
ตูส้ ำ� หรับใส่รองเท้า
โต๊ะเครือ่ งแป้ง เตียง

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
สินค้าในกลุม่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด ทางบริษัทจะผลิตและจ�ำหน่ายให้กบั ลูกค้าโดยแบ่งออกได้ดงั นี ้

1. การผลิตและจ�ำหน่ายตามค�ำสั่งซือ้ (Made to order) ให้กบั ลูกค้าต่างประเทศ โดยลูกค้าหลักคือ ผูจ้ ำ� หน่ายเฟอร์นิเจอร์ และ
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญี่ปนุ่
2. การผลิตและจ�ำหน่ายให้กบั ลูกค้าในประเทศ โดยใช้ตราสินค้าของบริษัทคือ “a7” เพื่อวางจ�ำหน่ายภายในเมกา โฮม (Mega
Home) และ “Hasta” เพือ่ วางจ�ำหน่ายผ่าน ดู โฮม (Do Home) และ มิสเตอร์ ดี ไอ วาย (Mr.DIY) ตามล�ำดับ นอกจากนีย้ งั รวมถึง
การผลิตสินค้าเพื่อจ�ำหน่ายให้กบั โฮมโปร (Home Pro) เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) โกลบอลเอ้าส์ (Global House) ภายใต้
เฮ้าส์แบรนด์ รวมถึงการผลิตสินค้าเพื่อจ�ำหน่ายให้กบั แบรนด์วินเนอร์ (Winner) อีกด้วย
3. การผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ “FINNA HOUSE” ผ่านช่องทางออนไลน์ www.elegathai.com และ ECF OUTLET
ณ แสงอุดมไลท์ตงิ ้ ส�ำนักงานใหญ่รงั สิต ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ภายใต้ลขิ สิทธิ์ลายการ์ตนู จากดิสนีย ์
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ไม้ยางพาราและไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
ที่จ�ำหน่ายผ่าน ECF OUTLET

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ไม้ยางพาราและไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
ที่จ�ำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ (www.elegathai.com)
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นับตัง้ แต่เดือนสิงหาคม ปี 2558 บริษทั ได้เปิ ดตัวตราสินค้า “FINNA HOUSE” เพือ่ จ�ำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์ภายใต้ลขิ สิทธิล์ ายการ์ตนู ดิสนีย ์
โดยผลิตภัณฑ์ท่ีจดั จ�ำหน่ายภายใต้ตราสินค้าดังกล่าวทางบริษัทเป็ นผูผ้ ลิตเองทัง้ สิน้ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ทงั้ ที่ทำ� จากไม้ยางพารา
และไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด สินค้าที่จำ� หน่ายครอบคลุมตัง้ แต่ผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ดังนี ้
1. ผลิตภัณฑ์ชดุ ห้องนอน (Bed Room) ได้แก่ ชุดเตียง ตูเ้ สือ้ ผ้า ตูข้ า้ งเตียง
2. ผลิตภัณฑ์โซฟานั่งเล่น
3. ผลิตภัณฑ์ตอู้ เนกประสงค์
4. ผลิตภัณฑ์ของใช้ท่วั ไป อาทิ ที่แขวนเสือ้ ชัน้ ติดผนัง กระจก เป็ นต้น
ปั จจุบนั ลูกค้าสามารถเลือกชมผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิ จอร์ภายใต้ลขิ สิทธิ์ลายการ์ตนู ดิสนียไ์ ด้ท่ี www.elegathai.com และ ECF OUTLET
ณ แสงอุดมไลท์ตงิ ้ ส�ำนักงานใหญ่รงั สิต

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ภายใต้ตราสินค้า FINNA HOUSE
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4. กระดาษปิดผิว
บริษัทเป็ นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายกระดาษปิ ดผิว ส�ำหรับใช้ในการปิ ดผิวไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ดเพื่อเพิ่ม
ความสวยงามและพร้อมส�ำหรับใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่อไป วัสดุปิดผิวประเภทกระดาษ
มีขอ้ ดีทค่ี วามสวยงาม สามารถดีไซน์ลวดลายได้ตามต้องการ เช่น การดีไซน์ให้มลี วดลายเหมือนไม้
จริงซึง่ สามารถท�ำได้สวยงามและเสมือนจริง และลวดลายการ์ตนู ลายกราฟฟิ ก ตามแบบทีส่ ามารถ
ก�ำหนดได้ ซึง่ กระดาษปิ ดผิวลวดลายเหมือนไม้จริงเหมาะกับการผลิตไม้ในกลุม่ ไฟเบอร์บอร์ด
ซึง่ ถึงแม้จะมีขอ้ เสียในการทนทานต่อความชืน้ ได้นอ้ ย แต่เนื่องด้วยคุณสมบัตกิ ารใช้งานบางประเภทที่ไม่ตอ้ งการความคงทนเป็ นหลัก
ท�ำให้กระดาษปิดผิวได้รบั ความนิยม ด้วยกระบวนการผลิตทีง่ า่ ย ไม่ซบั ซ้อน และมีตน้ ทุนการผลิตทีต่ ำ่ � ส่งผลให้เฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด
สามารถก�ำหนดราคาขายที่ได้เปรียบกว่าเมื่อเทียบกับเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงทั่วไป ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่บริษัทสั่งซือ้ จากผูผ้ ลิตทัง้ หมด
จะต้องน�ำมาผ่านกระบวนการปิ ดผิวภายในโรงงานของบริษัททัง้ นีเ้ พื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิต เมื่อเทียบกับการสั่งซือ้ กระดาษปิ ดผิว
จากภายนอก ซึง่ นอกจากการใช้งานภายในกระบวนการผลิตของบริษัทแล้ว บริษัทยังมีการจ�ำหน่ายให้กบั บุคคลภายนอกเองโดยตรง
และบางส่วนเป็ นการจ�ำหน่ายผ่านทางบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท วีวี – เดคคอร์ จ�ำกัด ( VV – Décor) ที่บริษัทถือหุน้ อยูใ่ นสัดส่วนร้อยละ
99.95 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกล่าว โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของ VV – Décor คือ การเป็ นผูจ้ ำ� หน่ายกระดาษปิ ดผิว
(Trading) ให้กบั ลูกค้าบางรายของบริษัท โดยสัดส่วนการจ�ำหน่ายกระดาษปิ ดผิวให้กบั บุคคลภายนอก ปั จจุบนั คิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 40 ของปริมาณกระดาษปิ ดผิวที่ผลิตได้ทงั้ หมด

ตัวอย่างกระดาษปิดผิวที่บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่าย

ทัง้ นี ้ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ตามที่ได้กล่าวมาทัง้ หมด จะเป็ นการด�ำเนินการโดยบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
(“ECF” หรือ “บริษทั ”) และบริษทั วีวี เดคคอร์ จ�ำกัด ในฐานะบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.95 ซึง่ ทัง้ สองบริษทั ดังกล่าว
มีลกั ษณะการด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์ทงั้ หมด
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ธุรกิจพลังงานทดแทน
• โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant)
ปั จจุบนั บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อย เป็ นผูเ้ ข้าลงทุนใน บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด
(“SAFE”) ซึง่ ECF-P ได้เข้าลงทุนใน SAFE คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 33.37
ปั จจุบนั SAFE ได้เข้าลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด (“PWGE”)
ปั จจุบนั SAFE มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน PWGE ร้อยละ 99.99 โดย PWGE ด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวัตต์
ตัง้ อยูท่ ่ี ต�ำบลกายูคละ อ�ำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยใช้ชวี มวลจากต้นยางพารา เป็นเชือ้ เพลิงในการผลิต โดยจะผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
ให้แก่ภาครัฐ ตามนโยบายการสนับสนุนการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ของส�ำนักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน
โดยได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบการรับซือ้ ไฟฟ้าในระบบ Feed in Tariff (FiT) รวมถึงการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยโรงไฟฟ้า PWGE ได้เริม่ จ�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD)
ตัง้ แต่วนั ที่ 27 มิถนุ ายน 2560 เป็ นต้นมา
PWGE ด�ำเนินธุรกิจด้วยวิสยั ทัศน์ และพันธกิจ ทีจ่ ะสร้างสรรค์พลังงานสีเขียว ด้วยเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย พร้อมกับการพัฒนาการปลูกป่ า
เพื่อเศรษฐกิจสีเขียว บนแนวคิด Cullelose-Based World
โรงไฟฟ้า PWGE ตัง้ อยู่บนท�ำเลที่ดินติดถนนใหญ่ขนาด 4 ช่องทางเดินรถ บนเส้นทางหลวงหมายเลข 4057 และที่ดินอีกด้าน
ติดแม่นำ้� สุไหงโกลก ขนาดแม่นำ้� กว้าง 30 เมตร ท�ำให้มีนำ้� ใช้ตลอดทัง้ ปี โดยด้านหน้าที่ดนิ เป็ นเนินเขาสูง ซึง่ ที่ดนิ มีความสูงกว่าถนน
ประมาณ 3 เมตร ซึง่ จะช่วยลดความเสี่ยงจากปั ญหาน�ำ้ ท่วมได้ดี
นอกจากนีย้ งั เป็ นท�ำเลทีต่ งั้ อยูใ่ กล้กบั แหล่งวัตถุดบิ เพือ่ ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิต ภายในรัศมีรอบใน 30 กิโลเมตร รอบกลาง 60 กิโลเมตร
และรอบนอก 100 กิโลเมตร ซึง่ เป็ นท�ำเลทีต่ งั้ ทีจ่ ะช่วยลดความเสีย่ งด้านวัตถุดบิ ในอนาคต โดยอยูห่ า่ งจากรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
เพียง 30 กิโลเมตร ซึง่ เป็ นพืน้ ที่ตงั้ ของโรงเลื่อยและโรงสับไม้ (wood chips) เป็ นจ�ำนวนมาก โรงเลื่อยที่ตงั้ อยูบ่ ริเวณชายแดนประเทศ
มาเลซีย มีจำ� นวนมากกว่า 30 โรง ส่วนใหญ่จะผลิตและส่งไม้แปรรู ปให้ตลาดภายในประเทศไทย ผ่านทางชายแดนสุไหงโกลก
ซึง่ ท�ำเลที่ตงั้ ของโรงไฟฟ้าช่วยท�ำให้ได้เปรียบด้านค่าขนส่งและลดความเสี่ยงในกรณีท่ีคา่ น�ำ้ มันเพิ่มขึน้ ในอนาคต
ที่ตงั้ โรงงานยังอยู่ตรงข้ามกับหมู่บา้ นไม้ขาว ซึ่งมีประชากรชาวไทยที่นบั ถือศาสนาพุทธ อาศัยอยู่เป็ นจ�ำนวนกว่า 320 ครัวเรือน
ซึง่ อ�ำเภอแว้ง ไม่มีความเสี่ยงเรือ่ งการก่อการร้าย จัดเป็ นพืน้ ที่ปลอดภัยกว่าพืน้ ที่อ่ืน

ภาพโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล PWGE
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เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า
อุปกรณ์

เทคโนโลยี/ผู้ผลิต

ประเภท

Combustion chamber เยอรมนี / จีน

ห้องเผาไหม้ชนิดใช้ตะกรับแบบขัน้ บันได และมีหอ้ งเผาไหม้เพิ่มเติมด้านหลัง

Boiler

เยอรมนี / จีน

ชนิดท่อน�ำ้ มี Drum 1 ชุด มีทอ่ น�ำ้ เป็ นผนังส�ำหรับรับความร้อนและน�ำ้
หมุนเวียนแบบธรรมชาติ

Steam Turbine

เชคโกสโลวาเกีย / จีน

กังหันไอน�ำ้ แบบอิมพัลส์มีใบพัด 9 ชุดและไอน�ำ้ กลั่นตัวทัง้ หมด พร้อมด้วยเกียร์
ทดรอบ

สวิตเซอร์แลนด์ / จีน

เครือ่ งก�ำเนิดกระแสไฟฟ้าแบบ ซินโครไนซ์ ชนิดปิ ดหมด มีการระบายความ
ร้อนด้วยอากาศ และแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยน�ำ้ การก�ำเนิดสนามแม่เหล็ก
เป็ นแบบหมุนและไม่ตอ้ งมีการแปลงถ่าน

Generator

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

แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต
จากข้อมูลสถิติการเกษตรของประเทศไทยปี 2561 โดยการคาดการณ์จากส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้ขอ้ มูลว่า ในพืน้ ที่
จังหวัดนราธิวาส มีเนือ้ ที่ยืนต้นไม้ยางพาราจ�ำนวน 997,087 ไร่
ทาง PWGE จึงได้คำ� นวณปริมาณไม้ เพือ่ พิจารณาความเพียงพอของปริมาณไม้ทจ่ี ะใช้เป็ นเชือ้ เพลิงชีวมวลส�ำหรับโรงไฟฟ้า PWGE ดังนี ้
เนือ้ ที่ยืนต้นไม้ยางพารา
จะได้พืน้ ที่โค่นส�ำหรับอายุตน้ ยาง 20 ปี (ร้อยละ 5)
ได้ปริมาณไม้พืน้ เท่ากับ 49,854 ไร่ตอ่ ปี x ปริมาณไม้ฟื้น
21.9 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่
ไม้ฟืน 1 ตัน มีปริมาตร 1.3 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ
โรงไฟฟ้า PWGE มีความต้องการใช้เชือ้ เพลิงชีวมวลที่
320 ตันต่อวัน หรือ ประมาณ 9,920 ตันต่อเดือน

รายงานประจ�ำปี 2562

จ�ำนวน 997,087 ไร่
49,854 ไร่ตอ่ ปี
1,091,803 ลูกบาศก์เมตร
839,849 ตันต่อปี หรือ 69,987 ตันต่อเดือน
ดังนัน้ จึงคิดได้ประมาณร้อยละ
14 ของปริมาณไม้ฟืนที่ได้ทงั้ หมด
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ซึ่งจากการค�ำนวณปริมาณความต้องการเชือ้ เพลิงชีวมวลที่ใช้ในการผลิตเมื่อเทียบกับปริมาณไม่ฟืนที่ได้ทงั้ หมด นับว่าเพียงพอ
โดยยังไม่รวมเปลือกไม้ท่มี ปี ริมาณ 498,540 ลูกบาศก์เมตร ซึง่ ค�ำนวณจาก 10 ลูกบาศก์เมตร คูณจ�ำนวน 49,854 ไร่ตอ่ ปี หรือเท่ากับ
383,492 ตันต่อปี ด้วย
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนลดการพึ่งพาไม้เชือ้ เพลิงชีวมวลจากประเทศไทย โดยปริมาณไม้ยางพารากว่าร้อยละ 50 จะสั่งซือ้ จาก
ประเทศมาเลเซีย ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายไม้ท่มี คี วามสัมพันธ์ท่ดี กี บั ผูก้ อ่ ตัง้ โรงไฟฟ้า PWGE มาเป็ นระยะเวลาไม่ต่ำ� กว่า 25 ปี

2. บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ�ำกัด (“SAFE-B”)
ปัจจุบนั SAFE มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน SAFE-B ร้อยละ 99.99 โดย SAFE-B ด�ำเนินธุรกิจโรงสับไม้เพื่อให้ได้ไม้สบั (Woodchips) ส่งเข้า
เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตให้กบั โรงไฟฟ้า PWGE ซึง่ SAFE-B ได้เช่าที่ดนิ ภายในโรงไฟฟ้า PWGE เพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ ภายใต้พนื ้ ที่
ภายในอาคารโรงสับไม้และเก็บเชือ้ เพลิง (Woodchips) รวมเครือ่ งสับไม้ และสายพานล�ำเลียง บนขนาดเนือ้ ที่รวม 6,480 ตารางเมตร
ทัง้ นีโ้ รงสับไม้ของ SAFE-B มีกำ� ลังการผลิตติดตัง้ เพื่อผลิตไม้สบั เท่ากับ 60 ตันต่อชั่วโมง โดยมีจำ� นวนวันที่ใช้ในการผลิตไม้สบั เท่ากับ
8 ชั่วโมงต่อวัน ปั จจุบนั ใช้เป็ นก�ำลังการผลิตส�ำหรับรองรับการผลิตเชือ้ เพลิงให้กบั โรงไฟฟ้า PWGE เท่ากับ 12.12 ตันต่อชั่วโมง ทัง้ นี ้
ในส่วนของก�ำลังการผลิตติดตัง้ ส่วนที่เหลือ จะถูกน�ำไปใช้เพื่อการผลิตไม้สบั ส�ำหรับรองรับโครงการโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ที่อาจจะมีเพิ่ม
เติมในอนาคต รวมถึงการด�ำเนินธุรกิจผลิตสับไม้ให้กบั บริษัทภายนอก ที่มีความต้องการในบริเวณพืน้ ที่ใกล้เคียงกับโรงสับไม้ตอ่ ไป
ปั จจุบนั SAFE-B เริม่ เปิ ดด�ำเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ตัง้ แต่วนั ที่ 27 มิถนุ ายน 2560 เป็ นต้นมา ซึง่ เป็ นวันเดียวกับวันที่เริม่ จ�ำหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล PWGE

เทคโนโลยีการไม้สับ
อุปกรณ์

เทคโนโลยี/ผู้ผลิต

Chain/Belt Convenyer

จีน / จีน

เครือ่ งสับไม้

จีน / จีน

Belt Convenyer

จีน / จีน

สายพานล�ำเลียงแบบโซ่ ไม้ซุ ง ขนาดเส้น ผ่ า นศูน ย์ก ลาง 12 เซนติ เ มตร ยาว 1.2 เมตร
ถูกล�ำเลียงขึน้ Convenyer เพื่อส่งต่อไปยังเครื่องสับให้เป็ นไม้สบั
ขนาด 3*3 เซนติเมตร
ชนิดใบมีดสับ 4 ใบ
ท�ำหน้าที่สบั ไม้ซงุ ให้มีขนาดเล็กลงขนาด 3*3 เซนติเมตร เพื่อส่งเข้า
เก็บที่ถงั เก็บไม้สบั
สายพานยาง
ล�ำเลียงไม้สบั เก็บในถัง Stock ไม้ ก่อนส่งเข้า Boiler

Screw Convenyer

จีน / จีน

ส่งไม้สบั ลงสายพาน
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อธิบายการท�ำงาน

ล�ำเลียงไม้สบั จากถังเก็บส่งเข้าสายพานและส่ง Boiler

รายงานประจ�ำปี 2562

แผนภาพกระบวนการผลิตไม้สับ (Woodchips)

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

ภาพภายในโรงสับไม้ของ SAFE-B

3. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จ�ำกัด (“SAFE-P”)
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จ�ำกัด (“SAFE-P”) จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทขึน้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 โดยต่อมา SAFE ได้เข้า
ลงทุนใน SAFE-P เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 มูลค่ารวม 51.69 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึง่ หุน้ ของ SAFE-P ในสัดส่วนร้อยละ 49
ปั จจุบนั SAFE มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน SAFE-P ร้อยละ 49.00 โดย SAFE-P ด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวลด้วยเทคโนโลยี
แก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) ซึง่ ปัจจุบนั SAFE-P มีสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าครวม 2 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 2 โครงการ
คือ โครงการที่ อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ ขนาด 1 เมกะวัตต์ และอ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ขนาด 1 เมกะวัตต์
ปั จจุบนั โครงการที่อำ� เภอลอง จังหวัดแพร่ ได้เริ่มจ�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ส�ำหรับก�ำลังการผลิตที่ 1 เมกะวัตต์ ตัง้ แต่วนั ที่
1 สิงหาคม 2561 ที่ผา่ นมา และขณะนี ้ โครงการที่อำ� เภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ อยูร่ ะหว่างการวางแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้า
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ภาพโครงการโรงไฟฟ้า อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่

ภาพโครงการโรงไฟฟ้า อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่

เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น คือ การน�ำเชือ้ เพลิงชีวมวลมาท�ำการเผาในเตาทีอ่ อกแบบพิเศษเรียกว่า “เตาแก๊สซิฟายเออร์“ (Gasifier stove)
โดยมีการควบคุมปริมาณอากาศที่ไหลเข้าภายในเตาให้มีปริมาณน้อยกว่าปกติ เพื่อบังคับให้เกิดสถานการณ์ท่ีเรียกว่า “การเผาไหม้
ไม่สมบูรณ์” ซึง่ ในสภาวะดังกล่าวจะเกิดความร้อนภายในเตาประมาณ 1,100 องศาเซลเซียส และจะเกิดก๊าซขึน้ จ�ำนวน 5 ชนิด ได้แก่
1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์		
ร้อยละ 8
2. ก๊าซไนโตรเจน
ร้อยละ 50
3. ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์
ร้อยละ 20
4. ก๊าซไฮโดรเจน
ร้อยละ 20
5. ก๊าซมีเทน
ร้อยละ 2
ซึ่งก๊ าซในล�ำดับที่ 3 - 5 มี คุณสมบัติท่ี สามารถติดไฟได้ง่ายสามารถน�ำไปใช้ในการผลิตพลังงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็ น
การผลิตพลังงานความร้อนโดยการเผาไหม้โดยตรงในห้องเผาไหม้ Burner หรือแม้กระทั่งน�ำไปใช้กบั เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
(Internal combustion engine) และใช้เป็ นต้นก�ำลังในการฉุดเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้า (Generator Set)
เตาผลิตก๊าซเชือ้ เพลิง Gasifier แบบ Fixed bed downdraft gasifier สามารถแก้ปัญหาการปนเปื ้อนของยางเหนียว หรือ Tar
ได้เป็ นอย่างดี ดังนัน้ การใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวจึงมีความเหมาะสมในการน�ำไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงร่วมของเครือ่ งยนต์เพือ่ ผลิตกระแสไฟฟ้า
หรือแม้กระทั่งน�ำมาใช้ในการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร
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แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
คัดเลือกขนาดเชื้อเพลิง

ก�ำจัดความชื้นให้อยู่ในระดับ
ไม่เกินร้อยละ 20 ด้วยไอร้อน

เข้าสู่กระบวนการเผาไหม้เพื่อผลิตก๊าซ
เชื้อเพลิงความร้อน

ลดอุณหภูมิก๊าซเชื้อเพลิงก่อนเข้า
ถังกรอง

ระบบกรองฝุ่นและน�้ำมันดิน
เพื่อปรับคุณภาพให้สะอาด

กระบวนการจัดส่วนผสมระหว่าง
อากาศและก๊าซความร้อน Air Mixer

น�ำก๊าซความร้อนเข้าสู่เครื่องยนต์
เพื่อจุดระเบิดและสร้างก�ำลังให้กับ
เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า

เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
Power Generator

กระแสไฟฟ้า
Electricity

แบบจ�ำลองรูประบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล โดยใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น
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Gasifier

เตาแก๊สซิฟายเออร์ เมื่อใส่เชือ้ เพลิง อาทิเช่น เศษไม้ ซังข้าวโพด ฯลฯ เตาจะท�ำหน้าที่เผาแบบความคุม
อากาศเพื่อให้เกิดก๊าซเชือ้ เพลิง

Cyclone

ไซโคลนออกแบบให้แก๊สเชือ้ เพลิงไหลเวียนเป็ นวงกลมเพื่อให้เกิดแรงเหวี่ยง ท�ำให้ฝนุ่ ที่มีขนาดใหญ่กว่า
10 ไมครอนถูกสลัดหล่นตกลงสูถ่ งั เก็บตามแรงดึงดูดของโลก

Wet scrubber

ระบบท�ำความสะอาดก๊าซและลดอุณหภูมิก๊าซเชือ้ เพลิงจาก 450 c ลงเหลือ 40 c

Knock out tank

ถังแยกน�ำ้ และก๊าซออกจากกันและท�ำหน้าที่กรองฝุ่ นและน�ำ้ มันดิน

Heat exchanger

เครือ่ งแลกเปลี่ยนความร้อน ท�ำหน้าที่ลดอุณหภูมิก๊าซเชือ้ เพลิงจาก 40 c ลงเหลือ 25 c

Wet Blower

พัดลมดูดก๊าซแบบเปี ยก

Moisture collector

ถังดักความชืน้ ท�ำหน้าที่ดดู ซับละอองน�ำ้ ที่ยงั ปนอยูใ่ นก๊าซออก

Dust collector

ถังดักจับฝุ่ นละอองขนาดใหญ่กว่า 5 ไมครอนออกก่อนเข้าสูเ่ ครือ่ งยนต์

Storage gas

ถังส�ำรองก๊าซเชือ้ เพลิงก่อนเข้าเครือ่ งยนต์

Engine & Generator เครือ่ งยนต์และเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้า

• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ประเทศเมียนมาร์
ในช่วงปี 2560 บริษัทได้เข้าลงทุนเพื่อด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�ำลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ รวม 220 MW และ
มีกำ� ลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW ของ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“โครงการโรงไฟฟ้ามินบู”
หรือ “GEP”) ซึง่ ตัง้ อยูท่ ่ีเมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) โดยให้ บริษัท อีซีเอฟ
พาวเวอร์ จ�ำกัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษทั ย่อยที่บริษทั ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 99.99 เป็ นผูเ้ ข้าลงทุนซือ้ หุน้ ของโครงการในสัดส่วนร้อยละ 20
ซึง่ บริษทั ได้เข้าท�ำการซือ้ หุน้ สามัญเดิมของ GEP จ�ำนวน 51,512 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 20 ของหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ GEP ในขณะนัน้
ตามที่ได้รบั อนุมตั จิ ากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีมลู ค่าเท่ากับ 9 ล้านเหรียญสหรัฐ
ทัง้ นีโ้ ครงการโรงไฟฟ้ามินบูมมี ลู ค่ารวมของโครงการอยูท่ ่ี 292.62 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาดว่า จะมีอตั ราหนีส้ นิ ต่อทุนเท่ากับ 65 : 35
จึงท�ำให้ ECF-P มีภาระที่จะต้องเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่รอ้ ยละ 20 จ�ำนวน 20.22 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อไป
ทัง้ นี ้ โครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถจ�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) เฟสที่ 1 ขนาดก�ำลังการผลิตจ�ำนวน 50 เมกะวัตต์
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 และปั จจุบนั อยู่ระหว่างการก่อสร้างเฟสที่ 2 และจะเริ่มทยอยจ�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD)
ทุก ๆ 360 วัน หลังจากวันที่เฟสก่อนหน้าเริม่ ด�ำเนินการเชิงพาณิชย์
GEP มีบริษทั ย่อย 1 แห่ง คือ บริษทั จีอพี ี (เมียนมาร์) จ�ำกัด (“GEP-Myanmar”) ซึง่ เป็ นการลงทุนใน GEP-Myanmar เพียงบริษทั เดียว
และไม่ได้ถือหุน้ ในบริษัทอื่นใด GEP-Myanmar มีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจในการพัฒนาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้ามินบู
GEP-Myanmar ได้เข้าลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กับ Electric Power Generation
Enterprise (“EPGE”) (ชื่อก่อนหน้าคือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึง่ เป็ นองค์กรที่อยูภ่ ายใต้ Ministry of Electricity
and Energy ของประเทศเมียนมาร์ โดยสาระส�ำคัญคือ เพื่อตกลงพัฒนา ก่อสร้าง จัดหาแหล่งเงินทุน บริหารจัดการ บ�ำรุ งรักษา
และโอนกิจการ และ EPGE จะรับซือ้ ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�ำลังการผลิตติดตัง้ ประมาณ 220 MW
หรือคิดเป็ นอัตราการรับซือ้ ไฟฟ้าสูงสุดที่ 170 MW ซึง่ ตัง้ อยูท่ ่ีเมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับตัง้ แต่
วันที่เริม่ ด�ำเนินการจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทัง้ หมด 4 เฟส
ในอัตรารับซือ้ ไฟฟ้าคงที่ท่ี 0.1275 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายุสญ
ั ญาของ PPA รวมถึงการต่ออายุ PPA
ที่อาจจะเกิดขึน้ ด้วย โดยการผลิตไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็ น 4 เฟส ตามอัตราการผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่จะเกิดขึน้ ในแต่ละเฟส ดังนี ้
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เฟส 1 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 40 MW (กระแสสลับ) จากก�ำลังการผลิตติดตัง้ 50 MW
เฟส 2 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 80 MW (กระแสสลับ) จากก�ำลังการผลิตติดตัง้ 100 MW
เฟส 3 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 120 MW (กระแสสลับ) จากก�ำลังการผลิตติดตัง้ 150 MW
เฟส 4 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 170 MW (กระแสสลับ) จากก�ำลังการผลิตติดตัง้ 220 MW
โครงการโรงไฟฟ้ามินบู ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากเมืองหลวงเนปิ ดอว์ (Nay Pyi Taw) ประมาณ 150 กิโลเมตร หรือ
ใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 199 กิโลเมตร ด้วยเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง โดยพืน้ ที่โครงการจะตัง้ อยู่บนพืน้ ที่สิทธิการเช่า
เนือ้ ที่ประมาณ 836 เอเคอร์ (หรือเทียบเท่ากับ 2,114.48 ไร่) ซึง่ เพียงพอต่อการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ามินบูทงั้ 4 เฟส โดยสิทธิ
การเช่าของพืน้ ที่จะมีระยะเวลาเท่ากับหรือมากกว่าระยะเวลาของสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า โดยสิทธิการเช่าพืน้ ที่เนือ้ ที่เช่า 700 เอเคอร์
จะอยู่ภายใต้ บริษัท AVA Capital Trading Limited (“AVA Capital”) และพืน้ ที่ดงั กล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของ The Ministry of
Agriculture, Livestock and Irrigation (MOAI) โดย GEP-Myanmar จะด�ำเนินการเช่าต่อจาก AVA Capital ส่วนสิทธิการเช่าพืน้ ที่
เช่าเนือ้ ที่ 136 เอเคอร์ จะอยูภ่ ายใต้ GEP-Myanmar โดยพืน้ ที่ดงั กล่าวอยูภ่ ายใต้การดูแลของ The Ministry of Natural Resources
and Environment and Conservative (MNREC)

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้ามินบูเป็ นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
หรือวิธีโฟโตโวลตาอิคส์ (Photovoltaics) ซึง่ เป็ นการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็ นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์
(Solar Cell หรือ Photovoltaic cell (PV) โดยอาศัยอุปกรณ์ท่ีสำ� คัญในกระบวนการผลิต คือ
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Panel)
2. เครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)
3. หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)
4. ระบบอุปกรณ์สำ� หรับสถานียอ่ ยของโครงการขนาด 230kV (230 kV Substation Equipment)
เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะสร้างพาหะน�ำไฟฟ้า ท�ำให้เกิดพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power) จากนัน้
พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปไฟฟ้ากระแสตรงจะถูกส่งไปยังเครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter) ซึง่ จะแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็ นกระแสสลับ
(AC Power) โดยไฟฟ้ากระแสสลับดังกล่าวจะถูกส่งผ่านไปยังหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้อยูใ่ นระดับ
ที่เหมาะสมส�ำหรับโรงไฟฟ้าที่จะจ่ายไฟเข้าระบบสายส่งของ national grid line ซึ่งในโครงการโรงไฟฟ้ามินบูนี ้ ไฟฟ้ากระแสสลับ
จากเครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้าจะถูกรวบรวมโดยหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 33 kV อุปกรณ์ตนั ตอนไฟฟ้า (switchgear) และอุปกรณ์สง่ ไฟฟ้า
(distribution systems) ทัง้ นี ้ กระแสไฟฟ้าดังกล่าวจะถูกเพิ่มแรงดันให้สงู ขึน้ เป็ น 230 kV โดยหม้อแปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้า (step-up
transformer) ขนาด 230 – 33 kV จ�ำนวน 4 เครือ่ ง เพื่อจะจ่ายไฟเข้าระบบสายส่งของ national grid line ทัง้ นี ้ สายส่งหลักระยะทาง
ประมาณ 1.3 ไมล์ (หรือประมาณ 2.1 กิโลเมตร) ได้ดำ� เนินการสร้างเสร็จเป็ นที่เรียบร้อยพร้อมเชื่อมต่อเข้ากับ national grid line
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ภาพโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์
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ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel)
• บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด (“แพลนเนท”)
แพลนเนทมีวตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel) ได้แก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ
(MDF Board) และแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด (Particleboard) โดยคาดว่าจะมีกำ� ลังการผลิตที่ 600 – 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทัง้ นี ้
บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด ได้ดำ� เนินการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทเสร็จสิน้ ไปเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัท ครัง้ ที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2561 ได้มีมติอนุมตั ใิ ห้ บริษัทเข้าลงทุนใน บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด โดยเข้าถือ
หุน้ ร้อยละ 57 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ โดยปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน
450 ล้านบาท โดยแพลนเนทจะใช้เงินลงทุนในโครงการเบือ้ งต้นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 1,456.31 ล้านบาท
ในปั จจุบนั แพลนเนทอยู่ระหว่างการส�ำรวจรายละเอียดในการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ การลงพืน้ ที่สำ� รวจที่ดินที่เหมาะสม
ที่จะก่อสร้างโรงงาน ซึ่งต้องพิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทัง้ แหล่งวัตถุดิบ ระยะทางในการขนส่งวัตถุดิบ ระยะทางใน
การขนส่งสินค้าจากโรงงาน รวมถึงปั จจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ให้ครอบคลุมรอบด้าน ฯลฯ เพื่อให้บริษัทได้รบั ผลตอบแทนที่คมุ้ ค่าและ
ได้รบั ประโยชน์สงู สุดภายใต้ความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจที่นอ้ ยที่สดุ โดยคาดว่าจะมีระยะเวลาการก่อสร้างโรงงานให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 2 ปี ภายหลังจากด�ำเนินการคัดเลือกที่ดนิ ที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ
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โครงสร้างรายได้
บริษัทมีโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี ้

1. โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ปี 2560

กลุ่มผลิตภัณฑ์
1. เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด
2. เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
3. เฟอร์นิเจอร์ท่ีจำ� หน่ายผ่านโชว์รูม กลุม่ ร้านค้าส่ง
และร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer)
4. กระดาษปิ ดผิว
5. ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง
6. ร้านค้าปลีก
รายได้จากการขาย - สุทธิ
รายได้อ่ืน ๆ1/
รายได้รวม

ปี 2561

2562

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

917.09
169.58

66.81
12.35

883.13
184.13

63.39
13.22

932.74
145.03

74.37
11.56

173.62

12.65

229.93

16.50

117.53

9.37

3.92
47.87
2.20
8.68
0.76
2.33
100.00 1,254.18
3.48
36.72
100.00 1,290.90

3.82
0.69
0.19
100.00
2.84
100.00

73.54
22.68
16.09
1,372.59
34.06
1,406.65

5.36
54.63
1.65
30.70
1.17
10.60
97.88 1,393.11
2.42
50.22
100.00 1,443.33

หมายเหตุ :
1/ รายได้อน่ื ๆ ได้แก่ ก�ำไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์ถาวร รายได้คา่ เช่าและค่าบริการ ดอกเบีย้ รับ ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น
รายได้อน่ื (ได้แก่ ค่าบริการตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวซี )ี รายได้ขายเศษวัสดุ / รายได้จากการชดเชยการส่งออก / ส่วนลดรับ / อืน่ ๆ
2/ บริษทั ได้ปิดสาขาการด�ำเนินธุรกิจในส่วนของร้านค้าปลีก Can Do เสร็จสมบูรณ์เมือ่ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นต้นมา
3/ ในรอบปี 2562 บริษทั ได้จดั ท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาทีท่ ำ� กับลูกค้า ดังนัน้ ข้อมูล
ในงบการเงินปี 2561 จึงมีการปรับปรุงเพือ่ ประโยชน์ในการเปรียบเทียบ

2. โครงสร้างรายได้แยกตามการจ�ำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
1. จ�ำหน่ายภายในประเทศ
2. จ�ำหน่ายต่างประเทศ
รายได้จากการขาย - สุทธิ
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ปี 2560
ล้านบาท
666.02
706.57
1,372.59
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ปี 2561
ร้อยละ
48.52
51.48
100.00

ล้านบาท
703.17
689.94
1,393.11

ปี 2562
ร้อยละ
50.47
49.53
100.00

ล้านบาท
547.62
706.57
1,254.18

ร้อยละ
43.66
56.34
100.00

รายงานประจ�ำปี 2562

ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรม
1. ภาวะการส่งออกและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ภาวะการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ปี 2562 ที่ผ่านมา
จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมา ภาพรวมของตัวเลขการส่งออก
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิน้ ส่วน ซึง่ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิ จอร์ไม้ เฟอร์นเิ จอร์โลหะ ที่นอนหมอนฟูก เฟอร์นิเจอร์อ่นื ๆ และ
ชิน้ ส่วนเฟอร์นิเจอร์ มีมลู ค่าเท่ากับ 1,276.20 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็ นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับช่วงปี 2561
เท่ากับร้อยละ 7.99 โดยแบ่งแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ีสง่ ออกได้ดงั นี ้
หน่วย : ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ตัวเลขการส่งออก

ปี 2560

ปี 2561

อัตราการเติบโต

ปี 2562

อัตราการเติบโต

1,145.3

1,181.8

3.18%

1,276.20

7.99%

331.50

309.3

(6.69%)

328.60

6.23%

เฟอร์นิเจอร์โลหะ

80.30

84.30

4.95%

138.60

64.35%

ที่นอนหมอนฟูก

112.00

132.60

18.37%

200.70

51.35%

เฟอร์นิเจอร์อ่ืน ๆ

178.60

204.50

14.50%

201.60

(1.44%)

442.8

451.00

1.85%

406.80

(9.80%)

เฟอร์นิเจอร์และชิน้ ส่วน
โดยแบ่งออกเป็ น
เฟอร์นิเจอร์ไม้

ชิน้ ส่วนเฟอร์นิเจอร์

ข้อมูลสัดส่วนเมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนทั้งหมด
ตัวเลขการส่งออกชิน้ ส่วนเฟอร์นิเจอร์มีมูลค่าการส่งออกเป็ นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ทัง้ หมด
รองลงมาเป็ นมูลค่าการส่งออกกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ซ่งึ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเป็ นการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ตามค�ำสั่ง
ซือ้ จากลูกค้าต่างประเทศทัง้ หมด

แผนภาพสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ปี 2562
หน่วย : ร้อยละ

31.87%

ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ

15.80%

ที่นอนหมอนฟูก

15.73%

เฟอร์นิเจอร์โลหะ

10.86%

เฟอร์นิเจอร์ไม้ (พันชิ้น)

25.75%

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
รายงานประจ�ำปี 2562
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โดยมูลค่าการส่งออกเฟอร์นเิ จอร์และชิน้ ส่วนที่ประเทศไทยมีการส่งออกมากที่สดุ อันดับ 1 คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ ในรอบปี 2562
ที่ผา่ นมามีอตั ราการส่งออกเพิ่มขึน้ ร้อยละ 93.14 โดยมีสดั ส่วนการส่งออกร้อยละ 25.66 รองลงมาอันดับ 2 คือ ประเทศญี่ปนุ่ มีอตั รา
การส่งออกลดลงที่รอ้ ยละ 4.77 ทัง้ นีห้ ากพิจารณาการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศของบริษัท ในรอบปี 2562 พบว่า บริษัทมีอตั รา
การส่งออกสินค้าที่เพิ่มขึน้ ทัง้ ในส่วนของรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐและเงินบาท โดยมีอตั ราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 3.90 ร้อยละ 2.57
ตามล�ำดับ ถึงแม้คา่ เงินบาทในช่วงปี 2562 จะแข็งค่าขึน้ เมื่อเทียบกับช่วงปี 2561 อยูป่ ระมาณร้อยละ 1.28 ก็ตาม
นอกจากนีห้ ากพิจารณาตัวเลขมูลค่าการส่งออกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยังพบว่า ใน 10 ประเทศ
ที่ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าไปจ�ำหน่ายมากที่สดุ จะมีกลุม่ ประเทศคูค่ า้ ในเขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (AEC) อยู่ 5 ประเทศ
ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และเมียนมา ประเทศไทยมีมลู ค่าการส่งออกให้กบั ประเทศเหล่านี ้ คิดเป็ นมูลค่า
ทัง้ หมดเท่ากับ 160.37 เหรียญสหรัฐ หรือลดลงประมาณร้อยละ 9.91 เมื่อเทียบกับช่วงปี 2561 ที่ผา่ นมา และคิดเป็ นสัดส่วนเมื่อ
เทียบกับมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิน้ ส่วนเท่ากับร้อยละ 12.57
ทัง้ นีบ้ ริษัทได้วางแผนนโยบายที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กบั กลุม่ ลูกค้าที่มีอยูใ่ นมือส�ำหรับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในประเทศ
ญี่ปนุ่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการค้าขายร่วมกันนานหลายปี โดยจะมุ่งมั่นด้านการพัฒนารู ปแบบสินค้า รวมถึงคุณภาพของ
สินค้า ระยะเวลาการส่งมอบที่ตรงต่อเวลา เหล่านีค้ อื หัวใจที่สำ� คัญของการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน ซึง่ กลุม่ ลูกค้าโดยส่วนใหญ่ในประเทศ
ญี่ปนุ่ คือ ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ทัง้ ที่จำ� หน่ายสินค้าเฉพาะด้านเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งภายใน
บ้าน รวมถึงร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ท่ีจำ� หน่ายสินค้าหลากหลาย ซึง่ ลูกค้าที่คา้ ขายกับบริษัทล้วนจัดเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหญ่เป็ น
อันดับต้น ๆ ของประเทศญี่ปนุ่
อย่างไรก็ตาม บริษทั ตระหนักถึงความเสีย่ งของการพึง่ พิงลูกค้าหลักเพียงรายใดรายหนึง่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพึง่ พิงลูกค้าในประเทศ
ญี่ปนุ่ ซึง่ เป็ นลูกค้าหลักของบริษัท คิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้จากการขายทัง้ หมด ที่ผา่ นมาบริษัทได้วางแผนที่จะ
ขยายกลุม่ ลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเริม่ เห็นผลในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2562 โดยสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังกลุม่ ประเทศอินเดีย จีน
และตะวันออกกลาง ได้เพิม่ ขึน้ จากเดิม ถึงแม้จะเป็ นเพียงช่วงเริม่ ต้นแต่กน็ บั เป็ นสัญญาณที่ดซี ง่ึ เห็นได้จากตัวเลขค�ำสั่งซือ้ รับล่วงหน้า
ที่ได้รบั จนถึงช่วงปี 2563

ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทยมีมลู ค่าประมาณ 90,000 ล้านบาท และมีผปู้ ระกอบการกว่า 1,800 ราย จากข้อมูลที่เกิดขึน้ ในรอบ
ปี 2560 โดยผูป้ ระกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์คาดว่ายังคงเติบโตได้ดี สะท้อนจากผูป้ ระกอบการรายใหญ่ในตลาด
เช่น เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์, โมเดิรน์ ฟอร์มกรุ ๊ป, อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค, ชิค รีพลับบลิค และ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ มีการตัง้ เป้าหมาย
รายได้ทงั้ ปี 2562 จะเติบโตเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10 - 15 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากมองว่าภาพรวมตลาดเฟอร์นิเจอร์ปัจจุบนั ยังมีอตั รา
การเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้า ประกอบกับผูป้ ระกอบการได้มงุ่ พัฒนาสินค้าปรับตัว
ในเรือ่ งขนาดและดีไซน์ เพื่อตอบสนองความต้องการและให้เข้ากับไลฟ์ สไตล์ของกลุม่ เป้าหมายมากที่สดุ
ผู้ประกอบการ
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ จ�ำกัด
บริษัท โมเดิรน์ ฟอร์มกรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ชิค รีพบั บลิค จ�ำกัด (มหาชน)
รวม

รายได้ (ล้านบาท)
2560
9,000
7,200
3,082
1,445
622
21,349

2561f - 2562f

ส่วนแบ่งการตลาด
(%)
9.34
7.48
3.2
1.5
0.65
22.17

คาดว่าจะเติบโตอยูใ่ นช่วง
8 - 15%

ที่มา: Enlite 13 พ.ย. 61, ประมวลผลโดยศูนย์วิจยั เศรษฐกิจฯ ธนาคารออมสิน * มูลค่าตลาดเฟอร์นิเจอร์ ณ ปี 2560
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รายงานประจ�ำปี 2562

จากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ปั จจุบนั มีจำ� นวนนิตบิ คุ คลที่สง่ งบการเงิน และเป็ นผูป้ ระกอบการในธุรกิจ
ร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 3,252 ราย คิดเป็ นรายได้รวมตามข้อมูลงบการเงินที่นำ� ส่ง
ประจ�ำปี 2559 (ตามข้อมูลที่ปรากฏล่าสุดบนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) อยูท่ ่ี 71,777.84 ล้านบาท และ
มีทนุ จดทะเบียนรวม 21,052.92 ล้านบาท ในกลุม่ ร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งเหล่านี ้ มีผปู้ ระกอบการรายใหญ่ ซึง่ เป็ นผูเ้ ล่นที่สำ� คัญ
ในอุตสาหกรรมอยู่ 2 ราย ซึง่ หากเปรียบเทียบกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของผูเ้ ล่นรายส�ำคัญดังกล่าวเทียบกับบริษัท จะพบว่าไม่ใช่กลุม่
ลูกค้าเดียวกันกับบริษทั กล่าวคือ ผูป้ ระกอบการ 2 ราย ด�ำเนินธุรกิจการเป็ นผูผ้ ลิตเฟอร์นเิ จอร์และจัดส่งสินค้าเพื่อจ�ำหน่ายในรูปแบบ
ร้านค้าปลีกเฟอร์นเิ จอร์ขนาดใหญ่ท่จี ำ� หน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของตนเองซึง่ เป็ นการจ�ำหน่ายสินค้าไปยังผูใ้ ช้เฟอร์นเิ จอร์โดยตรง
(End-user) ซึง่ ไม่ได้เป็ นคูแ่ ข่งขันโดยตรงของบริษัท เนื่องจากมีกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน และหากพิจารณาถึงผูผ้ ลิตและ
จ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ที่มีกลุม่ ลูกค้าเป็ นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) เช่นเดียวกันกับบริษัท ปั จจุบนั มีเพียง 4 ราย ที่มี
สินค้าวางจ�ำหน่ายใน Modern Trade แต่เนื่องจากผูผ้ ลิตทัง้ 4 ราย เป็ นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ขนาดกลางถึงเล็กที่มีความสามารถ
ในการรับค�ำสั่งซือ้ จ�ำกัด และไม่มีผปู้ ระกอบการรายใดที่มียอดขายใกล้เคียงกับบริษัท นอกจากนีร้ ายได้จากการจ�ำหน่ายของบริษัท
โดยส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 50 เป็ นการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายให้กบั ลูกค้าในต่างประเทศ ดังนัน้ บริษัทจึงพิจารณาคูแ่ ข่งขันจาก
ต่างประเทศเป็ นส�ำคัญ ซึ่งปั จจุบนั บริษัทได้คาดการณ์ว่า น่าจะมีเพียงรายเดียวที่มีลกั ษณะการด�ำเนินธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท
รวมถึงมีกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายในต่างประเทศเป็ นกลุม่ เดียวกัน คือ HEVEA PAC Malaysia SDN BHD ประเทศมาเลเซีย
ส�ำหรับสถานการณ์และศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั ในขณะนี ้ ยังถือว่า อยูใ่ นระดับที่ไม่เสียเปรียบเมื่อเทียบกับคูแ่ ข่งขัน นอกจาก
นีบ้ ริษัทยังสามารถรักษาระดับรายได้โดยไม่เกิดการสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดแต่อย่างใด เมื่อพิจารณาจากส่วนแบ่งการตลาด
ทัง้ การส่งออกและการจ�ำหน่ายสินค้าภายในประเทศ โดยในรอบปี 2562 บริษัทไม่เกิดการสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างมี
นัยส�ำคัญแต่อย่างใด นอกจากนีใ้ นส่วนของการส่งออกบริษัทได้รบั โอกาสทางการค้าจากลูกค้าในประเทศอินเดีย จีน ตะวันออกกลาง
ทีเ่ ริม่ ทยอยสั่งซือ้ สินค้าจากโรงงานของบริษทั และยังมีแนวโน้มปริมาณค�ำสั่งซือ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องตามแผนค�ำสั่งซือ้ ทีค่ าดการณ์ไว้

ภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ที่มา: ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
จากข้อมูล บทสรุ ปผูบ้ ริหาร สรุ ปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 ซึ่งจัดท�ำโดยส�ำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) (www.oie.go.th) ให้ขอ้ มูลว่า ปี 2562 คาดว่าปริมาณการผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องเรือนท�ำด้วยไม้ในประเทศ
มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.66 และ 6.54 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อนตามล�ำดับ จากการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
ในประเทศ โดยมีปริมาณการผลิตและจ�ำหน่ายเครือ่ งเรือนไม้ภายในประเทศ คิดเป็ นจ�ำนวน 10.33 ล้านชิน้ และ 1.63 ล้านชิน้ ตามล�ำดับ
การผลิตเครื่องเรือนท�ำด้วยไม้ปี 2562 คาดว่าจะมีปริมาณ 10.33 ล้านชิน้ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.66 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน สาเหตุ
จากการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศที่เพิ่มขึน้
การจ�ำหน่ายเครื่องเรือนท�ำด้วยไม้ในประเทศ ปี 2562 คาดว่าจะมีปริมาณ 1.63 ล้านชิน้ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.54 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี กอ่ น เป็ นผลจากการกระตุน้ ตลาดผ่านการจัดงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับเฟอร์นเิ จอร์และของแต่งบ้านอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี ทำ� ให้
ปริมาณการจ�ำหน่ายเครือ่ งเรือนท�ำด้วยไม้ในประเทศมีทิศทางขยายตัวเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
แนวโน้ มอุตสาหกรรมไม้ และเครือ่ งเรือนปี 2563
การผลิตเครือ่ งเรือนทำ� ด้วยไม้ปี 2563 คาดการณ์ได้วา่ จะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับปี ก่อน จากการผลิตเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ขณะเดียวกันการจำ� หน่ายเครื่องเรือนทำ� ด้วยไม้ในประเทศคาดว่าจะมี
แนวโน้มเพิ่มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน เป็ นผลจากมาตรการกระตุน้ ภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลที่คาดว่าจะส่งผลต่อ
การเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมเกีย่ วเนือ่ ง ในส่วนของมูลค่าการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้คาดว่าจะมีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับปี ก่อน จากการขยายตลาดส่งออกไปยังตลาดใหม่ ๆ
รายงานประจ�ำปี 2562
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อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในปี 2563 มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี ้
1. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะในกลุม่ ตลาดกลาง - บน เป็ นตลาดที่มีอตั ราการแข่งขันสูง เช่น การแข่งขันด้านราคา และ
ผูป้ ระกอบการจากต่างประเทศ ผูป้ ระกอบการจึงต้องเน้นพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่ ที่มคี วามโดดเด่นตรงตามความต้องการและ
ไลฟ์ สไตล์การใช้ชีวติ ของกลุม่ ลูกค้า ท�ำให้เกิดการลงทุนเครือ่ งจักร การพัฒนาบุคลากรด้านออกแบบดีไซน์ผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพให้ทนั สมัย รวดเร็ว และสนอบตอบความต้องการของผูบ้ ริโภคให้มากขึน้
2. การแข่งขันที่รุนแรงจากเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกของจีน และเวียดนาม ซึง่ มีขอ้ ได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคา เนื่องจากมีคา่ แรงงาน
ต�่ำกว่า และค่าวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ ท�ำให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดระดับล่างอย่างต่อเนื่อง เพราะราคายังเป็ นปั จจัย
หลักที่ผบู้ ริโภคใช้ตดั สินใจเลือกซือ้ เฟอร์นิเจอร์ แม้เฟอร์นิเจอร์ไทยจะมีคณ
ุ ภาพและได้รบั การยอมรับมากกว่าเฟอร์นิเจอร์จากจีน
และเวียดนามก็ตาม แต่ดว้ ยราคาที่ถกู กว่า อาจท�ำให้คคู่ า้ เลือกเฟอร์นิเจอร์จากประเทศคูแ่ ข่ง

2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ทางบริษัทได้ตงั้ เป้าหมายการเจาะกลุม่ ลูกค้ารายใหม่ เพื่อเป็ นการขยายช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า ทัง้ ลูกค้าภายในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้าต่างประเทศ บริษทั ได้รบั โอกาสในค�ำสั่งซือ้ จากผูป้ ระกอบการร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ในประเทศ
อินเดีย และจีน ซึง่ จะเป็ นโอกาสที่สำ� คัญในการต่อยอดค�ำสั่งซือ้ ให้เพิ่มขึน้ ในอนาคต
ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าเดิมของบริษัท ทางบริษัทจะเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อขยายช่องทางและโอกาสในการรับค�ำ
สั่งซือ้ ได้เพิ่มขึน้ จากเดิม โดยนับตัง้ แต่ปี 2560 ที่ผา่ นมาบริษัทได้เริม่ ปรับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์สกู่ ารขยายฐานการผลิตส�ำหรับผลิตภัณฑ์
เตียงนอนมากขึน้ ซึ่งจากผลการส�ำรวจข้อมูลพบว่า ยังมีโอกาสสร้างการเติบโตของรายได้จากการขายผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์นีไ้ ด้
ซึง่ บริษัทจะได้วางแผนการขยายสายการผลิตเฉพาะเจาะจงส�ำหรับผลิตภัณฑ์นีใ้ ห้เพิ่มขึน้ ต่อไป
และในส่วนของการขายสินค้าภายในประเทศ บริษัทยังคงกลยุทธ์ท่ีจะเติบโตไปร่วมกับจ�ำนวนสาขาของลูกค้าในกลุม่ ร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่ (Modern Trade) ที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจะช่วยลดต้นทุนคงที่จากค่าเช่า และค่าใช้จา่ ยคงที่อ่ืน ๆ ที่ใช้ในการ
ด�ำเนินธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนขยายสาขาของโชว์รูมด้วยตัวเอง
ส�ำหรับเป้าหมายในปี ตอ่ ไป บริษัทจะยังคงกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อเจาะกลุม่ ลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกรายย่อยและร้านค้าส่ง
เฟอร์นิเจอร์ (Dealer) ในพืน้ ที่ตา่ งจังหวัด ภายใต้ตราสินค้า ที่ทางบริษัทมีแผนจะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตราสินค้าให้มีความทัน
สมัยมากขึน้ และเพื่อให้สามารถสร้างรายได้จากการขายให้เพิ่มขึน้ จากเดิม เนื่องจากบริษัทพิจารณาว่า โอกาสทางการขายผ่านฐาน
ลูกค้าในกลุม่ นีย้ งั มีศกั ยภาพที่จะสร้างยอดขายให้เพิ่มขึน้ ได้อย่างต่อเนื่อง

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์
ในส่วนของการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท ขณะนีบ้ ริษัทมีโรงงานที่ใช้เป็ นฐานในการผลิตรวม 2 แห่ง ซึ่งแบ่งออกเป็ น ส่วนของ
ส�ำนักงานใหญ่ และสาขาที่ 1 ดังนี ้
1. ส�ำนักงานใหญ่ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 37/9 หมูท่ ่ี 10 ถนนบ้างบึง – แกลง ต�ำบลทางเกวียน อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยในส่วนของโรงงาน
แห่งนี ้ จะประกอบด้วยอาคารที่ใช้เป็ นส่วนประกอบในการผลิตทัง้ หมด 10 อาคาร โดยแบ่งออกเป็ น
1. อาคารผลิตเฟอร์นิเจอร์ 5 อาคาร
2. โกดังเก็บสต็อกสินค้าส�ำเร็จรูปเพื่อเตรียมส่งมอบ 2 อาคาร
3. อาคารเตรียมวัตถุดบิ ได้แก่ อาคารโรงปิ ดผิว และจัดชุดน็อต สกรู (ฟิ ตติง้ ) 1 อาคาร
4. อาคารเก็บสต็อกไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด 1 อาคาร
5. อาคารแพ็กกิง้ สินค้า 1 อาคาร
ในส่วนส�ำนักงานใหญ่นี ้ จะเดินสายการผลิตเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ดเท่านัน้
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2. สาขาที่ 1 ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 29/1 - 2 หมูท่ ่ี 3 ซอยชงโค – ชุมนุมใน ต�ำบลวังจันทร์ อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยในส่วนของโรงงาน
แห่งนี ้ จะประกอบด้วยอาคารที่ใช้เป็ นส่วนประกอบในการผลิตทัง้ หมด 7 อาคาร โดยแบ่งออกเป็ น
1. อาคารผลิตเฟอร์นิเจอร์ 4 อาคาร
2. โรงเลื่อย โรงอบไม้ยางพาราแปรรูป 1 อาคาร
3. โกดังเก็บสต็อกสินค้าส�ำเร็จรูปเพื่อเตรียมส่งมอบ 1 อาคาร
4. อาคารผลิตกระดาษปิ ดผิว 1 อาคาร
ในส่วนของโรงงานแห่งนีจ้ ะเดินสายการผลิตเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเลื่อย โรงอบไม้ยางพาราแปรรู ปโรงผลิตและประกอบ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา และโรงผลิตกระดาษปิ ดผิวเท่านัน้
บริษัทมีรูปแบบการเปิ ดเดินสายการผลิตเครือ่ งจักรในแต่ละวัน แบ่งออกได้ ดังนี ้
- ตัง้ แต่เวลา 08.00 – 17.00 น. คือ 1 กะ
- ตัง้ แต่เวลา 08.00 – 20.00 น. (รวมจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานล่วงเวลา (OT) 3 ชั่วโมง ตัง้ แต่เวลา 17.00 – 20.00 น.
- ตัง้ แต่เวลา 08.00 – 24.00 น. (รวมจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานล่วงเวลา (OT) 6 ชั่วโมง ตัง้ แต่เวลา 17.00 – 24.00 น. ก่อนหักชั่วโมง
พักพิเศษเวลา 17.00 – 18.00 น. เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง)
ทัง้ นี ้ ปั จจุบนั บริษัทยังไม่มีการเปิ ดด�ำเนินการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง

ก�ำลังการผลิตเต็มที่และก�ำลังการผลิตจริงในปัจจุบัน
ก�ำลังการผลิต

ก�ำลังการผลิตเต็มที่
ก�ำลังการผลิตจริงในปั จจุบนั
(โดยประมาณ)
อัตราการใช้กำ� ลังการผลิตในปั จจุบนั
(โดยประมาณ)

ก�ำลังการผลิตไม้
ก�ำลังการผลิต
ก�ำลังการผลิต
ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด เฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพารา
(ลูกบาศก์เมตรต่อปี)
(ลูกบาศก์เมตรต่อปี)
(ลูกบาศก์เมตรต่อปี)

ก�ำลังการผลิต
กระดาษปิดผิว
(เมตรต่อปี)

8,700

95,000

7,900

24,000,000

6,500

59,885

5,690

16,084,300

ร้อยละ 74.71

ร้อยละ 63.04

ร้อยละ 72.03

ร้อยละ 67.02

หมายเหตุ: ในส่วนของก�ำลังการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ขณะนีเ้ ครื่องจักรได้เดินก�ำลังเต็ม
ประสิทธิภาพและก�ำลังแรงงานที่มีอยูใ่ นขณะนีแ้ ล้ว
รายละเอียดเครื่องจักร อุปกรณ์ ทีใ่ ช้ในการผลิต โดยแบ่งแยกตามกระบวนการผลิต
1. การผลิตไม้ยางพาราแปรรู ป ประกอบด้วย
เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

ก�ำลังการผลิต

1. โต๊ะเลื่อยไม้ซงุ
โดยเฉลีย่ 900 - 1,000 คิวบิกฟุต / วัน ส�ำหรับระยะเวลาการผลิตตัง้ แต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
2. ถังอัดน�ำ้ ยาความดันสูง เพือ่ ป้องกันมอดและปลวก โดยเฉลีย่ 70 - 80 คิวบิกฟุต ส�ำหรับการอบ 45 นาที ต่อรอบ โดยจะอบประมาณ 8 - 9 รอบต่อวัน
3. เตาอบ
จ�ำนวน 8 เตา โดยสามารถบรรจุได้ 850 - 1,000 คิวบิกฟุตต่อวัน
4. บอยเลอร์ โดยใช้ฟืน และเศษไม้ท่ีเหลือทิง้ จากกระบวนการผลิตเป็ นเชือ้ เพลิง
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2. การผลิตเฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพารา ประกอบด้วย
เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
1. โต๊ะตัดไม้ตามขนาดที่กำ� หนดเพื่อเตรียมวัตถุดบิ
2. เครือ่ งจักร CNC เพื่อตัด เจาะไม้ ตามรูปแบบ และขนาดที่กำ� หนดเพื่อเตรียมขึน้ รูป โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปนุ่ และไต้หวัน
3. เครือ่ งไสไม้ เครือ่ งขัด
4. อุปกรณ์การพ่นสี

ปริมาณการผลิตของเฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพารา ในช่วงทีผ่ า่ นมา

หน่วย : ตัว
ปริมาณการผลิต

ประเภทสินค้า
โต๊ะรับประทานอาหาร (Dining Table)
เก้าอีร้ บั ประทานอาหาร (Dining Chair)
ม้านั่งยาว (Bench)
เตียง (Bed)
โต๊ะ (Center)
ตูเ้ อนกประสงค์ (Buffet + Hutch)
รถเข็น (Wagon)
ชัน้ วางของ (Shelf)
ส่วนประกอบอื่น ๆ
รวมปริมาณการผลิต

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

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

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

10,434
137,109
4,969
24
330
380
6,580
19,618
179,444

3. การผลิตเฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด ประกอบด้วย
เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
1. โต๊ะตัดไม้ตามขนาดที่กำ� หนดเพื่อเตรียมวัตถุดบิ
2. เครือ่ งจักรส�ำหรับใช้ในการปิ ดกระดาษปิ ดผิวไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด
3. เครือ่ งจักร CNC เพื่อตัด เจาะไม้ ตามรูปแบบ และขนาดที่กำ� หนดเพื่อเตรียมขึน้ รูปร่าง โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน
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ปริมาณการผลิตของเฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด ในช่วงที่ผา่ นมา
ประเภทสินค้า
ชัน้ วางของเอนกประสงค์
ตูเ้ อนกประสงค์ / ตูโ้ ชว์
ตูส้ ำ� หรับใส่รองเท้า
ตูเ้ สือ้ ผ้า
ชัน้ วางทีวี (ตัว)
โต๊ะคอมพิวเตอร์ / โต๊ะท�ำงาน
โต๊ะเครือ่ งแป้ง / เตียง
รวมปริมาณการผลิต

หน่วย : ตัว
ปริมาณการผลิต
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

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

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

2,248,703
91,163
46,986
46,576
374,207
39,219
28,453
2,875,307

ในงวดบัญชีปี 2562 และปี 2561 บริษัทมีสดั ส่วนการสั่งซือ้ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดต่อยอดสั่งซือ้ วัตถุดิบรวม คิดเป็ นร้อยละ 36.45 และ
ร้อยละ 36.55 ตามล�ำดับ
4. การผลิตกระดาษปิ ดผิว ประกอบด้วย
เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
1. เครือ่ งจักรส�ำหรับพิมพ์ลายกระดาษฟอยล์ โดยใช้เทคโนโลยีจาก
ประเทศญี่ปนุ่ และประเทศจีน รวม 2 สายการผลิต
2. เครือ่ งตรวจสอบคุณภาพของกระดาษปิ ดผิว

ก�ำลังการผลิต
เครือ่ งจักรสามารถเดินเครือ่ งเพื่อพิมพ์ลายได้ 24,000,000 เมตรต่อปี

ปริมาณการผลิตกระดาษปิ ดผิว ในช่วงทีผ่ า่ นมา
ขนาดกระดาษ

รวมปริมาณการผลิต

30 แกรม
45 แกรม
60 แกรม
65 แกรม

หน่วย : เมตร
ปริมาณการผลิต
ปี 2560
15,301,897
7,500
1,618,650
471,400
17,399,447

ปี 2561

ปี 2562

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

13,545,450
1,446,940
379,350
15,371,740

บริษัทมีการน�ำเข้าวัตถุดบิ เพื่อผลิตกระดาษปิ ดผิวจากต่างประเทศ โดยในงวดบัญชีปี 2562 และ ปี 2561 บริษัทมีสดั ส่วนการสั่งซือ้
วัตถุดบิ ดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 3.89 และร้อยละ 3.36 ของมูลค่าการสั่งซือ้ วัตถุดบิ รวม

รายงานประจ�ำปี 2562
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วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต
วัตถุดบิ หลักที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทมีทงั้ หมดดังต่อไปนี ้
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

สัดส่วนการสั่งซื้อเมื่อเทียบกับ
มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
(ร้อยละ)

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ

36.45
10.41

สั่งซือ้ จากภายในประเทศ
สั่งซือ้ จากภายในประเทศ

15.41

สั่งซือ้ จากภายในประเทศ

9.77
6.81

สั่งซือ้ จากภายในประเทศ
สั่งซือ้ จากภายในประเทศ

6.19

สั่งซือ้ จากภายในประเทศ

1. ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด
2. สี
3. วัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ (ฟิ ตติง้ )
(อาทิ มือจับ บานพับ รางลิน้ ชัก กุญแจล็อค กระจก)
4. กล่อง
5. ไม้ยางพาราท่อน
6. อุปกรณ์อ่ืน ๆ
(ได้แก่ โฟม โฟมชีท กระดาษทราย และวัสดุสนิ ้ เปลือง)
7. กระดาษ
8. วัสดุ PVC ปิ ดขอบ
9. กาว
10. ไม้แผ่น/ไม้หน้าโต๊ะ/ไม้วีเนียร์/ไม้อดั ประสาน
11. ฟองน�ำ้
12. หนังเทียม (พีวีซี)
13. เบาะ
รวม

4.10
3.74
3.44
1.10
0.36
0.39
1.84
100.00

สั่งซือ้ จากต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่
สั่งซือ้ จากภายในประเทศ
สั่งซือ้ จากภายในประเทศ
สั่งซือ้ จากภายในประเทศ
สั่งซือ้ จากภายในประเทศ
สั่งซือ้ จากภายในประเทศ
สั่งซือ้ จากภายในประเทศ

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท โดยสัดส่วนค�ำนวณจากที่เกิดขึน้ จริงในช่วงปี 2562
ช่วงปี 2562 บริษัทมีสดั ส่วนการสั่งซือ้ วัตถุดบิ ทัง้ หมดแบ่งออกเป็ นการสั่งซือ้ ภายในประเทศ และต่างประเทศ เท่ากับร้อยละ 96.11:
ร้อยละ 3.89 ตามล�ำดับ ในการสั่งซือ้ วัตถุดิบจากผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ัดจ�ำหน่ายในแต่ละราย บริษัทไม่ได้มีการจัดท�ำสัญญาซือ้ ขาย
แต่อย่างใด ในการสั่งซือ้ วัตถุดิบจากผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ดั จ�ำหน่ายในแต่ละราย ฝ่ ายจัดซือ้ จะจัดท�ำข้อมูลเปรียบเทียบเงื่อนไขของผูผ้ ลิต
และผูจ้ ดั จ�ำหน่ายปี ละ 2 ครัง้ จะจัดท�ำและทบทวนข้อมูลโดยเปรียบเทียบในช่วงเดือนธันวาคม เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลส�ำหรับการสั่ง
ซือ้ ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถนุ ายน และในช่วงเดือนมิถนุ ายน เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลส�ำหรับการสั่งซือ้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม
ถึงเดือนธันวาคม ทัง้ นีบ้ ริษัทมีนโยบายการกระจายการสั่งซือ้ และจะลดสัดส่วนการสั่งซือ้ หากพบว่า เริม่ มีการสั่งซือ้ วัตถุดิบกับผูจ้ ดั
จ�ำหน่ายรายใดรายหนึ่งมากเกินไป ในปั จจุบนั บริษัทไม่มีการพึง่ พิงผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ดั จ�ำหน่ายรายใด และบริษัทไม่มีการสั่งซือ้ วัตถุดิบ
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งแต่อย่างใด

4. ภาพรวมอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ปี 2562
ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จดั ท�ำสถานการณ์พลังงานปี 2562 โดยภาพรวมการใช้พลังงานขัน้ สุดท้ายในช่วง 8
เดือนแรกของปี 2562 มีปริมาณ 58,930 พันตันเทียบเท่ากับน�ำ้ มันดิบ เพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี กอ่ น ร้อยละ 4.10 คิดเป็ นมูลค่า
กว่า 859,364 ล้านบาท การใช้พลังงานยังคงเพิ่มขึน้ ตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยที่นำ้� มันส�ำเร็จรูปยังคงเป็ นพลังงานที่ใช้
มากที่สดุ คิดเป็ นร้อยละ 47.80 ของการใช้พลังงานขัน้ สุดท้าย รองลงมาประกอบด้วย ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน ถ่านหิน/ลิกไนต์
พลังงานหมุนเวียนดัง้ เดิม และก๊าซธรรมชาติ คิดเป็ น ร้อยละ 19.90 10.50 8.40 7.00 และ6.40 ตามล�ำดับ การใช้พลังงานขัน้ สุดท้าย
เพิ่มขึน้ ทุกสาขาเศรษฐกิจ โดยพบว่า สาขาเกษตรกรรมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.30 สาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.90 สาขาบ้านที่อยู่
อาศัยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.80 สาขาธุรกิจการค้าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.10 สาขาขนส่งเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.70 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดย
สาขาขนส่งเป็ นสาขาที่มีการใช้พลังงานในสัดส่วนที่สงู กว่าสาขาอื่น โดยมีสดั ส่วนการใช้รอ้ ยละ 38.0 ของการใช้พลังงานขัน้ สุดท้าย
รองลงมาเป็ นสาขาอุตสาหกรรม บ้านทีอ่ ยูอ่ าศัย ธุรกิจการค้า เกษตรกรรม โดยมีการใช้ ร้อยละ 36.50 14.10 7.90 และ 3.50 ตามล�ำดับ
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จากการที่รฐั บาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดย
ลดสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) พบว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 ประเทศไทยมีการใช้
พลังงานทดแทน 9,942 พันตันเทียบเท่ากับน�ำ้ มันดิบ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 14.60 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่วนสัดส่วนการใช้พลังงาน
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2553 ซึง่ เป็ นปี ฐานทีเ่ ริม่ ด�ำเนินการตามแผนอนุรกั ษ์พลังงาน
20 ปี (พ.ศ. 2554 - 2573) และแผนอนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579

กราฟแสดงความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้า		

กราฟแสดงการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชนิดต่าง ๆ
12%

3%

1%
17%

10%

57%
ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์
น้ำมัน
พลังงานน้ำ
พลังงานนำเข้า
พลังงานหมุนเวียน

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
รายงานประจ�ำปี 2562
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แนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี 2563
แนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าปี 2563 คาดการณ์วา่ จะมีการปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.6 จากปี ก่อน เนื่องจากคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจ
ภายในประเทศจะมีการปรับตัวดีขึน้ อย่างช้า ๆ การส่งออกที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึน้ ตามการด�ำเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพืน้ ที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การลงทุนภายใต้โครงการร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) รวมถึงการปรับตัวดีขนึ ้ ของภาคการท่องเที่ยว
โดยความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ (Peak) ในปี 2563 คาดว่าจะอยูท่ ่ี 37,437 เมกะวัตต์ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.3 จากปี
ก่อน และสูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ เนื่องจากสภาพอากาศที่รอ้ นขึน้ คาดว่า อุณหภูมิจะอยูท่ ่ี 38 องศา จาก Peak ในปี 2562 เกิดขึน้
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.27 น. อยู่ท่ีระดับ 37,312 เมกะวัตต์ ขณะที่ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ
(Peak) ของ 3 การไฟฟ้า (การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย) ในปี 2563 คาดว่า
จะอยูท่ ่ี 32,732 เมกะวัตต์ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
ที่มา : ข้อมูลอ้างอิงสมมติฐานด้านเศรษฐกิจของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทยมีมลู ค่าประมาณ 90,000 ล้านบาท และมีผปู้ ระกอบการกว่า 1,800 ราย ส�ำหรับปี 2562
ประเทศไทยมีผปู้ ระกอบการผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่รวม 4 ราย (ไม่รวมบริษัท) ซึง่ ผูป้ ระกอบการรายใหญ่
ทัง้ 4 รายดังกล่าว หากพิจารณาเปรียบเทียบกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย จะพบว่าไม่ใช่กลุม่ ลูกค้าเดียวกันกับบริษทั กล่าวคือ ผูป้ ระกอบการ
2 ใน 4 ราย ด�ำเนินธุรกิจในรู ปแบบร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ท่ีจำ� หน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของตนเอง และ
จ�ำหน่ายสินค้าไปยังผูใ้ ช้เฟอร์นิเจอร์โดยตรง (End-user) ในขณะที่อีกรายหนึง่ เน้นการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร
ทีค่ รอบคลุมเกือบทุกประเภทเฟอร์นเิ จอร์ โดยมีการจ�ำหน่ายสินค้าผ่านโชว์รูม และลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ตา่ ง ๆ ส�ำหรับ
ผูป้ ระกอบการอีกรายปั จจุบนั ผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อรองรับค�ำสั่งซือ้ จากผูค้ า้ ปลีกรายใหญ่รายเดียวเป็ นหลักจึงกล่าวได้ว่า
ผูป้ ระกอบการทัง้ 4 ราย ไม่ได้เป็ นคูแ่ ข่งโดยตรงของบริษัท เนื่องจากมีกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน และหากพิจารณา
ถึงผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์ ทีม่ กี ลุม่ ลูกค้าเป็ นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) เหมือนกับบริษทั ปัจจุบนั มีเพียง
4 ราย ที่มีสินค้าวางจ�ำหน่ายใน Modern Trade แต่เนื่องจากผูผ้ ลิตทัง้ 4 ราย เป็ นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ขนาดกลาง
ถึงเล็กที่มีความสามารถในการรับค�ำสั่งซือ้ จ�ำกัด และไม่มีผปู้ ระกอบการรายใดที่มียอดขายใกล้เคียงกับบริษัท ส�ำหรับคู่
แข่งขันจากต่างประเทศ จะมีเพียงรายเดียวที่มีลกั ษณะการด�ำเนินธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท รวมถึงมีกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
ในต่างประเทศเป็ นกลุม่ เดียวกัน คือ HEVEA PAC Malaysia SDN BHD ประเทศมาเลเซีย แต่ดว้ ยการสร้างความสัมพันธ์
อันดีกบั ผูซ้ ือ้ รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของสินค้า ควบคู่ไปกับการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าตามปริมาณที่ตอ้ งการได้ จึงท�ำให้ลกู ค้าต่างประเทศส่วนใหญ่ยงั คงสั่งซือ้ สินค้ากับบริษัทมายาวนานต่อเนื่องกว่า
10 ปี อย่างไรก็ตามบริษัทตระหนักดีถึงจุดแข็งของคู่แข่งขันในต่างประเทศ ซึ่งคู่แข่งขันที่สำ� คัญคือ กลุ่มโรงงานผูผ้ ลิต
ในประเทศมาเลเซีย และเวียดนาม โดยมาเลเซียจะมีความได้เปรียบเรือ่ งเน้นการผลิตตามค�ำสั่งซือ้ ผลิตและขายในปริมาณมาก
โดยใช้เ ทคโนโลยี ท่ี ทัน สมัย เข้า มาช่ ว ยในกระบวนการผลิ ต ต้น ทุ น แรงงานและค่ า ขนส่ ง ไม่ สูง ขณะที่ เ วี ย ดนาม
จะเน้นการผลิตตามค�ำสั่งซือ้ เช่นเดียวกัน ต้นทุนแรงงานต�่ำ แต่จุดอ่อนคือ ต้องพึ่งพาวัตถุดิบน�ำเข้าจากต่างประเทศ
ซึ่ง การจะสร้า งข้อ ได้เ ปรีย บของบริษั ท บริษั ท ตระหนัก ดี ถึ ง การสร้า งจุด ยื น ให้กับ สิ น ค้า ของบริษั ท โดยการเกาะติด
แนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่เปลีย่ นแปลงไป รวมถึงการปรับตัวไปสูร่ ูปแบบการผลิตสินค้าที่รองรับกับความต้องการดังกล่าว
การหาแนวทางลดต้นทุนและค่าใช้จา่ ยให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงหาช่องทางสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า (Value Added)
เพือ่ ให้สามารถแข่งขันกับความได้เปรียบในด้านต่าง ๆ เมือ่ เทียบกับคูแ่ ข่งได้
1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันของผูป้ ระกอบการรายใหม่และการเปิ ดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บริษทั จ�ำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์ให้กบั ลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสดั ส่วนการจ�ำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
ในงวดบัญชีปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 50.47 และร้อยละ 49.53 ของรายได้จากการขาย ตามล�ำดับและส�ำหรับงวดบัญชี
ปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ 43.66 และร้อยละ 56.34 ของรายได้จากการขาย
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า บริษัทเริ่มมีสดั ส่วนของรายได้จากการจ�ำหน่ายสินค้าส่งออกต่างประเทศเพิ่มขึน้ อีกครัง้
ในรอบปี 2562 สาเหตุสำ� คัญเกิดจากบริษัทมีคำ� สั่งซือ้ จากลูกค้าให้กลุม่ ใหม่เพิ่มขึน้ ได้แก่ กลุม่ ลูกค้าจากประเทศอินเดีย
ตะวันออกกลาง และจีน ซึง่ กลุม่ ลูกค้าใหม่ท่ีมีคำ� สั่งซือ้ เพิ่มขึน้ เหล่านี ้ ไม่ได้อยูใ่ นกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในขณะ
ที่มีรายได้จากการจ�ำหน่ายภายในประเทศลดลง ซึง่ เกิดจากการปรับกลยุทธ์ลดช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าในบางช่องทางลง
เมื่อเทียบกับความไม่คมุ้ ค่าของการสร้างรายได้จากการขาย เพื่อลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จา่ ยให้นอ้ ยลงกว่าเดิม
ส�ำหรับผลกระทบจากการเปิ ดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทีเ่ กิดขึน้ แล้วตัง้ แต่ตน้ ปี 2559 ซึง่ ในกลุม่ อาเซียนผลิตภัณฑ์
เฟอร์นเิ จอร์จากผูผ้ ลิตในประเทศมาเลเซีย และเวียดนามถือเป็ นคูแ่ ข่งทีส่ ำ� คัญของไทย แต่หากพิจารณาแล้วในส่วนการแข่งขันใน
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ตลาดอาเซียนนัน้ ปัจจุบนั ยังไม่รุนแรงมากนัก เพราะแต่ละประเทศจะเน้นสินค้าทีเ่ ป็ นจุดเด่นของตัวเอง อาทิ ประเทศอินโดนีเซีย
จะเด่นเรือ่ งเฟอร์นเิ จอร์ทใ่ี ช้งานภายนอก (Outdoor furniture) มาเลเซียมีความเชีย่ วชาญเรือ่ งเฟอร์นเิ จอร์ทผ่ี ลิตในปริมาณมาก
มีราคาถูก ฟิ ลปิ ปิ นส์จะเด่นในเรือ่ งออกแบบดีไซน์แต่มีการผลิตน้อย เวียดนามมีการผลิตใกล้เคียงกับไทยมากที่สดุ แต่ก็มีจดุ
อ่อนในเรือ่ งวัตถุดบิ ที่ตอ้ งน�ำเข้าเกือบทัง้ หมด ดังนัน้ จากที่กล่าวมา บริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเสีย่ งที่อาจจะ
เกิดขึน้ หากเกิดปั ญหาการแข่งขันด้านราคา โดยมีนโยบายการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การใช้นโยบายการ
บริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จา่ ยในการผลิตให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคูไ่ ปกับการขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้ารายใหม่
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศให้เพิม่ ขึน้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อน�ำเสนอลูกค้ากลุม่ ใหม่ท่มี ศี กั ยภาพ รวมถึงมีแผน
ทีจ่ ะพัฒนาเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ โดยเน้นการแข่งขัน
ด้านคุณภาพสินค้าและการก�ำหนดราคาทีส่ ามารถแข่งขันได้เป็ นส�ำคัญ นอกจากนี ้ ด้วยความได้เปรียบจากการบริหารต้นทุนทีม่ ี
ประสิทธิภาพ ท�ำให้บริษทั สามารถก�ำหนดราคาทีแ่ ข่งขันได้ และด้วยคุณภาพสินค้าทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับจากลูกค้าทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศมายาวนานกว่า จึงท�ำให้บริษทั มั่นใจว่าจะได้รบั ผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าวค่อนข้างน้อย ทัง้ นีห้ ากพิจารณา
สัดส่วนด้านต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ ปี 2562 จะพบว่า มีสดั ส่วนอยูท่ ่รี อ้ ยละ 69.78
และร้อยละ 70.54 ตามล�ำดับ ซึง่ แสดงให้เห็นว่า บริษทั ยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนขายให้อยูใ่ นระดับทีใ่ กล้เคียงกับปี ทผ่ี า่ นมา
ทัง้ นีบ้ ริษัทยังคงนโยบายที่จะลดสัดส่วนต้นทุนขายให้ลดลงอย่างต่อเนื่องต่อไป
1.3 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั มีการจ�ำหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าต่างประเทศ โดยก�ำหนดเงือ่ นไขการช�ำระค่าสินค้าเป็ นสกุลดอลล่าร์สหรัฐ ซึง่ ในงวดบัญชี
ปี 2561 และงวดบัญชีปี 2562 บริษัทมีสดั ส่วนการจ�ำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 49.53 และร้อยละ 56.34
ของรายได้จากการขาย ตามล�ำดับ นอกจากนี ้ บริษัทมีการน�ำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตกระดาษปิ ดผิวจากต่างประเทศและการ
สั่งซือ้ เฟอร์นิเจอร์เพื่อจ�ำหน่ายภายในโชว์รูม โดยในงวดบัญชีปี 2561 และงวดบัญชีปี 2562 บริษัทมีสดั ส่วนการสั่งซือ้
วัตถุดบิ ดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 3.89 และร้อยละ 3.08 ของมูลค่าการสั่งซือ้ วัตถุดบิ รวม ดังนัน้ บริษัทจึงอาจได้รบั ความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อก�ำไรสุทธิของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมเครือ่ ง
มือทางการเงินส�ำหรับป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีวงเงินซือ้ ขายเงิน
ตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในประเทศ เป็ นจ�ำนวนเงินรวมประมาณ 0.03
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็ นเงินบาทจ�ำนวนรวมประมาณ 1.38 ล้านบาท เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคตได้ในระดับหนึง่ ทัง้ นีบ้ ริษัทมีนโยบายในการใช้วงเงินซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วง
หน้าให้เพียงพอกับระดับมูลค่าที่คิดว่าเพียงพอในการป้องกันความเสี่ยงโดยจะไม่มีการเปิ ดวงเงินซือ้ ขายเพื่อใช้ประโยชน์
ในรู ปแบบการเก็งก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด
1.4 ความเสี่ยงจากการไม่มีสญ
ั ญารับซือ้ สินค้าในระยะยาว
ปั จจุบนั บริษัทผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ผ่านรูปแบบการจ�ำหน่ายหลัก 4 รูปแบบคือ
แบบที่ 1 การผลิตและจ�ำหน่ายตามค�ำสั่งซือ้ (Made to Order) โดยในงวดบัญชีปี 2561 และงวดบัญชีปี 2562 บริษทั จ�ำหน่าย
สินค้าในลักษณะผลิตตามค�ำสั่งซือ้ เท่ากับ 689.94 ล้านบาท และ 705.90 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 50.78 และร้อยละ
56.40 ของรายได้จากการจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ตามล�ำดับ
แบบที่ 2 การผลิตและจ�ำหน่ายโดยใช้ตราสินค้าของบริษทั โดยส่วนใหญ่จะจ�ำหน่ายให้กบั กลุม่ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ได้แก่ โฮมโปร
(Home Pro) เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) เมกา โฮม (Mega Home) ดูโฮม (Do Home) โกลบอลเอ้าส์ (Global House) วินเนอร์
(Winner) และมิสเตอร์ ดี ไอ วาย (Mr.DIY) โดยในงวดบัญชีปี 2561 และงวดบัญชีปี 2562 บริษทั ผลิตและจ�ำหน่ายโดยใช้ตรา
สินค้าของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้นเท่ากับ 428.58 ล้านบาท และ 426.01 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 31.54 และร้อยละ
34.04 ของรายได้จากการจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ตามล�ำดับ
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แบบที่ 3 การจ�ำหน่ายผ่านโชว์รูม โดยช่วงปลายปี 2562 บริษัทได้มีปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อไม่ให้เกิดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
คงที่จากโชว์รูม ELEGA ในสาขาที่มีผลการด�ำเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อเป็ นการบริหารต้นทุน และ
เพิ่มประสิทธิให้กบั ช่องการจ�ำหน่าย โดยได้หาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโชว์รูมในรูปแบบใหม่ให้เกิดขึน้ โดยการพัฒนา
โชว์รูมรวมที่มีพืน้ ที่ขนาดใหญ่ขึน้ ภายใต้ช่ือ “ECF OUTLET” เพื่อเป็ นโชว์รูมจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ทุกแบรนด์ ทุกรู ปแบบ
ภายใต้การผลิตและจ�ำหน่าย รวมทัง้ สินค้าน�ำเข้าของบริษัท โดยในงวดบัญชีปี 2561 และงวดบัญชีปี 2562 บริษัทยอดขาย
ที่จำ� หน่ายผ่านโชว์รูมเท่ากับ 61.78 ล้านบาท และ 29.43 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.55 และร้อยละ 2.35 ของรายได้
จากการจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ตามล�ำดับ
แบบที่ 4 การจ�ำหน่ายผ่านร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกย่อย (Dealer) ซึง่ บริษทั จัดจ�ำหน่ายสินค้าให้กบั ลูกค้ากลุม่ นีภ้ ายใต้ตราสินค้า
Costa ในรอบปี ท่ีผ่านมา บริษัทมีช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อปรับปรุ งระบบการขายและการตลาด ระบบการรับช�ำระเงินเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจ�ำหน่ายผ่านช่องทางนีใ้ ห้ดยี ง่ิ ขึน้ โดยในงวดบัญชีปี 2561 และงวดบัญชีปี 2562 บริษทั ผลิตและจ�ำหน่าย
โดยใช้ตราสินค้าของบริษทั ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้นเท่ากับ 178.35 ล้านบาท และ 90.33 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 13.13 และ
ร้อยละ 7.22 ของรายได้จากการจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ตามล�ำดับ
ซึ่งการจ�ำหน่ายสินค้าในรู ปแบบการผลิตตามรายละเอียดข้างต้น ถือเป็ นรู ปแบบการจ�ำหน่ายหลักของบริษัท โดยบริษัท
จะได้รบั แผนการสั่งซือ้ ล่วงหน้าจากลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทุกปี โดยลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศจะ
ไม่มีการท�ำสัญญาซือ้ สินค้าในระยะยาว ดังนัน้ บริษัทจึงอาจได้รบั ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของปริมาณค�ำสั่งซือ้ ของ
ลูกค้าเนื่องจากไม่มกี ารท�ำสัญญาซือ้ สินค้าในระยะยาว กล่าวคือลูกค้าอาจลดปริมาณค�ำสั่งซือ้ หรือไม่ส่งั ซือ้ สินค้าในอนาคต
ได้ ซึง่ เหตุการณ์ดงั กล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและผลก�ำไรของกิจการ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
สินค้าของบริษัทมีคณ
ุ ภาพในการผลิต รวมถึงการก�ำหนดราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับคูแ่ ข่ง ซึง่ ทางบริษัทจะได้เปรียบจาก
การรับค�ำสั่งซือ้ ในปริมาณที่มากเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economies of scale) และการส่งมอบสินค้าที่ตรงตาม
ก�ำหนดเวลา จึงท�ำให้ลกู ค้ากลุม่ ต่างประเทศ และกลุม่ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ของบริษัททัง้ หมด ยังคงมียอด
สั่งซือ้ สินค้ากับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

2. ความเสี่ยงด้านการผลิต
2.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุดบิ
• ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดบิ
ในงวดบัญชีปี 2561 และงวดบัญชีปี 2562 บริษัทมีสดั ส่วนการสั่งซือ้ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด คิดเป็ นร้อยละ 36.55 และร้อยละ
36.45 ของยอดสั่งซือ้ วัตถุดิบรวม ซึง่ ในปี 2562 มีสดั ส่วนใกล้เคียงกับช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ของราคาไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดอย่างมีนยั ส�ำคัญ
บริษัทไม่มีการท�ำสัญญาซือ้ ขายกับผูจ้ ำ� หน่ายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนัน้ บริษัทจึงอาจได้รบั ความเสี่ยงจาก
การจัดหาวัตถุดบิ หากผูจ้ ดั จ�ำหน่ายไม่สามารถจ�ำหน่ายวัตถุดบิ ให้กบั บริษทั ได้อย่างเพียงพอ หรืองดการจ�ำหน่ายวัตถุดบิ ให้กบั บริษทั
แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว และได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ โดยได้
สั่งซือ้ วัตถุดบิ จากผูจ้ ำ� หน่ายรายใหญ่ทม่ี ศี กั ยภาพด้านการผลิตรวม 7 ราย ควบคูไ่ ปกับการรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูจ้ ำ� หน่าย
วัตถุดบิ มายาวนานต่อเนื่อง ซึง่ จ�ำนวนผูจ้ ำ� หน่ายวัตถุดบิ กว่าร้อยละ 80 ของจ�ำนวนผูจ้ ำ� หน่ายวัตถุดบิ หลัก มีการขายวัตถุดบิ
ให้กบั บริษัทมาเป็ นเวลานานมากกว่า 10 ปี ขนึ ้ ไป
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• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
วัตถุดิบหลักในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทได้แก่ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้ยางพารา โดยในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา ราคา
วัตถุดบิ หลักทัง้ สองประเภทดังกล่าว ไม่มกี ารแกว่งตัวที่สง่ ผลกระทบต่อโครงสร้างต้นทุนการผลิตของบริษัทแต่อย่างใด อย่างไร
ก็ตามประกอบกับบริษทั ใช้นโยบายการควบคุมต้นทุนการผลิต และบริหารจัดการของเสียภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผล
ให้สดั ส่วนต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายลดลงจากปี 2559 และเริม่ คงที่ตงั้ แต่ปี 2560 ถึงปี 2562ในส่วนของไม้ยางพารานัน้
ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีพืน้ ที่ปลูกไม้ยางพาราทัง้ ประเทศอยูท่ ่ีปริมาณ 22 ล้านไร่ ในขณะที่มีปริมาณการตัดโค่นไม้ยางพารา
จะอยูท่ ่ีปีละ 400,000 – 500,000 ไร่ ซึง่ การปลูกไม้ยางพาราของเกษตรกรผูป้ ลูก มีวตั ถุประสงค์เพื่อกรีดน�ำ้ ยางไปท�ำยางแผ่น
เพือ่ จ�ำหน่าย ซึง่ ต้นยางถือเป็ นผลพลอยได้จากการปลูกยาง เนือ่ งจากเมือ่ ต้นยางมีอายุมากขึน้ น�ำ้ ยางจะลดลง จึงตัดโค่นไม้ยางมา
จ�ำหน่าย โดยเฉพาะในธุรกิจผลิตเฟอร์นเิ จอร์เพือ่ จ�ำหน่าย ดังนัน้ หากมีปริมาณความต้องการไม้ยางพารามากขึน้ ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนไม้ยางอันจะน�ำมาซึง่ ผลกระทบต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรของกิจการได้ อย่างไรก็ตามราคาจะเห็นได้วา่ ตัง้ แต่ชว่ ง
ปี 2557 ราคาไม้ยางพาราเริม่ มีเสถียรภาพมากขึน้
ทั้ง นี โ้ ดยภาพรวมแล้ว ในส่ว นของการบริห ารจัด การต้น ทุน วัต ถุดิ บ หลัก ทั้ง สองประเภทดัง กล่า ว บริษั ท จะมี ก ารติ ด ตาม
ความเคลือ่ นไหว การเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงของราคาอย่างใกล้ชดิ เพื่อให้ทนั ต่อสถานการณ์และสามารถป้องกันความเสีย่ งจากความ
ผันผวนของราคาวัตถุดบิ หลักที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัท
2.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน
บริษัทด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และกระดาษปิ ดผิว ซึง่ แรงงานด้านการผลิตถือเป็ นส่วนส�ำคัญ โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานรวมทัง้ สิน้ 1,132 คน แบ่งเป็ นพนักงานประจ�ำจ�ำนวน 268 คน และลูกจ้างรายวันจ�ำนวน
864 คน ซึง่ ประมาณร้อยละ 76.33 ของจ�ำนวนลูกจ้างรายวันทัง้ หมดอยูใ่ นฝ่ ายโรงงาน/ผลิต ซึง่ การมีแรงงานเป็ นจ�ำนวนมาก
ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและความสามารถในการแข่งขันของกิจการ โดยในระหว่างปี คนงานมีการเปลี่ยนงาน
รวมทัง้ บริษัทมีการขยายกระบวนการผลิตอยู่ตลอดเวลา จึงอาจเกิดการหมุนเวียนของแรงงานเพิ่มขึน้ /ลดลง จนอาจส่ง
ผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตได้ในบางช่วง ซึง่ บริษัทตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว และก�ำหนดแนวทาง
ป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน ซึง่ ที่ผา่ นมาบริษัทยังไม่เคยประสบกับปั ญหาดังกล่าว นอกจากนี ้ บริษัทยังมี
แผนที่จะปรับปรุงสายการผลิต ด้วยการน�ำเข้าเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทนั สมัย เพื่อให้กระบวนการผลิตเป็ นระบบอัตโนมัติ
(Automatic System) มากขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานที่อาจเกิดขึน้ ได้ในระดับหนึง่

3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
3.1 ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงผูบ้ ริหารหลัก
บริษทั เริม่ ด�ำเนินธุรกิจจากการก่อตัง้ โดยนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ และขยายธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งผ่านการบริหารอย่างมืออาชีพของกลุม่
ผูบ้ ริหารในครอบครัวสุขสวัสดิ์ ซึง่ ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 20 ปี ผูบ้ ริหารหลักของบริษทั ได้สร้างความ
น่าเชื่อถือให้กบั กิจการ และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดกี บั ลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ บริษัทจึงอาจได้รบั
ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผูบ้ ริหารหลักของบริษทั ในด้านการบริหารงาน ซึง่ หากมีการเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหารหลักอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานของบริษทั ได้ ทัง้ นี ้ บริษทั ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว จึงได้มกี ารจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession plan)
และได้สนับสนุนให้พนักงานของบริษทั มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นและปฏิบตั งิ านภายใต้อำ� นาจหน้าทีท่ ก่ี ำ� หนดอย่างเต็มที่
รวมถึงผลักดันให้เกิดการท�ำงานเป็ นทีมเพื่อสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการท�ำงานให้เพิ่มขึน้ ภายใต้การพิจารณาผล
ตอบแทนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ควบคูไ่ ปกับการให้ความส�ำคัญกับการฝึ กอบรมพนักงานทุกระดับให้มีความรูค้ วาม
เข้าใจในการท�ำงานโดยเท่าเทียมและสม�่ำเสมอ รวมทัง้ ได้สง่ เสริมและมอบหมายให้พนักงานมีตำ� แหน่งหน้าที่การงานที่สงู
ขึน้ เพื่อรองรับด้านการบริหารจัดการของบริษัท ดังนัน้ บริษัทจึงมั่นใจว่าจะสามารถลดการพึง่ พิงการบริหารงานโดยผูบ้ ริหาร
หลักได้ในอนาคต
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4. ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

นับตัง้ แต่ชว่ งปี 2559 บริษัทได้ขยายการด�ำเนินธุรกิจไปสูธ่ รุ กิจด้านพลังงานทดแทน จนกระทั่งปั จจุบนั บริษัทมีการลงทุนทัง้ ส่วน
ที่เป็ นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด ในฐานะบริษัท
ย่อยที่บริษัทถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 99.99 เป็ นผูเ้ ข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ ดังนัน้ การเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าอาจเกิดความเสี่ยง
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
- ความเสีย่ งจากความส�ำเร็จของโครงการ / ความเสีย่ งจากการเปิ ดด�ำเนินโครงการที่ลา่ ช้ากว่าแผนที่วางไว้ ซึง่ ในส่วนของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีเมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ผ่านการเข้าถือหุน้ ร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ปั จจุบนั ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการส�ำหรับเฟสที่ 2 3 และ 4 จ�ำนวนรวม 170 เมกะวัตต์แรก
จากทัง้ หมด 220 เมกะวัตต์ ซึง่ อาจมีความเสี่ยงหากเกิดอุปสรรคในระหว่างการก่อสร้างโครงการ ท�ำให้วนั เปิ ดด�ำเนินการเชิง
พาณิชย์ตอ้ งล่าช้าออกไป หรือท�ำให้มีตน้ ทุนหรือค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ เพิ่มขึน้ ซึง่ จะส่งผลให้บริษัทได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุน
น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม ในประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้ส่งตัวแทนกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็ นกรรมการบริษทั ใน บริษทั พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึง่ ตัวแทนกรรมการของบริษทั ได้เข้าร่วมประชุมและ
รับฟังความคืบหน้า รวมทัง้ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพือ่ ให้การด�ำเนินการของโครงการลุลว่ งตามแผนงานทีว่ างไว้อย่างใกล้ชดิ
ทัง้ นีต้ วั แทนกรรมการจะน�ำเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบความคืบหน้าการด�ำเนินการ
ก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่องในทุกคราวที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
ปั จ จุบัน โครงการโรงไฟฟ้ า ดัง กล่า วสามารถจ�ำ หน่ า ยไฟฟ้ า เชิ ง พาณิ ช ย์แ ละรับ รู ร้ ายได้ ขนาดก�ำ ลัง การผลิ ต 50 MW
เฟสที่ 1 ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 27 กันยายน 2562 เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ เนื่องจากแหล่งเงินสนับสนุนในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า เป็ นวงเงิน
ที่โครงการได้รบั การสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ซึง่ ถูกก�ำหนดเป็ นอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว ดังนัน้ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบีย้ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนทางการเงินของโครงการ ซึง่ จะกระทบต่อส่วนแบ่งก�ำไรทีบ่ ริษทั จะได้รบั ในท้ายทีส่ ดุ
อย่างไรก็ตามส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้ามินบู ได้กำ� หนดให้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ ตามสัดส่วนที่กำ� หนด
เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
(Credit Facility Agreement)
- ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ ที่ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงชีวมวลส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล เนื่องจากบริษทั
เริม่ รับรูร้ ายได้จากการจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สำ� หรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ของบริษทั ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี
จ�ำกัด จังหวัดนราธิ วาส ซึ่งใช้เชือ้ เพลิงชีวมวลเป็ นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่คือ ไม้สบั จากไม้ยางพาราและ
ไม้เบญจพรรณ ซึง่ หากราคาไม้สบั ส่งถึงหน้าโรงไฟฟ้ามีความผันผวนอย่างมีนยั ส�ำคัญ อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
ปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ และในท้ายที่สดุ จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนของบริษัทได้
อย่างไรก็ตาม ในประเด็นความเสีย่ งดังกล่าว บริษทั ได้สง่ ตัวแทนกรรมการของบริษทั เข้าร่วมประชุมและด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการ
บริษทั ใน บริษทั ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด ซึง่ ตัวแทนกรรมการของบริษทั ได้เข้าร่วมประชุมและรับฟังผลการด�ำเนินงาน
ของโครงการเป็ นประจ�ำทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงสัดส่วนต้นทุนการผลิตไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ กับโครงการ
ซึง่ หากเกิดการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญในทีมคณะกรรมการบริหารจะเร่งหาแนวทางแก้ไข พร้อมติดตามผลการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ต่อภาพรวมการด�ำเนินงานของโครงการ

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

97

98

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

รายงานประจ�ำปี 2562

3. อาคาร

2. ส่วนปรับปรุงที่ดนิ

1. ที่ดนิ

ประเภททรัพย์สิน

เป็ นเจ้าของ

- ไม่มี -

อาคารส�ำ นัก งาน โชว์รู ม และคลัง สิ น ค้า ตั้ง อยู่เ ลขที่ 25/28
หมู่ 12 ต�ำบลบึงค�ำพร้อย อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

อาคารส�ำนักงานใหญ่ โรงงาน และคลังสินค้า ตัง้ อยู่เลขที่ 37/9
หมู่ 3 ถนนบ้า นบึ ง -แกลง ต�ำ บลทางเกวี ย น อ�ำ เภอแกลง
จังหวัดระยอง
อาคารส�ำนักงาน โรงงาน และคลังสินค้า ตัง้ อยู่เลขที่ 29/1 หมู่ 3 เป็ นเจ้าของ เป็ นหลักประกันวงเงินสินเชื่อกับ
เจ้าหนีส้ ถาบันการเงิน
ซอยชงโค-ชุมนุมใน ต�ำบลวังจันทร์ อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ที่ดนิ โฉนดเลขที่ 138570 และ 138571 ตัง้ อยูท่ ่ีอำ� เภอบึงค�ำพร้อย
อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนือ้ ที่รวม 1-0-3 ไร่

184.10

9.71

ใช้เป็ นอาคารส�ำนักงาน โรงงาน โชว์รูม และ
คลังสินค้า

ที่ตงั้ อาคารส�ำนักงานใหญ่ อาคารโรงงาน
และคลังสินค้า

ที่ตงั้ โชว์รูมและคลังสินค้าของบริษัท

ที่ตงั้ อาคารโรงงานและคลังสินค้า

162.81

ที่ ดิ น โฉนดเลขที่ 78, 542 และ 743 ตั้ง อยู่ ท่ี ต ำ� บลวัง จัน ทร์
เป็ นหลักประกันวงเงินสินเชื่อกับ
เป็ นเจ้าของ
อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เนือ้ ที่รวม 54-2-11 ไร่
เจ้าหนีส้ ถาบันการเงิน

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

ที่ตงั้ อาคารส�ำนักงานใหญ่ อาคารโรงงาน
และคลังสินค้า

ภาระผูกพัน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

ที่ ดิ น โฉนดเลขที่ 22357, 29832, 47836, 55949, 61964
และ 55306 ตัง้ อยูท่ ่ีตำ� บลทางเกวียน อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
เนือ้ ที่รวม 43-0-37 ไร่

ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
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เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
ทรัพย์สนิ ภายใต้
สัญญาเช่าซือ้
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

5. เครือ่ งจักรและอุปกรณ์

6. ระบบไฟฟ้า
7. เครือ่ งตกแต่งติดตัง้ เครือ่ งใช้สำ� นักงาน และอุปกรณ์โชว์รูม

8. ยานพาหนะ

9. ระบบสาธารณูปโภค

9. งานระหว่างก่อสร้างและเครือ่ งจักรระหว่างติดตัง้

รวม

เป็ นเจ้าของ

ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์

4. ส่วนปรับปรุงอาคาร

ประเภททรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (ต่อ)

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี เครือ่ งจักรบางส่วนเป็ น
หลักประกันวงเงินสินเชือ่
กับเจ้าหนีส้ ถาบันการเงิน
แห่งหนึ่ง รวมวงเงินจ�ำนองรวม
166.63 ล้าน
- ไม่มี - ไม่มี -

ภาระผูกพัน

941.62

51.44

3.90

56.40

41.03
18.29

365.74

48.05

มูลค่าสุทธิ
ณ 31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการก่อสร้างและรอติดตัง้
เครือ่ งจักร

เพื่อใช้ในโรงงาน / ส�ำนักงาน

เพื่อใช้ในการติดต่อและการขนส่ง

เพื่อใช้ในโรงงาน / ส�ำนักงาน
เพื่อใช้ในโรงงาน / ส�ำนักงาน

เพื่อใช้ในโรงงาน

เพื่อใช้ในโรงงาน / ส�ำนักงาน

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั มีรายการสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิเท่ากับ 0.78 ล้านบาท โดยรายการดังกล่าวคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

การด้อยค่าของสินทรัพย์
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุม่ บริษัทได้รบั การทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชีข้ องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมี
ข้อบ่งชีจ้ ะท�ำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะได้รบั คืน (มูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนที่จำ� เป็ นในการขายสินทรัพย์หรือมูลค่าจาก
การใช้ของสินทรัพย์นนั้ แล้วแต่จำ� นวนใดจะสูงกว่า) โดยที่การทบทวนจะพิจารณาจากสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วย
สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน กลุม่ บริษัทจะรับรู ข้ าดทุนจากการด้อยค่าโดยการลดมูลค่า
ตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนและรับรู ใ้ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์
ในกรณีท่ีสนิ ทรัพย์นนั้ เคยถูกตีราคาเพิ่ม และจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือเป็ นรายได้อ่นื หรือน�ำไปเพิม่ ส่วน
เกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์แล้วแต่กรณีเมื่อมีขอ้ บ่งชีว้ า่ การด้อยค่าดังกล่าวไม่มอี ยูอ่ กี ต่อไปหรือยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลง
ทัง้ นี ้ การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะไม่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ สุทธิจากค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัด
จ�ำหน่ายประหนึ่งว่าไม่มีการรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นนั้ ในปี ก่อน ๆ นอกจากนี ้ กลุม่ บริษัทรับรูก้ ารกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทต่ี รี าคาใหม่ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และรับรูส้ ว่ นเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์นนั้ เพิม่ ขึน้
อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มบริษัทได้รบั รู ผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่นัน้ ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนในปี ก่อน
กลุม่ บริษัทต้องรับรูก้ ารกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่านัน้ ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนเป็ นจ�ำนวนไม่เกินผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ที่เคยรับรู เ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในปี ก่อน

การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุตธิ รรมเป็ นราคาที่กลุม่ บริษทั จะได้รบั จากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนีส้ นิ ในรายการที่เกิดขึน้ ในสภาพปกติระหว่าง
ผูร้ ว่ มตลาด ณ วันทีว่ ดั มูลค่า ตลาดทีม่ สี ภาพคล่องเป็ นตลาดทีร่ ายการส�ำหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ นัน้ ๆ เกิดขึน้ ซึง่ มีความถี่และปริมาณ
อย่างเพียงพอเพื่อให้ขอ้ มูลราคาอย่างต่อเนื่อง ผูร้ ว่ มตลาดได้แก่ ผูซ้ ือ้ และผูข้ ายในตลาดหลักหรือตลาดที่ให้ประโยชน์สงู สุดส�ำหรับ
สินทรัพย์หรือหนีส้ ินนัน้ ๆ โดยผูร้ ว่ มตลาดต้องมีความเป็ นอิสระจากกัน มีความรอบรู แ้ ละความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล สามารถ
ที่จะเข้าท�ำรายการส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ นัน้ ๆ และเต็มใจที่จะเข้าท�ำรายการส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ นัน้ ๆ
เพื่อให้การวัดมูลค่ายุตธิ รรมและเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินมีความสม�่ำเสมอและสามารถเปรียบเทียบได้ จึงมีการก�ำหนด
ล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำ� มาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม
ทัง้ นี ้ ล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุติธรรมให้ลำ� ดับความส�ำคัญสูงสุดกับราคาเสนอซือ้ ขายที่ไม่ตอ้ งปรับปรุงในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับ
สินทรัพย์หรือหนีส้ นิ อย่างเดียวกัน (“ข้อมูลระดับ 1”) รองลงมาคือข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 2”) และต�่ำสุดคือข้อมูล
ที่ไม่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 3”)
ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซือ้ ขายที่ไม่ตอ้ งปรับปรุงในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ อย่างเดียวกันและกิจการ
สามารถเข้าถึง ณ วันที่วดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ ขายซึง่ รวมอยูใ่ นระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส�ำหรับ
สินทรัพย์หรือหนีส้ นิ นัน้ ๆ
ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซง่ึ น�ำมาใช้กบั สินทรัพย์หรือหนีส้ นิ นัน้ ๆ
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เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีสว่ นได้เสีย บริษัทร่วมเป็ นกิจการที่บริษัทหรือกลุม่ บริษัท
มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระส�ำคัญโดยมีอำ� นาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการด�ำเนินงานแต่
ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว การร่วมค้าเป็ นการร่วมการงานในกิจการที่บริษัทหรือกลุม่ บริษัทมีการควบคุมร่วมกันกับ
ผูร้ ว่ มค้าอื่นในกิจการนัน้ งบการเงินรวมของกลุม่ บริษทั ได้รวมส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนของบริษทั ร่วมแลการร่วมค้าตามวิธีสว่ นได้เสีย
นับจากวันที่มีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระส�ำคัญหรือมีการควบคุมร่วมกันจนถึงวันที่การมีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระส�ำคัญหรือมีการควบคุม
ร่วมกันสิน้ สุดลง เมื่อส่วนแบ่งผลขาดทุนของบริษัทในบริษัทร่วและการร่วมค้ามีจำ� นวนเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
เงินลงทุนจะถูกบันทึกลดยอดลงจนเป็ นศูนย์และหยุดรับรู ส้ ่วนแบ่งผลขาดทุนเว้นแต่กรณี ท่ีบริษัทหรือกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพัน
ตามกฎหมายหรือโดยการอนุมานหรือยินยอมที่จะช�ำระภาระผูกพันของบริษัทร่วมและการร่วมค้า

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีบริษัทย่อย 4 บริษัท ได้แก่
1. บริษัท วีวี - เดคอร์ จ�ำกัด
2. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด
3. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด
4. บริษัท แพลนทเนทบอร์ด จ�ำกัด
นอกจากนี ้ ยังมีบริษัทร่วม 2 บริษัท ที่ทาง บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด เข้าเป็ นผูร้ ว่ มทุน ส�ำหรับรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า รวม 2 บริษัท ได้แก่
1. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด
2. บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ในการพิจารณาลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้ โครงการลงทุนแต่ละโครงการ บริษัทจะให้ความส�ำคัญกับการพิจารณา
ลงทุนในธุรกิจทีเ่ กือ้ หนุนและเอือ้ ประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั เป็ นส�ำคัญ โดยค�ำนึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสีย่ ง
และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามขอบเขตอ�ำนาจอนุมตั ทิ ก่ี ำ� หนดไว้ และต้องด�ำเนินการให้เป็ นไปตามข้อก�ำหนดและประกาศของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงกฏหมายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบริษทั จะควบคุมผ่านการส่งกรรมการ และ/หรือ
ผูบ้ ริหารของบริษัทเข้าไปเป็ นกรรมการ เพื่อควบคุมทิศทางและนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้นิติบคุ คลของงบการเงินบริษัท
และเงินส�ำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำ� หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยขึน้ อยูก่ บั ผลการด�ำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน
ความจ�ำเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึง่ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อยูใ่ นอ�ำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ จิ ารณา
ทัง้ นี ้ มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล จะต้องถูกน�ำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา ยกเว้นหาก
เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำ� นาจอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ท่ีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป
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โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
1. พลเอก เทอดศักดิ		์
มารมย์		
ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.มนตรี		
โสคติยานุรกั ษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. รศ.ทรงกลด		
จารุสมบัต		ิ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. ดร.เอกรินทร์		
วาสนาส่ง		
กรรมการอิสระ
์
5. นายชาลี		
สุขสวัสดิ		
รองประธานกรรมการ
์
6. นายวัลลภ		
สุขสวัสดิ		
กรรมการ
์
7. นายอารักษ์		
สุขสวัสดิ		
กรรมการ
์
8. นางสาวทิพวรรณ		
สุขสวัสดิ		
กรรมการ และเลขานุการบริษัท
โดยมีนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ เป็ นเลขานุการบริษทั และนางสาวพชนัน สิงห์ภู่ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั กรรมการผูม้ อี ำ� นาจ
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ นายชาลี สุขสวัสดิ์ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ กรรมการ
สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท
ข้อจ�ำกัดอ�ำนาจของกรรมการ : ไม่มี
หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี		
โสคติยานุรกั ษ์
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
์
2. พลเอก เทอดศักดิ		
มารมย์ 		
กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ทรงกลด		
จารุสมบัต		ิ
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวพิมพ์รำ� ไพ บุญชะนะ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินคือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์
ส�ำหรับประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินนัน้ รศ.ดร.มนตรีฯ ปั จจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบในบริษัท
จดทะเบียนอยูอ่ ีก 2 แห่ง รวมถึงที่เคยด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบในอดีตที่ผา่ นมาอีกหลายแห่งเช่นกัน
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัต		ิ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
์
3. นายชาลี
สุขสวัสดิ		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
์
4. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ		
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
์
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ 		
กรรมการสรรหา
์
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ 		
กรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
์
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ 		
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
์
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ 		
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทได้กำ� หนดแนวปฏิบตั ิในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจ�ำปี โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
จะประเมินผลการปฏิบตั งิ านของแต่ละคณะอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพือ่ สามารถ
น�ำไปปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจะเป็ นการประเมินทัง้ แบบคณะและรายบุคคล ตามแบบฟอร์มการประเมิน
ทัง้ แบบคณะและรายบุคคล ที่ทางหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จดั ท�ำขึน้ โดยการประเมินจะครอบคลุมตัง้ แต่คณะกรรมการบริษัท
รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ซึง่ มีหลักเกณฑ์การประเมินผล ทัง้ แบบของคณะกรรมการรายคณะ และบุคคล ตามหัวข้อหลัก
ทีน่ ำ� มาใช้ในการประเมิน ได้แก่
1. การประเมินโครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ทัง้ นีก้ ระบวนการในการประเมินทัง้ แบบคณะ และรายบุคคล มีรายละเอียด ดังนี ้
1. ด�ำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัททัง้ แบบคณะ และรายบุคคลอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการสรรหา
เพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
3. คณะกรรมการสรรหา เสนอผลและแนวทางทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
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โดยมีขอ้ มูลผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ทัง้ ในส่วนรายคณะ และรายบุคคล
ส�ำหรับปี 2562 ที่ผา่ นมา มีคา่ เฉลี่ยผลการประเมิน จากคะแนนเต็มร้อยละ 100 ดังนี ้
หน่วย : ร้อยละ

ประเภทคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ผลการประเมินรายคณะ

ผลการประเมินรายบุคคล

99.14
100.00
100.00
98.50
100.00

100
100
100
100
100

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
์
1. นายวัลลภ		
สุขสวัสดิ		
ประธานกรรมการบริหาร
์
2. นายชาลี		
สุขสวัสดิ		
กรรมการบริหาร
์
3. นายอารักษ์		
สุขสวัสดิ		
กรรมการบริหาร
์
4. นางสาวทิพวรรณ		
สุขสวัสดิ		
กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผบู้ ริหารจ�ำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
์
1. นายอารักษ์		
สุขสวัสดิ		
กรรมการผูจ้ ดั การ
์
2. นางสาวทิพวรรณ
สุขสวัสดิ		
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายสิทธิโชค 		
ชินนุรตั น์		
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ (ส�ำนักงานใหญ่)
์
4. นางสุภคั 		
สุขสวัสดิ		
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ (สาขา 1)
5. นางสาวพชนัน 		
สิงห์ภ		
ู่
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
6. นายพงศ์พนั ธุ์ 		
สุรยิ อัมพร		
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดเป้าหมายการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ และให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ
เป็ นประจ�ำทุกปี โดยก�ำหนดเป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินทีเ่ ชือ่ มโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปี เพือ่ พิจารณาก�ำหนด
ค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจทีเ่ หมาะสมให้กบั กรรมการผูจ้ ดั การ
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นอกจากนี ้ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประเมินผลกรรมการผูจ้ ดั การ โดยกรรมการบริษทั ทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสียกับกรรมการผูจ้ ดั การ เป็นผูป้ ระเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การเป็นประจ�ำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ ในแต่ละปี กรรมการบริษทั ทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสียกับกรรมการผูจ้ ดั การ จะวัดผล
การด�ำเนินงานของกรรมการผูจ้ ดั การในรอบปี ทผ่ี า่ นมา ในรูปของความก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ านทีส่ ามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ตามทีบ่ ริษทั ได้กำ� หนดไว้
โดยคณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูว้ างนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การตาม
ผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การทีจ่ ะได้รบั ข้อมูลจากสรุปแบบประเมินผลของของกรรมการผูจ้ ดั การทีจ่ ดั ท�ำโดยกรรมการอิสระทุก
ท่านใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยจะวางกรอบนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การไว้เป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนในกลุม่
อุตสาหกรรม และจะพิจารณาเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนร้อยละของก�ำไรสุทธิในส่วนของบริษทั ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละปีประกอบกัน ส�ำหรับนโยบาย
ขัน้ ต�ำ่ การปรับขึน้ ของแต่ละปี จะพิจารณาอัตราทีร่ อ้ ยละ 3 - 5 ต่อปี ส�ำหรับนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การในระยะยาวนัน้ ขณะนี ้
ยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาจัดหาแนวทางทีเ่ หมาะสมต่อไป เมือ่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาเห็นชอบถึงค่าตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ ดั การทีจ่ ะเกิดขึน้ ในแต่ละปี แล้ว จะน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
ทัง้ นีส้ ำ� หรับการน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหารนัน้ ปัจจุบนั ยังอยูร่ ะหว่างการศึกษาโครงสร้าง
และนโยบายการก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริหารทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับประเภทของธุรกิจ ซึง่ เมือ่ ได้ขอ้ สรุปแล้ว จะน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และก�ำหนดนโยบายเพื่อผ่านการพิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทน
ของกรรมการบริหารต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ต่อไป
โดยในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมา ได้มีการประเมินผลกรรมการผูจ้ ดั การ โดยมีขอ้ สรุป ดังนี ้

สรุปแบบประเมินผลงานของ กรรมการผู้จัดการ (MD) ส�ำหรับรอบปี 2562
ล�ำดับ

หัวข้อ

1. ความเป็ นผูน้ ำ�
2. การก�ำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบตั ทิ างการเงิน
5. ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
8. การสืบทอดต�ำแหน่ง
9. ความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว
คะแนนรวม
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คะแนนรวม
(ต่อหัวข้อ)

คะแนนเฉลี่ย (คะแนน)

คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ)

24
24
24
24
24
20
24
12
16
24
216

24.00
23.75
24.00
23.75
24.00
20.00
23.75
12.00
16.00
23.75
215

100.00
98.96
100.00
98.96
100.00
100.00
98.96
100.00
100.00
98.96
99.54
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การก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติวงเงิน
เรื่อง
1. อนุมตั กิ ารจัดหาทรัพย์สนิ ถาวร
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
2. อนุมตั กิ ารขายสินทรัพย์ประเภท
อสังหาริมทรัพย์
3. อนุมตั กิ ารซือ้ เพื่อการซ่อมบ�ำรุง
4. อนุมตั กิ ารซือ้ อุปกรณ์และ
วัสดุสำ� นักงาน
5. อนุมตั กิ ารขายสินทรัพย์ ยกเว้น
อสังหาริมทรัพย์
6. อนุมตั วิ งเงินกูท้ งั้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ

รองกรรมการ
ผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

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

-

-

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

-

-

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการ
ผู้จัดการ

ไม่เกิน 30,000,000 บาท ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่เกิน 2,000,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท
เกิน 20,000,000 บาท

ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่เกิน 1,000,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท

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

-

-

ไม่เกิน 100,000,000 บาท

-

-

-

หมายเหตุ : กรณีเกินอ�ำนาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริหาร จะต้องน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
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แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart)
เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ (สาขา 1)
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
โรงงานส�ำนักงานใหญ่

ผู้จัดการโรงงาน
ไม้บอร์ด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
โรงงาน สาขา 1

ผู้จัดการโรงงาน
ไม้ยาง

ผู้จัดการโรงงาน
กระดาษ

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
บัญชีและการเงิน

ผู้จัดการ
ฝ่ายบุคคล

ผู้จัดการฝ่าย
บัญชีและการเงิน

ส่วนงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(ส�ำนักงานใหญ่)
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
ขายและการตลาด

ผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ

ส่วนงานคลังสินค้า/สโตร์

รายงานประจ�ำปี 2562

ผู้จัดการฝ่าย
ขายและตลาด
ต่างประเทศ

ผู้จัดการฝ่าย
ขายและตลาด
ในประเทศ

ผู้จัดการฝ่าย
ขายและตลาด
ฝ่ายกระดาษ

ส่วนงานจัดส่ง/ส่งออก

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)
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2. เลขานุการบริษัท

นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นเลขานุการบริษทั ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และเป็ นผูม้ ีความรู โ้ ดยจบการศึกษา
ด้านบัญชี - การเงิน เพื่อปฏิบตั หิ น้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ให้คำ� แนะน�ำเบือ้ งต้นแก่กรรมการเพื่อรับทราบถึงข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบตั ิ
ตามอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั ส�ำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ และประชุมกรรมการบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบตั ติ า่ ง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ ติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามมติท่ีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อก�ำหนดของ ส�ำนักงาน กลต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. เป็ นบุคคลผูป้ ระสานงาน (Contact person) กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่
• ทะเบียนกรรมการ
• หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
• หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
• รายงานการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัท ของกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหาร
• รายงานการมีสว่ นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท
• รายงานประจ�ำปี
• แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
8. การด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
ทัง้ นี ้ ในกรณีทเ่ี ลขานุการบริษทั พ้นจากต�ำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั คนใหม่ภายใน
90 วันนับแต่วนั ที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต�ำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำ� นาจมอบหมาย
ให้กรรมการคนใดคนหนึง่ ปฏิบตั หิ น้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
• ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมตั ิกำ� หนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี
2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) ค่าตอบแทนรายเดือน :
• ประธานกรรมการ		
34,000 บาทต่อเดือน
• กรรมการ			
24,000 บาทต่อเดือน
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อเดือน
• กรรมการตรวจสอบ		
24,000 บาทต่อเดือน
โดยยังคงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับปี 2561
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2) ค่า เบี ย้ ประชุม ส�ำหรับคณะกรรมการบริษั ท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จ�ำนวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครัง้
(โดยยังคงอัตราเดิมเท่ากับปี 2561) ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการด�ำเนินงาน
4) ค่าตอบแทนประเภทสิทธิประโยชน์อน่ื ๆ ได้แก่ ประกันสุขภาพ ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรกีฬา หรือ สโมสรเพือ่ การพักผ่อน
หรือสันทนาการ (Member club): -ไม่มีทัง้ นี ้ ทีป่ ระชุมได้กำ� หนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท ซึง่ เป็ นอัตราวงเงินค่าตอบแทนทีเ่ ท่ากับปี 2561 เช่นกัน
โดยรายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ ประชุม และการก�ำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ เท่ากับปี 2561 ทุกประการ
ประการหมายเหตุ : เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้กำ� หนดนโยบายใน
การควบคุมการตอบแทนกรรมการและ ผูบ้ ริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ ประชุม โบนัส ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น และ
ตามอ�ำนาจอนุมตั ิท่ีมี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมลู ค่ามากกว่า 1,000,000 บาท ต่อคนต่อปี จะต้องน�ำเสนอเป็ นวาระการ
ประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการ
เพิ่มเติมดังกล่าว
ส�ำหรับโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร ซึง่ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ นัน้ ปัจจุบนั
มีโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
2. ค่าเบีย้ ประชุม
3. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส
จ�ำนวนครัง้ ของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในรอบปี 2560 – 2562 มีรายละเอียด ดังนี ้

คณะกรรมการบริษัท

ปี 2560
จ�ำนวนครั้ง จ�ำนวนครั้ง
การประชุม ที่เข้าประชุม
15
15
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
15
15
2. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรกั ษ์
15
13
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
9
9
4. ดร.เอกรินทร์
วาสนาส่ง
5. นายสุพรรณ
เศษธะพานิช
15
12
6. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
15
15
7. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
15
15
8. นางวราภรณ์
สุขสวัสดิ์
15
14
9. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
15
13
10. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
รายชื่อคณะกรรมการ

รายงานประจ�ำปี 2562

ปี 2561
จ�ำนวนครั้ง จ�ำนวนครั้ง
การประชุม ที่เข้าประชุม
14
14
14
14
14
13
14
12
14
13
14
14
14
14
14
14
14
13

ปี 2562
จ�ำนวนครั้ง
จ�ำนวนครั้ง
การประชุม ที่เข้าร่วมประชุม
11
11
11
11
11
10
11
11
7
6
11
11
11
10
11
10
11
10
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หมายเหตุ :
- ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ ตามมติของทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
- นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท ตามมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2561
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 และได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562
- นายสุพรรณ เศษธะพานิช ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562และได้ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ เมื่อวันที่
13 กันยายน 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2560
รายชื่อคณะกรรมการ
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
2. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรกั ษ์
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม
5
5
5

ปี 2561

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
5
5
4

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม
4
4
4

ปี 2562

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
4
4
3

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม
4
4
4

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม
4
4
4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปี 2560
รายชื่อคณะกรรมการ
1. รศ.ดร.มนตรี
2. รศ.ทรงกลด
3. นายชาลี
4. นายอารักษ์

โสคติยานุรกั ษ์
จารุสมบัติ
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม
3
3
3
3

ปี 2561

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
3
2
3
3

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม
2
2
2
2

ปี 2562

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
2
2
2
2

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม
2
2
2
2

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
2
2
2
2

คณะกรรมการสรรหา
ปี 2560
รายชื่อคณะกรรมการ
1. รศ.ทรงกลด
2. นายชาลี
3. นายอารักษ์

จารุสมบัติ
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

ปี 2561

ปี 2562

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

1
1
1

1
1
1

3
3
3

3
3
3

2
2
2

2
2
2

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ปี 2560
รายชื่อคณะกรรมการ
1. รศ.ดร.มนตรี
2. นายชาลี
3. นายอารักษ์
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โสคติยานุรกั ษ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

ปี 2561

ปี 2562

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

1
1
1

1
1
1

3
3
3

3
3
3

2
2
2

2
2
2

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

336,000
216,000
216,000
216,000
216,000
216,000
216,000
216,000
216,000
2,064,000

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

ค่าเบี้ยประชุม

โบนัส
120,000
120,000
60,000
35,000
335,000

ปี 2560
561,000
441,000
367,000
314,000
300,000
321,000
314,000
307,000
321,000
3,246,000

รวม
408,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
288,000
2,712,000

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

ค่าเบี้ยประชุม

โบนัส
120,000
120,000
60,000
60,000
360,000

ปี 2561
626,000
506,000
439,000
432,000
379,000
386,000
386,000
379,000
386,000
3,919,000

รวม
408,000
288,000
288,000
288,000
216,000
288,000
288,000
288,000
288,000
2,640,000

เงินเดือน
77,000
77,000
70,000
77,000
42,000
77,000
70,000
70,000
70,000
630,000

ค่าเบี้ยประชุม

โบนัส
120,000
120,000
60,000
60,000
360,000

ปี 2562
605,000
485,000
418,000
425,000
258,000
365,000
358,000
358,000
358,000
3,630,000

รวม

หน่วย : บาท

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

รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบี้ยประชุม
35,000
35,000
28,000
98,000

เงินเดือน

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

ปี 2560
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

โบนัส

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

รวม

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

เงินเดือน

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

ค่าเบี้ยประชุม

ปี 2561
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

โบนัส

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

รวม

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

เงินเดือน

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

ค่าเบี้ยประชุม

ปี 2562
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

โบนัส

376,000
316,000
316,000
1,008,000

รวม

หมายเหตุ : - ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
- นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท ตามมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 และได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562
- นายสุพรรณ เศษธะพานิช ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 และได้ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

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

รายชื่อคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ส�ำหรับปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท

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

ปี 2560 ค่าเบี้ยประชุม

ปี 2561 ค่าเบี้ยประชุม

ปี 2562 ค่าเบี้ยประชุม

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

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

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

ปี 2560 ค่าเบี้ยประชุม

ปี 2561 ค่าเบี้ยประชุม

ปี 2562 ค่าเบี้ยประชุม

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

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

14,000
14,000
14,000
42,000

ปี 2560 ค่าเบี้ยประชุม

ปี 2561 ค่าเบี้ยประชุม

ปี 2562 ค่าเบี้ยประชุม

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

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

14,000
14,000
14,000
42,000

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

โสคติยานุรกั ษ์
จารุสมบัติ
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

คณะกรรมการสรรหา
รายชื่อคณะกรรมการ
1. รศ.ทรงกลด
2. นายชาลี
3. นายอารักษ์
รวม

จารุสมบัติ
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รายชื่อคณะกรรมการ
1. รศ.ดร.มนตรี
2. นายชาลี
3. นายอารักษ์
รวม

โสคติยานุรกั ษ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

จ�ำนวน (คน)

จ�ำนวนเงิน (บาท)

จ�ำนวน (คน)

จ�ำนวนเงิน (บาท)

จ�ำนวน

จ�ำนวนเงิน

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

8
8

11,934,720
0
263,270
12,197,990

เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
รวม

ในกรณีท่ีจะมีการพิจารณาอนุมตั ิเกี่ยวกับการให้สวัสดิการเพิ่มเติมพิเศษแก่กรรมการบริษัท และ/หรือผูบ้ ริหารบริษัท ในส่วนที่
นอกเหนือจาก เงินเดือน ค่าเบีย้ ประชุม สวัสดิการ ค่าบ�ำเหน็จ โบนัส และอืน่ ๆ จากเดิมทีเ่ คยมีการก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
บริษทั และ/หรือผูบ้ ริหารบริษทั ไว้อยูก่ อ่ นแล้ว หากในภายหลังจะมีการให้สวัสดิการพิเศษเพิม่ เติมใด ๆ ทีม่ มี ลู ค่ามากกว่า 1,000,000 บาท
ต่อคนต่อปี จะต้องน�ำเข้าเป็ นวาระการประชุม โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการพิเศษเพิม่ เติมดังกล่าว
ตัวอย่างเช่น หากเป็ นกรณีของการให้สวัสดิการพิเศษเพิ่มเติมในรูปของรถประจ�ำต�ำแหน่ง ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ของบริษัท ได้แก่
ค่าผ่อนงวดรถ และค่าพนักงานขับรถประจ�ำต�ำแหน่ง หากมีมลู ค่ารวมแล้วมากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องน�ำเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ เป็นต้น ทัง้ นี ้ เพือ่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตุ
สมผลและให้ความคิดเห็น รวมถึงให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการท�ำรายการดังกล่าวต่อไป
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รายงานประจ�ำปี 2562

• ค่าตอบแทนอืน่
- ไม่มี -

4. บุคลากร
• จ�ำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)
ในรอบปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ปี ท่ีผา่ นมา บริษัทและบริษัทย่อยมีจำ� นวนพนักงาน ดังต่อไปนี ้
ประเภทพนักงาน
พนักงานประจ�ำ
1. ฝ่ ายบริหาร
2. ฝ่ ายการตลาด
3. ฝ่ ายโรงงาน/ผลิต
4. ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
5. ฝ่ ายจัดซือ้
6. ฝ่ ายบุคคล/ธุรการ
7. ส่วนงานสโตร์/คลังสินค้า
8. ส่วนงานจัดส่งและส่งออก
9. ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
พนักงานรายวัน
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
จ�ำนวน (คน)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
จ�ำนวน (คน)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
จ�ำนวน (คน)

289
10
100
71
20
13
26
17
5
4
960
1,213

305
14
71
66
21
12
34
20
17
4
972
1,261

268
15
68
64
26
9
42
27
13
4
864
1,132

หมายเหตุ : พนักงานรายวัน ประมาณร้อยละ 76.33 เป็ นพนักงานในฝ่ ายโรงงาน/ผลิต และมีปริมาณแรงงานต่างด้าวคิดเป็ นประมาณ
ร้อยละ 79.51 ของพนักงานรายวัน

• ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน
หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนของพนักงานประจ�ำในรูปเงินเดือน
โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
ค่าตอบแทนของลูกจ้างในรูปค่าจ้าง
ค่าอบรมสัมมนา
รวม

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

70,921,236.00

85,739,641.00

88,555,614.00

141,954,236.00
113,467.00
212,988,939.00

178,548,966.00
902,811.10
265,191,418.10

173,473,636.00
438,363.35
262,467,613.00

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 มีมติให้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ซึง่ บริษัท
ด�ำเนินการจัดตัง้ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)
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บริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยระยะสัน้ จะพิจารณาจากอัตรา
การเติบโตของผลการด�ำเนินงานในแต่ละปี เป็ นส�ำคัญ ต่อมาจะพิจารณาการปรับเพิ่มขึน้ ของอัตราค่าตอบแทนให้ครอบคลุมเงินเฟ้อ
ในแต่ละปี และจะพิจารณาการปรับเพิ่มขึน้ เป็ นรายบุคคลตามระดับความมีอตุ สาหะ ตัง้ ใจ ทุม่ เท และความสามารถในการปฏิบตั ิ
งานเป็ นล�ำดับต่อมา
ส�ำหรับการค่าตอบแทนในระยะยาว บริษัทจะพิจารณาจากการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยบริษัทใช้แบบประเมินภายใน
องค์กรทีก่ ำ� หนดขึน้ มาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินงานของแต่ละแผนกมาเป็ นตัวชีว้ ดั การปฏิบตั งิ านของพนักงาน
(individual’s Performance) เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน รวมถึงก�ำหนดผลตอบแทนให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงานตาม
ผลการปฏิบตั งิ าน โดยพิจารณามุมมอง 4 มิติ คือ มิตทิ างการเงิน มิตดิ า้ นการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ และมิตดิ า้ นการเรียนรูแ้ ละการพัฒนา ทัง้ นี ้ ในการให้ผลตอบแทนของพนักงาน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงผลส�ำเร็จ
ขององค์กรความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงการพิจารณาเทียบเคียงบริษัทอื่น ๆ ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน และในทุก ๆ
ปี บริษัทจะจัดให้มีการมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็ นประจ�ำทุกปี ส�ำหรับพนักงานที่มีอายุ
การปฏิบตั งิ านถึงระยะเวลาที่กำ� หนดไว้เริม่ ตัง้ แต่ 10 ปี 15 ปี 20 ปี และ 20 ปี ขนึ ้ ไป เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจให้กบั พนักงานที่ทมุ่ เท
ปฏิบตั หิ น้าที่ และมีความภักดีให้กบั องค์กรมาอย่างต่อเนื่อง

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -

• นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิม่ ความสามารถและประสิทธิภาพในการท�ำงาน โดยก�ำหนดแผนการพัฒนาบุคลากร
อย่างชัดเจนและสม�่ำเสมอ เพื่อเป็ นแผนงานประจ�ำปี สำ� หรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการท�ำงาน ทัง้ การอบรมภายในบริษัทและ
ส่งเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน นอกจากนี ้ บริษัทยังได้จดั ให้มสี วัสดิการให้
กับบุคลากร เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี ้ บริษัทมีเป้าหมายการพัฒนาที่เป็ นพืน้ ฐานส�ำคัญคือ
• การให้พนักงานเป็ นผูม้ สี ว่ นร่วมในการก�ำหนดแนวทางการท�ำงานในฝ่ ายงานของตนเองน�ำเสนอความคิดเห็นมุมมองในการท�ำงาน
เพื่อพัฒนาการท�ำงานจากรูปแบบเดิม ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึน้
• สร้างบรรยากาศในการท�ำงานให้ทกุ คนมีส่วนร่วมในความส�ำเร็จขององค์กร และจะพิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่บุคลากร
ทัง้ จากผลส�ำเร็จขององค์กรโดยรวม และความมุง่ มั่น ทุม่ เทในการท�ำงานโดยเฉพาะที่ตวั บุคคล
• ส่งเสริมให้พนักงานสร้างความรูจ้ ากการปฏิบตั งิ าน การจัดท�ำคูม่ ือการปฏิบตั งิ านที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการท�ำงานจริง
ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
• ส่งเสริมให้มกี ารเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทนั ต่อสถานการณ์ดา้ นการผลิต ด้านการ
พัฒนาสินค้า การตลาด รวมถึงเรียนรูต้ อ่ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ทัง้ นีเ้ พื่อจะได้นำ� มาปรับใช้ใน
กระบวนการท�ำงานของบริษัทให้มีความทันสมัยและสามารถปรับตัวได้ทนั ต่อทุกๆ สถานการณ์ ในภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
• ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ (Value Added) ให้เกิดขึน้ ในผลิตภัณฑ์ทท่ี างบริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่าย เพือ่ สร้าง
การเติบโตที่ย่งั ยืน และสร้างการรับรูแ้ ละความเป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริโภคให้เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง
• ส่งเสริมการพัฒนาและกระตุน้ เพือ่ ให้บคุ ลากรภายในองค์กรมีทศั นคติตอ่ การท�ำงาน ทีจ่ ะต้องสร้างการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้า
ในการท�ำงานให้เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ในกระบวนการผลิตจะต้องดีขนึ ้ อย่างต่อเนื่อง การตลาดจะต้องสร้างรายได้จากการขาย
สินค้าให้เติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่อง ฝ่ ายงานที่ควบคุมค่าใช้จา่ ยของบริษัทจะต้องมีการบริหารจัดการให้สดั ส่วนต้นทุนและค่าใช้จา่ ย
ลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะทีจ่ ะต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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รายงานประจ�ำปี 2562

การก�ำกับดูแลกิจการ
1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 1/2555 (ครัง้ แรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่
26 ตุลาคม 2555 มีนโยบายริเริม่ มีสว่ นร่วมในการให้ความเห็นในรายละเอียดของนโยบายและได้ดำ� เนินการออกมติอนุมตั นิ โยบายก�ำกับ
ดูแลกิจการอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรครัง้ แรก รวมถึงการแก้ไขเพิม่ เติมในภายหลังจากวันทีป่ ระชุมดังกล่าว โดยได้กำ� หนดแนวทางปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของบริษัท
ในทุกระดับชัน้ ทัง้ ในส่วนของพนักงานระดับปฏิบตั งิ าน ผูบ้ ริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ ทัง้ นี ้ เพือ่ เป็ นเครือ่ งมือในการเพิม่ ศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน เพือ่ เสริมสร้างการเติบโตทีย่ ่งั ยืนอันจะน�ำมาซึง่ ประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า และสาธารณชนทั่วไป
โดยนับจากวันทีไ่ ด้มกี ารอนุมตั นิ โยบายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการในครัง้ แรกแล้วก็ได้มกี ารปรับปรุงเพิม่ เติมในรายละเอียดทีส่ ำ� คัญ
เพือ่ ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง และแนวทางการปฏิบตั ทิ ด่ี ี ทัง้ นีท้ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 11/2561 เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ได้พจิ ารณาอนุมตั นิ โยบายก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ฉี บับใหม่แทนฉบับเดิมทีย่ กเลิก เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับ
บริษทั จดทะเบียนปี 2560 ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ปี 2560 เป็ นต้นไป
จนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง ทัง้ นีน้ โยบายก�ำกับดูแลกิจการฉบับนีไ้ ด้กำ� หนดหลักปฏิบตั แิ ก่คณะกรรมการบริษทั ซึง่ เป็ นผูน้ ำ� หรือผูร้ บั ผิด
ชอบสูงสุดขององค์กรใช้ในการก�ำกับดูแลให้กจิ การมีผลประกอบการทีด่ ใี นระยะยาว น่าเชือ่ ถือส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกท่าน
เพือ่ ประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุง่ หวังของทัง้ ภาคธุรกิจ ผูล้ งทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม
ทัง้ นีน้ โยบายการก�ำกับดูแลกิจการจะได้รบั การพิจารณาทบทวนแก้ไขตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับหลักการหรือแนวทางปฏิบตั ทิ จ่ี ะ
มีการเปลีย่ นแปลงแก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
โดย “การก�ำกับดูแลกิจการ” หมายถึง ความสัมพันธ์ในเชิงการก�ำกับดูแล รวมทัง้ กลไกมาตรการที่ใช้กำ� กับการตัดสินใจของคน
ในองค์กรให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ซึง่ รวมถึง
(1) การก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ซึง่ ครอบคลุมถึงเป้าหมายและแนวคิดหลักขององค์กร และเป้าหมายในระยะสัน้ แนวคิดหลัก
ขององค์กรในรูปแบบของวิสยั ทัศน์ หลักการ และรูปแบบธุรกิจทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่กจิ การ
(2) การก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และพิจารณาอนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณ
(3) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการด�ำเนินงาน
“การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ”ี ตามหลักปฏิบตั ฉิ บับนี ้ หมายถึง การก�ำกับดูแลกิจการทีเ่ ป็นไปเพือ่ สร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยั่งยืน นอกเหนือ
จากการสร้างความเชือ่ มั่นให้แก่ผลู้ งทุน ซึง่ คณะกรรมการมีเป้าหมายในการก�ำกับดูแลกิจการให้นำ� ไปสูเ่ ป้าหมายทีส่ ำ� คัญ ดังนี ้
1. สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการทีด่ โี ดยค�ำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
3. เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง
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หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance Code : CG Code) ได้วางหลักปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั รวม 8 ข้อหลัก ดังนี ้
หลักปฏิบตั ทิ ่ี 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ ำ� ทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบตั ทิ ่ี 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ความยั่งยืน
หลักปฏิบตั ทิ ่ี 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล
หลักปฏิบตั ทิ ่ี 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบตั ทิ ่ี 5 ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบตั ทิ ่ี 6 ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
หลักปฏิบตั ทิ ่ี 7 รักษาความน่าเชือ่ ถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิบตั ทิ ่ี 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและทบทวนการน�ำหลักปฏิบตั ิตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว
เป็ นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง

การก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว
วิสัยทัศน์
“มุง่ มั่นที่จะเป็ นผูน้ ำ� ด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง”

พันธกิจ
Sustainability = การพัฒนาให้องค์กรเติบโตด้วยความยั่งยืน ได้แก่ การจัดหาแนวทางเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จา่ ยในการเป็ นผูผ้ ลิต
เฟอร์นิเจอร์ของบริษัท / การขยายสูธ่ ุรกิจด้านพลังงานทดแทน ซึง่ เป็ นแนวโน้มที่สำ� คัญและเป็ นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน เป็ นการสร้างรายได้และผลก�ำไรอย่างต่อเนื่องให้กบั ภาพรวมของธุรกิจ เป็ นต้น
Diversification = การกระจายความเสี่ยงในธุรกิจ เช่น การมีทงั้ รายได้จากการจ�ำหน่ายสินค้าทัง้ ในและต่างประเทศ การมีกลุม่ ลูกค้า
ที่หลากหลาย ตัง้ แต่การส่งออก ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ โชว์รูมจ�ำหน่ายสินค้าในระดับกลางถึงบน ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์
ทั่วประเทศ และยังรวมถึงการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจประเภทอื่น ๆ อาทิ ธุรกิจด้านพลังงาน เพื่อกระจายความเสี่ยงและไม่พง่ึ พิงธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์เพียงอย่างเดียว
Adaptation = การพร้อมสร้างกลยุทธ์แห่งการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจ
ให้เป็ นไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ตัง้ แต่เริ่มต้นจากธุรกิจการเป็ นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนเฟอร์นิเจอร์ มาถึงผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และผูผ้ ลิตกระดาษปิ ดผิวเพื่อลดต้นทุนในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น

ค่านิยมองค์กร
ท�ำงานด้วยใจที่มงุ่ มั่นในเป้าหมาย (Be Passionate and Determined)
ลดกระบวนการท�ำงานแต่ได้ประสิทธิภาพที่มากขึน้ (Do More with Less)
แสวงหาการเติบโตและเรียนรูอ้ ย่างไม่หยุดนิ่ง (Pursue Growth and Learning)
สื่อสารด้วยใจที่เปิ ดกว้าง เที่ยงธรรมและซื่อสัตย์ตอ่ ผูอ้ ่ืน (Build Open, Integrity, Honest Relationships with Communication)
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วัตถุประสงค์
“การน�ำพาองค์กรให้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน”

เป้าหมายระยะยาว
บริษทั ก�ำหนดเป้าหมายระยะยาว โดยจะรักษาอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และก�ำไรจากการด�ำเนินงานในกลุม่ ธุรกิจเฟอร์นเิ จอร์
ให้เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง และมุง่ สูก่ ารเป็ นองค์กรพัฒนาต่อยอดการลงทุนเพือ่ ลดต้นทุนในธุรกิจการผลิตเฟอร์นเิ จอร์แบบครบวงจร รวมถึง
การตัง้ เป้าหมายผลตอบแทนจากธุรกิจด้านพลังงานทดแทนคิดเป็ นสัดส่วนไม่ตำ่ � กว่าร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิรวมของบริษทั และบริษทั
ย่อยทัง้ หมดภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการกระจายความเสีย่ งในการด�ำเนินธุรกิจสูธ่ รุ กิจประเภทอืน่ ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพและโอกาสในการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับเป้าหมายระยะยาวมากกว่า 3 ปี ขนึ ้ ไป บริษัทตัง้ เป้าหมายการเป็ นผูน้ ำ� ในธุรกิจการเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
เพื่อการส่งออก และการเป็ นผูน้ ำ� ในธุรกิจการจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้กบั ร้านค้าส่งร้านค้าปลีกทั่วประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

หลักปฏิบตั ทิ ี่ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ ำ� ทีส่ ร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติที่ 1.1
คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ ำ� ที่ตอ้ งก�ำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี
ซึ่งครอบคลุมถึงการก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการด�ำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส�ำคัญเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย การติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการด�ำเนินงาน

แนวปฏิบัติที่ 1.1
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการทีด่ ี รวมถึงการประพฤติ
ตนเป็ นแบบอย่างในฐานะผูน้ ำ� ในการก�ำกับดูแลกิจการ
โดยในแต่ละปี จะมีการพิจารณาและร่วมกันก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษทั และบริษทั ย่อยเพือ่ การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ให้
เหมาะสมกับช่วงเวลาในแต่ละปี นอกจากนีย้ งั ได้กำ� หนดกลยุทธ์ นโยบายการด�ำเนินงาน และการจัดสรรทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ผูบ้ ริหาร
และทีมงานทีด่ แู ลรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานให้สามารถปฏิบตั งิ านได้ตามแผนงานทีว่ างไว้ และสามารถบรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ ทัง้ นี ้
จะมีฝ่ายบริหารระดับสูงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบโดยตรง มีการก�ำกับดูแลและควบคุมการปฏิบตั งิ านของทีมงานระดับปฏิบตั กิ ารอย่างใกล้ชดิ
เพือ่ ให้สามารถทราบระดับเป้าหมายทีบ่ รรลุ และอุปสรรคในการท�ำงานทีเ่ กิดขึน้ รวมถึงเพือ่ เป็ นการติดตามดูแลให้มกี ารน�ำกลยุทธ์ของ
บริษทั ไปปฏิบตั ิ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ทนั ต่อการปรับเปลีย่ นกลยุทธ์เพือ่ รองรับปัญหา และอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ให้ทนั ต่อเหตุการณ์ และเพือ่ ให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทก่ี ำ� หนดไว้ให้เกิดขึน้ ได้จริง
นอกจากนีจ้ ะมีการทบทวนวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทที่มกี ารปรับปรุง
และเปลีย่ นแปลงไปตามสถานการณ์ของธุรกิจการค้า การลงทุนทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละปี โดยบริษทั ได้คำ� นึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อมเป็ นส�ำคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั กิ ฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ตามที่ได้นำ�
เสนอและผ่านการกลั่นกรองและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ กฎบัตรจะก�ำหนดให้กรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยจะต้อง
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บริหารให้การด�ำเนินงานของบริษทั เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนแนวทางที่ได้กำ� หนดไว้ มีกระบวนการ
อนุมตั กิ ารด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด รวมถึงการก�ำหนดอ�ำนาจอนุมตั ดิ ำ� เนินการของคณะกรรมการบริษทั ทีม่ ี
อ�ำนาจอนุมตั ใิ นเรือ่ งต่าง ๆ ของบริษทั และบริษทั ย่อยตามทีก่ ำ� หนด
ในแต่ละครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการบริษทั จะมีการติดตาม ประเมินผล และดูแลให้มกี ารรายงานผลการด�ำเนินงานทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละ
ไตรมาส หรือในแต่ละครัง้ ของการประชุมทีม่ วี าระการประชุมเพือ่ ติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายไว้
คณะกรรมการได้จดั ให้มนี โยบายส�ำหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เพือ่ แสดงถึงหลักการและแนวทางในการด�ำเนินงานเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ซึง่ ประกอบด้วย นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และดูแลให้มกี ารสือ่ สารนโยบายดังกล่าวถึง
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รวมทัง้ มีการติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตั เิ ป็ นประจ�ำ
บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการ และการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการ
ชุดย่อย ซึง่ มีบทบาทที่สำ� คัญเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบายการด�ำเนินงานของบริษัท รวมถึงการดูแลเพื่อติดตาม ประเมิน
ผล และรายงานผลการด�ำเนินการ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ ่มี คี วามรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ี
หลากหลายซึง่ สามารถน�ำประสบการณ์ทม่ี มี าพัฒนาและก�ำหนดแนวทาง นโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เพือ่ ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาทีจ่ ะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั เป็ นประจ�ำทุกปี
โดยในรอบปี 2562 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2562 เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มมี ติพจิ ารณาทบทวนวิสยั ทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ตามรายละเอียดของนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการประจ�ำปี 2562 ของ
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นเิ ทค จ�ำกัด (มหาชน)
ทัง้ นีก้ ารติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการด�ำเนินงาน คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดให้มกี ารรายงานผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำรายไตรมาส และประจ�ำปี โดยการรายงานผลการด�ำเนินงาน จะพิจารณาจากความคืบหน้าและกลยุทธ์การด�ำเนินงานทีถ่ กู น�ำไป
ปฏิบตั ิ ทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ทก่ี ำ� หนดไว้ โดยการรายงานผลการด�ำเนินงานดังกล่าวทางกรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการบริหาร
จะเป็ นผูน้ ำ� เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริษัท
ปั จจุบนั บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
1. พลเอก เทอดศักดิ์
มารมย์		
ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
2. รศ.ดร.มนตรี		
โสคติยานุรกั ษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. รศ.ทรงกลด		
จารุสมบัต		ิ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. ดร.เอกรินทร์ 		
วาสนาส่ง		
กรรมการอิสระ
์
5. นายชาลี 		
สุขสวัสดิ		
รองประธานกรรมการ
์
6. นายวัลลภ 		
สุขสวัสดิ		
กรรมการ
์
7. นายอารักษ์ 		
สุขสวัสดิ		
กรรมการ
์
8. นางสาวทิพวรรณ
สุขสวัสดิ		
กรรมการ
ในคณะกรรมการบริษัท มีประธานกรรมการของบริษัท คือ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ เป็ นกรรมการอิสระ และไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกับ
กรรมการผูจ้ ดั การ ซึง่ มีตำ� แหน่งเป็ นผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร
ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารจ�ำนวน 4 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 50 ของจ�ำนวนกรรมการ
ทัง้ หมด
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ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระรวม 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ เป็ นผูม้ ีความรู ้ และความ
เชี่ยวชาญในด้านสาขาวิชาทรัพยากรป่ าไม้ สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาวนศาสตร์ชมุ ชน ซึง่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ของบริษัท นอกจากนี ้ ยังมีกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน คือ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เป็ นผูม้ ีความรู ้ และความเชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ซึง่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ทีท่ างบริษทั อยูร่ ะหว่างการลงทุนเพือ่ ขยายการด�ำเนินธุรกิจ
ส�ำหรับกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ จะมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหารและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท

ค�ำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
(ที่เป็นไปตามข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของส�ำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์)
• ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
• ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ย่นื ค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวม
ถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั
• ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา คูส่ มรส พี่นอ้ ง
และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือ
ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
• ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอำ� นาจ
ควบคุมของผูท้ ่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
บริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ น่ื ค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำ เป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน
การให้สนิ ทรัพย์ เป็ นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อน่ื ท�ำนองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั หรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ต่ี อ้ งช�ำระ
ต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นี ้
การค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ่เี กิดขึน้
ในระหว่าง 1 ปี กอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
• ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั และ
ไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอำ� นาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ก่อนวันทีย่ น่ื ค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
• ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือ ทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่า
บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั และ
ไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ น่ื ค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
• ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
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• ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ใน
ห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของ
จ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของ
บริษทั หรือบริษทั ย่อย
• ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษทั

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. ด�ำเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนมีบทบาท
ในการก�ำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ และมีมาตรการดูแลให้เรือ่ งส�ำคัญได้ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุม
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้ดำ� เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนสนับสนุนและ
เปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
รวมถึงส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีม่ จี ริยธรรม และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
4. ก�ำกับ ติดตาม และดูแลให้ม่นั ใจว่า การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร และตามกฎบัตรทีก่ ำ� หนดไว้
5. มีหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบตั งิ านเชิงกลยุทธ์ของฝ่ ายจัดการ รวมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำและสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของฝ่ ายจัดการ แต่ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานประจ�ำของบริษทั
6. เป็ นผูล้ งคะแนนชีข้ าดในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทัง้ สอง ฝ่ ายเท่ากัน
7. ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอทีฝ่ ่ ายจัดการจะเสนอเรือ่ งและมากพอทีก่ รรมการจะอภิปรายประเด็นส�ำคัญอย่างรอบคอบ
และทั่วถึง ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุ ยพินจิ ทีร่ อบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
8. เสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และระหว่างคณะกรรมการและ
ฝ่ ายจัดการ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ปฏิบตั หิ น้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และ
ระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท
1. มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยสม�ำ่ เสมอ ด�ำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
2. ก�ำหนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัท
3. พิจารณาอนุมตั ผิ งั อ�ำนาจอนุมตั ิ
4. ก�ำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงสุดให้แก่กิจการ
5. พิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผูป้ ระกอบการรายอื่น
6. รับผิดชอบในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน ให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
7. แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร และก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ทัง้ นี ้ ก�ำหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึง่ มีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษัท
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้
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นอกจากนัน้ ในกรณีตอ่ ไปนีจ้ ะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
• การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สำ� คัญ
• การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
• การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สำ� คัญ การมอบหมายให้บคุ คลอื่น
เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
• การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
• การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบหรือเลิกบริษัท
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 8 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระ จ�ำนวน 4 ท่าน / กรรมการ
ตรวจสอบ จ�ำนวน 3 ท่าน หนึ่งในกรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ ัดการ
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการจะเป็ นผูท้ ม่ี คี วามหลากหลายในความรู ้ ความสามารถ อาทิ ความรู ้ ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน การปกครอง
การผลิต การตลาด ด้านพลังงาน เป็ นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบ
ปั จจุบนั บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี		
โสคติยานุรกั ษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
์
2. พลเอก เทอดศักดิ
มารมย์		
กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ทรงกลด 		
จารุสมบัต		ิ
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวพิมพ์รำ� ไพ บุญชะนะ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินคือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์
ส�ำหรับประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินนัน้ รศ.ดร.มนตรีฯ ปั จจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบในบริษัท
จดทะเบียนอยูอ่ ีก 2 แห่ง รวมถึงที่เคยด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบในอดีตที่ผา่ นมาอีกหลายแห่งเช่นกัน

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ นอกจากนีย้ งั รวมถึงการ
เสนอเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีภายนอกด้วย
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี ของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
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(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษทั
7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นของกิจการตามโครงการ
แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
8. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ปั จจุบนั บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
์
1. นายวัลลภ 		
สุขสวัสดิ		
ประธานกรรมการบริหาร
์
2. นายชาลี 		
สุขสวัสดิ		
กรรมการบริหาร
์
3. นายอารักษ์ 		
สุขสวัสดิ		
กรรมการบริหาร
์
4. นางสาวทิพวรรณ		
สุขสวัสดิ		
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอำ� นาจสั่งการ วางแผน ก�ำหนดนโยบาย และกลยุทธ์การด�ำเนินกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะ
การแข่งขัน เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
2. ควบคุม ดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ิ
หรือก�ำหนดไว้แล้ว
3. เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
แล้วแต่กรณี
4. ก�ำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์
5. อนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินลงทุนทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ทไ่ี ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แล้ว หรือเป็ นไปตาม
ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุมตั ใิ นหลักการแล้ว
6. มีอำ� นาจด�ำเนินการซือ้ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซือ้ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดการโดยประการอืน่ ซึง่ ทรัพย์สนิ ใด ๆ
รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุมตั แิ ล้ว
7. มีอำ� นาจในการอนุมตั กิ ารซือ้ ทรัพย์สนิ หรือการช�ำระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการด�ำเนินงานของบริษทั ตามสัญญา และ/หรือ
ตกลงกับคูค่ า้ โดยมีรายละเอียดตามผังอ�ำนาจอนุมตั ทิ ค่ี ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด
8. ภายในวงเงินทีค่ ณะกรรมการได้มอบอ�ำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำ� นาจอนุมตั กิ ารซือ้ การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซือ้ ทรัพย์สนิ ใด
ๆ ตลอดจนมีอำ� นาจลงทุน และด�ำเนินการช�ำระค่าใช้จา่ ยใด ๆ ทีจ่ ำ� เป็ นต่อการด�ำเนินงานของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามผังอ�ำนาจ
อนุมตั ทิ ค่ี ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด
9. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอ�ำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำ� นาจอนุมตั กิ ารกูย้ ืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร
นิตบิ คุ คลหรือสถาบันการเงินอืน่ ใด เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามผังอ�ำนาจอนุมตั ทิ ค่ี ณะกรรมการ
บริษทั ก�ำหนด
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10. มีอำ� นาจพิจารณาก�ำหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ
11. ด�ำเนินการเรือ่ งอืน่ ๆ เพือ่ เป็ นการสนับสนุนการด�ำเนินการข้างต้น หรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ในแต่ละคราวไป
ทัง้ นี ้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนัน้ จะไม่รวมถึงอ�ำนาจ และ/หรือ
การมอบอ�ำนาจช่วงในการอนุมตั ริ ายการใดที่ตน หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นยิ ามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน) มีสว่ นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดขัดแย้งกับบริษทั ซึง่ การอนุมตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าว
จะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพือ่ พิจารณาอนุมตั ริ ายการดังกล่าว ตามทีข่ อ้ บังคับ
ของบริษทั หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องก�ำหนด

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูน้ ำ� ในการบริหารและจัดการบริษัทภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี ้
1. บริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสั่ง และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
2. ด�ำเนินการหรือปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
3. ด�ำเนินการให้มกี ารจัดท�ำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษทั รวมถึงแผนงานและงบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั ิ
และให้รายงานความคืบหน้าตามแผนงานและงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั ติ อ่ คณะกรรมการบริษทั เป็ นประจ�ำทุกครัง้ ทีม่ กี ารจัดประชุม
คณะกรรมการบริษทั
4. บังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ด�ำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิตกิ รรม สัญญา เอกสารค�ำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใด ๆ ทีใ่ ช้ตดิ ต่อ
กับหน่วยงานหรือบุคคลอืน่ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของบริษทั ส�ำเร็จลุลว่ งอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงการบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินยั ตลอดจน
ให้ออกจากต�ำแหน่งตามระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือค�ำสั่งทีค่ ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บริษทั ก�ำหนด
6. มีอำ� นาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุ คลอืน่ ปฏิบตั งิ านเฉพาะแทนได้ โดยการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือ การมอบ
หมายดังกล่าวให้อยูภ่ ายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�ำนาจตามหนังสือมอบอ�ำนาจ และ/หรือ ให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือ
ค�ำสั่งทีค่ ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บริษทั ก�ำหนดไว้
7. เป็ นผูน้ ำ� และปฏิบตั ติ นให้เป็ นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ฯ
ทัง้ นี ้ การใช้อำ� นาจของกรรมการผูจ้ ดั การดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระท�ำได้ หากกรรมการผูจ้ ดั การมีสว่ นได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษทั ในการใช้อำ� นาจดังกล่าว
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดเป้าหมายการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ และให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ
เป็ นประจ�ำทุกปี โดยก�ำหนดเป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินทีเ่ ชือ่ มโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปี เพือ่ พิจารณาก�ำหนด
ค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจทีเ่ หมาะสม
นอกจากนี ้ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประเมินผลกรรมการผูจ้ ดั การ โดยกรรมการบริษทั ทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสียกับกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูป้ ระเมินผล
การปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ซึง่ ในแต่ละปี กรรมการบริษทั ที่ไม่มสี ว่ นได้เสียกับกรรมการ
ผูจ้ ดั การ จะวัดผลการด�ำเนินงานของกรรมการผูจ้ ดั การในรอบปีทผ่ี า่ นมา ในรูปของความก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ านทีส่ ามารถบรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ตามทีบ่ ริษทั ได้กำ� หนดไว้
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปั จจุบนั บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัต		ิ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
์
3. นายชาลี
สุขสวัสดิ		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
์
4. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ		
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ด�ำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสีย่ งทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด การประเมินผลความเสีย่ ง แนวทางการป้องกันและตรวจสอบ
ความเสี่ยงอย่างมีระบบในธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพื่อลดโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
โดยมุง่ เน้นให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ งขึน้ ในองค์กร
2. ให้คำ� แนะน�ำและให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษทั ในการก�ำหนดนโยบายบริหารความเสีย่ ง ระดับความเสีย่ งทีอ่ งค์กรยอมรับได้
(Risk Appetite) และช่วงความเบีย่ งเบนของระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Tolerance)
3. กลั่นกรองและสอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้ม่นั ใจว่าความเสีย่ งได้รบั การตอบสนองอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
อยูใ่ นระดับทีอ่ งค์กรยอมรับได้
4. ด�ำเนินการอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดให้มีการประชุมกันอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทั ทราบ

คณะกรรมการสรรหา
ปั จจุบนั บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
์
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ		
กรรมการสรรหา
์
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ 		
กรรมการสรรหา

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รบั การเสนอรายชื่อเป็ นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหากรรมการผูจ้ ดั การ โดยให้มีการก�ำหนดหลัก
เกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
2. จัดท�ำแผนพัฒนาการฝึ กอบรมทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการและความรูท้ เ่ี กี่ยวกับธุรกิจของกิจการให้แก่คณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั อย่างต่อเนื่อง เพือ่ เพิม่ ศักยภาพของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั
3. จัดท�ำแผนการพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูง (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มศี กั ยภาพให้สามารถ
สืบทอดต�ำแหน่งงานในกรณีทก่ี รรมการผูจ้ ดั การหรือผูบ้ ริหารระดับสูงเกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
4. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ปั จจุบนั บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี 		
โสคติยานุรกั ษ์
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
์
2. นายชาลี 		
สุขสวัสดิ 		
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
์
3. นายอารักษ์ 		
สุขสวัสดิ 		
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็ นผูเ้ สนอนโยบายค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนมีความเหมาะสม โดยด�ำเนินการ ดังนี ้
1.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ทใ่ี ช้อยูใ่ นปัจจุบนั
1.2 พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั อืน่ ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริษทั เพือ่ เปรียบเทียบถึงความเหมาะสม
1.3 ก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้มคี วามเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มคี วามเป็ นธรรมและเป็ นการตอบแทนบุคคลที่ชว่ ย
ให้งานของบริษทั ประสบผลส�ำเร็จ
1.4 ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจ�ำนวนเงินและสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มี
ความเหมาะสม
1.5 พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็ นไปตามเกณฑ์ทห่ี น่วยงานทางการก�ำหนดหรือข้อแนะน�ำทีเ่ กี่ยวข้อง
2. ประเมินผลกรรมการผูจ้ ดั การและน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปี ของกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
4. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

หลักปฏิบัติที่ 1.2
ในการสร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้นำ� ไปสูผ่ ลอย่างน้อย คือ สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการ
ทีด่ โี ดยค�ำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม รวมถึงสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง

แนวปฏิบัติที่ 1.2
1. บริษทั ค�ำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันและการสร้างผลประกอบการทีด่ ใี นระยะยาว โดยวางรากฐานกลยุทธ์การพัฒนาทีย่ ่งั ยืน
ผ่านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามปั จจัยต่าง ๆ โดยรอบด้านที่
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งที่จะเป็ นผูต้ ดิ ตาม ตรวจสอบ และให้นโยบายการบริหารจัดการความเสีย่ งในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ฝ่ายบริหารจัดการสามารถน�ำ
นโยบายไปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ลดผลกระทบความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากปัจจัยทางด้านธุรกิจ
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงได้ นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั ยังมีนโยบายทีจ่ ะสร้างความสามารถในการแข่งขันให้เกิดขึน้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ แนวทางเพือ่ ลดต้นทุนและค่าใช้จา่ ยการผลิตเฟอร์นเิ จอร์ ซึง่ จะเป็ นแนวทางทีจ่ ะสามารถสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ รวมถึงความ
สามารถในการแข่งขัน ซึง่ จะช่วยสร้างผลประกอบการทีด่ ใี ห้แก่บริษทั ในระยะยาวด้วย

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

127

2. บริษทั ค�ำนึงถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยได้กำ� หนด
นโยบายจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งบริษัทเชื่อว่า
การประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริยธรรม เคารพในสิทธิของผูอ้ ่ืน และปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
จะเป็ นรากฐานทีส่ ำ� คัญส�ำหรับแนวทางการประกอบธุรกิจทีจ่ ะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึน้
3. บริษทั ค�ำนึงถึงการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม ผ่านแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ความ
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ ก�ำหนดให้ในกระบวนการผลิตของบริษทั จะต้องมีวธิ กี ารบริหารจัดการเศษวัสดุทเ่ี หลือจากกระบวนการผลิต
และวิธีการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริษัท ได้แก่ เศษไม้ เศษขีเ้ ลื่อย ฝุ่ น ละอองสี เศษสี
เศษวัสดุ กาวทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิต เป็ นต้น
4. บริษทั ค�ำนึงถึงความสามารถในการปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง เนือ่ งจากในยุคข้อมูลข่าวสารมีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา
และต่อเนื่อง ดังนัน้ การติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึน้ ทัง้ จากปั จจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ รวมถึงปั จจัยที่อาจจะ
ส่งผลกระทบโดยอ้อม เหล่านีล้ ว้ นเป็ นข้อมูลส�ำคัญที่คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารจะต้องรูเ้ ท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
เพือ่ จะสามารถก�ำหนดนโยบายการท�ำงานให้พร้อมรับมือ และลดผลกระทบต่อความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้

หลักปฏิบัติที่ 1.3
คณะกรรมการมีหน้าที่ดแู ลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริตต่อองค์กร
และดูแลให้การด�ำเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้

แนวปฏิบัติที่ 1.3
กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ที่จะต้องมีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริตต่อองค์กร
ดูแลให้การด�ำเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจ�ำกัด พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล ข้อบังคับบริษัท มติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดให้มี
กระบวนการอนุมตั กิ ารด�ำเนินการที่สำ� คัญ ในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุน การท�ำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนยั
ส�ำคัญ รายการที่มสี ว่ นได้เสีย การเข้าท�ำรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั การเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการ
จ่ายเงินปันผล ให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
ทัง้ นีก้ รรมการบริษัททุกท่านพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระ และปรับปรุ งตัวเองให้ทนั สมัยอยู่ตลอดเวลา
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกคน นอกจากนี ้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทศิ เวลาเพื่อปฏิบตั หิ น้าที่
ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ โดยถือปฏิบตั เิ ป็ นหน้าที่ท่จี ะต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ยกเว้นกรณีท่มี เี หตุผล
จ�ำเป็ น ในกรณีของกรรมการเข้าใหม่ บริษทั จะจัดให้มกี ารปฐมนิเทศและให้ความรูเ้ กี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจ โครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจ
ข้อมูลสัดส่วนรายได้ ผลการด�ำเนินงานในอดีตที่ผา่ นมา โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ฯลฯ ที่ถือได้วา่ เป็ นข้อมูลส�ำคัญและควรต้อง
ทราบของบริษทั กรรมการเข้าใหม่ ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างความรู ้ ความเข้าใจในธุรกิจและการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษทั และเตรียมความ
พร้อมส�ำหรับการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ

หลักปฏิบัติที่ 1.4
คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก�ำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้กรรมการผูจ้ ดั การและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผูจ้ ดั การและฝ่ ายจัดการปฏิบตั หิ น้าที่
ตามที่ได้รบั มอบหมาย
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แนวปฏิบัติที่ 1.4
บริษทั ได้จดั ให้มกี ฎบัตรของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ทีร่ ะบุหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั หิ น้าที่ของกรรมการทุกท่าน และจะมีการทบทวนรายละเอียดในกฎบัตร
เป็ นประจ�ำทุกปี นอกจากนีย้ งั ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
โดยกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายบริษัท และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของฝ่ ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการท�ำหน้าที่
บริหารงานด้านต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด โดยประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ ไม่ได้เป็ นบุคคล
เดียวกัน เพือ่ การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีด่ า้ นการก�ำหนดนโยบาย และส่วนปฏิบตั งิ านตามนโยบายอย่างชัดเจน
อ้างอิงรายละเอียดของขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
ทุกชุด และกรรมการผูจ้ ดั การตามที่ปรากฏรายละเอียดในหัวข้อ แนวปฏิบตั ทิ ่ี 1.1

หลักปฏิบัติที่ 2 : ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติที่ 2.1
คณะกรรมการควรก�ำหนดหรือดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็ นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็ นวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทงั้ กิจการ ลูกค้า ผูม้ ีสว่ นได้เสีย และสังคมโดยรวม

แนวปฏิบัติที่ 2.1
บริษัทก�ำหนดวัตถุประสงค์คือ “การน�ำพาองค์กรให้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน” และก�ำหนดเป้าหมายหลักซึง่ เป็ นเป้าหมาย
ที่ตงั้ ไว้ภายในระยะเวลา 3 ปี วา่ “จะรักษาอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และก�ำไรจากการด�ำเนินงานในกลุม่ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสูก่ ารเป็ นองค์กรพัฒนาต่อยอดการลงทุนเพื่อลดต้นทุนในธุรกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร
รวมถึงการตัง้ เป้าหมายผลตอบแทนจากธุรกิจด้านพลังงานทดแทนคิดเป็ นสัดส่วนไม่ตำ่ � กว่าร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิรวมของบริษทั และ
บริษทั ย่อยทัง้ หมดภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการกระจายความเสีย่ งในการด�ำเนินธุรกิจสูธ่ รุ กิจประเภทอืน่ ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพและโอกาส
ในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง” ซึง่ จะเห็นได้วา่ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็ นไปเพื่อความยั่งยืน เน้นการสร้างคุณค่าให้
แก่กจิ การ ซึง่ จะก่อให้เกิดประโยชน์รว่ มกันทัง้ ในส่วนของลูกค้าทีจ่ ะได้มโี อกาสใช้ผลิตภัณฑ์ทม่ี กี ารพัฒนารูปแบบสินค้า มีแนวทางการ
ลดต้นทุน เพือ่ ให้สามารถจ�ำหน่ายสินค้าได้ในราคาทีส่ มเหตุสมผล ผูม้ สี ว่ นได้เสียมีโอกาสได้รบั ประโยชน์จากแนวทางการต่อยอดธุรกิจของ
บริษทั สูต่ น้ น�ำ้ เพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสินค้า ได้แก่ Supplier ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายวัตถุดบิ สถาบันการเงินทีใ่ ห้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษทั
รวมถึงธุรกิจด้านพลังงานทดแทนที่จะให้ประโยชน์และเป็ นส่วนหนึง่ ของการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้เกิดขึน้ ในสังคม และ
ชุมชนทีบ่ ริษทั มีโอกาสเข้าไปลงทุนในพืน้ ทีด่ งั กล่าว
บริษทั ได้สง่ เสริมให้บคุ ลากรทุกระดับมีสว่ นร่วมในการน�ำเสนอและตัดสินใจทีจ่ ะก�ำหนดแนวทางการท�ำงานทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้บรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายหลักขององค์กร เพือ่ ก่อให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กรขึน้ ทีท่ กุ คนจะต้องตระหนักถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท�ำงาน

หลักปฏิบัติที่ 2.2
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้ม่ นั ใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจ�ำปี
ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดยมีการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
และปลอดภัย

แนวปฏิบัติที่ 2.2
คณะกรรมการจะก�ำกับดูแลให้การจัดท�ำกลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
โดยค�ำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนัน้ รวมถึงการคาดการณ์ปัจจัยทีอ่ าจจะเกิดการเปลีย่ นแปลง และความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิด
ขึน้ ได้ในอนาคต โดยในทุกครัง้ ทีม่ กี ารจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั จะมีการสอบถามถึงความก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ านจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ เป็ นการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ เพือ่ ให้ม่นั ใจว่ากลยุทธ์ และแผนการท�ำงานที่
รายงานประจ�ำปี 2562
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วางไว้ได้คำ� นึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่อาจจะเกิดขึน้ และพอจะคาดการณ์ได้ นอกจากนีย้ งั รวมถึงการดูแลให้มกี ารวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อม ปั จจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย ซึง่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียในที่นีค้ รอบคลุมถึง
พนักงานบริษัท ผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คูค่ า้ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานก�ำกับดูแล เป็ นต้น นอกจากนี ้
คณะกรรมการยังตระหนักถึงความเสีย่ งของการตัง้ เป้าหมายทีอ่ าจน�ำไปสูก่ ารประพฤติทผ่ี ดิ กฎหมาย หรือขาดจริยธรรม เป็นประเด็นหลักที่
จะมีการทักท้วงถึงความเสีย่ งของเป้าหมายเมือ่ มีการพิจารณาประกอบกับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทีอ่ าจจะเอือ้ ให้เกิดความเสีย่ งดังกล่าวด้วย
โดยคณะกรรมการจะก�ำกับดูแลให้มกี ารถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ท่วั ทัง้ องค์กร เพือ่ ทุกหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้องจะได้รบั ทราบข้อมูลและสามารถวางแผนวิธีการการปฏิบตั งิ านทีส่ อดรับและเป็ นไปตามความต้องการขององค์กรได้
ทัง้ นีใ้ นการสร้างช่องทางการมีสว่ นร่วมหรือช่องทางการสือ่ สารระหว่างผูม้ สี ว่ นได้เสียกับกิจการ บริษทั ได้จดั ท�ำข้อมูลเพือ่ ประชาสัมพันธ์
การติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือช่องทาง Contact us ผ่านทางเว็บไซต์ www.eastcoast.co.th ซึง่ เป็ นเว็บไซต์หลักของบริษทั
เพือ่ ให้กจิ การสามารถเข้าถึงและได้รบั ข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ ได้ โดยทีผ่ า่ นมาหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์จะได้รบั การติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์สายตรงเข้ามาทีห่ น่วยงานเป็ นช่องทางทีป่ ัจจุบนั ได้รบั การติดต่อมากทีส่ ดุ บางส่วนท�ำให้
สามารถรับทราบประเด็นและความคาดหวังส่วนหนึง่ จากผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ ในบางประเด็นทีไ่ ด้รบั ทราบสามารถน�ำเสนอต่อระดับผูบ้ ริหาร
เพื่อน�ำไปวิเคราะห์และต่อยอดการสร้างคุณค่าร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้เสียมาด�ำเนินการให้เกิดผลได้ ทัง้ นีบ้ ริษัทมีนโยบายที่จะก�ำกับดูแล
เพือ่ เปิ ดโอกาสช่องทางการสือ่ สารระหว่างผูม้ สี ว่ นได้เสียกับกิจการให้มากขึน้
คณะกรรมการตระหนักถึงการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดความเหมาะสม และปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยแบ่งแยกตามประเภทธุรกิจทัง้ ในส่วนของธุรกิจหลัก และธุรกิจทีอ่ ยูร่ ะหว่างการเข้าลงทุน
โดยในส่วนของธุรกิจเฟอร์นเิ จอร์ ซึง่ เป็นธุรกิจหลักของบริษทั นัน้ ได้หาแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตอย่างต่อเนือ่ ง
โดยการน�ำเทคโนโลยีเครื่องจักรที่มีความทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต และเพื่อให้สอดคล้องกับรู ปแบบของเฟอร์นิเจอร์
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และอยูใ่ นความต้องการของตลาด ส�ำหรับในส่วนของธุรกิจพลังงานทดแทน ทีบ่ ริษทั ได้เข้าลงทุนในส่วนของโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และโรงไฟฟ้าทีใ่ ช้เทคโนโลยี Biomass Gasification ในส่วนของเครือ่ งจักร และเทคโนโลยี
ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้านัน้ บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีความทันสมัย และสามารถสร้าง
ผลตอบแทนทีด่ ตี อ่ การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าได้ในระยะยาวสอดคล้องกับอายุของสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าทีไ่ ด้รบั ในแต่ละโครงการ

หลักปฏิบัติที่ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติที่ 3.1
คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการก�ำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ ในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการ
ที่เป็ นอิสระ อย่างเหมาะสมและจ�ำเป็ นต่อการน�ำพาองค์กรสูว่ ตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำ� หนดไว้

แนวปฏิบัติที่ 3.1
บริษทั ก�ำหนดนโยบายองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตหิ ลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท เพศ อายุ และต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็ นกรรมการบริหารอย่างน้อย
1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด�ำเนินกิจการอยู่ โดยคณะกรรมการชุดปั จจุบนั มีขนาดที่เหมาะสมและ
ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเพียงพอ ที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำ� นวน
ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน นอกจากนีใ้ นส่วนของคณะกรรมการยังประกอบด้วยกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็น
เกีย่ วกับการท�ำงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างอิสระในจ�ำนวนทีส่ ำ� นักงาน ก.ล.ต. ได้กำ� หนดไว้ ซึง่ ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่ตำ่ � กว่า
1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด แต่ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
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ปั จจุบนั บริษัทมีจำ� นวนกรรมการบริษัททัง้ หมด 8 ท่าน แบ่งออกเป็ นกรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน และมีกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารและ
หรือผูถ้ อื หุน้ รวม 4 ท่าน
ในส่ ว นของกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท มี จ �ำ นวนและคุณ สมบัติ ข องกรรมการอิ ส ระเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ข องส�ำ นัก งาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ กรรมการอิสระสามารถท�ำงานร่วมกับคณะกรรมการทัง้ หมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
ทัง้ นีบ้ ริษัทได้เปิ ดเผยนโยบายในการก�ำหนดองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ
ได้แก่ อายุ เพศ ประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุน้ จ�ำนวนปี ท่ดี ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ และการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ไว้ในรายงานประจ�ำปี และบนเว็บไซต์ของบริษทั

หลักปฏิบัติที่ 3.2
คณะกรรมการควรเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้ม่นั ใจว่า องค์ประกอบและการด�ำเนินงานของคณะกรรรมการ
เอือ้ ต่อการใช้ดลุ ยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

แนวปฏิบัติที่ 3.2

ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริษัทคือ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ เป็ นบุคคลที่มีความเหมาะสมต่อต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ และไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ ดั การซึง่ ดูแลรับผิดชอบในส่วนการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ใิ ช้ ซึง่ บริษทั เชื่อมั่นว่า
องค์ประกอบและการด�ำเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ ต่อการใช้ดลุ ยพินจิ ในการตัดสินใจอย่างเป็ นอิสระ อ้างอิงรายละเอียดของขอบเขต
อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ตามทีป่ รากฏรายละเอียดในหัวข้อ แนวปฏิบตั ทิ ่ี 1.1 ในฐานะทีป่ ระธานกรรมการ
มีบทบาทเป็ นผูน้ ำ� ของคณะกรรมการ
ส�ำหรับหลักการทีค่ วรปฏิบตั วิ า่ ในคณะกรรมการส่วนใหญ่ควรเป็ นกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารทีส่ ามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการท�ำงาน
ของฝ่ ายจัดการได้อย่างอิสระนัน้ เนื่องจากโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทในปั จจุบนั ที่มีจำ� นวนทัง้ หมด 8 ท่าน จะประกอบด้วย
กรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารจ�ำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร และกรรมการที่เข้าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ
ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารจ�ำนวน 4 ท่าน อย่างไรก็ตามทางบริษทั อยูร่ ะหว่างการทาบทามและสรรหาผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมส�ำหรับการเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการอิสระเพือ่ เพิม่ จ�ำนวนกรรมการอิสระในโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ให้มจี ำ� นวนทีม่ ากกว่ากรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
เพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยคาดว่าจะสามารถด�ำเนินการให้เป็ นไปตามหลักการดังกล่าวได้ ภายในปี 2563 นี ้
คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายให้กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนือ่ งได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้
ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ครัง้ แรกตามโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั แต่อย่างไรก็ตามอาจได้รบั การแต่งตัง้
ต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ แต่จะไม่เป็ นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจาก
ผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ประโยชน์ทม่ี ตี อ่ บริษทั ทักษะ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึง
การปกป้องดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นส�ำคัญ
ในกรณีกอ่ นทีค่ ณะกรรมการจะพิจารณาเรือ่ งส�ำคัญ คณะกรรมการอาจจะพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ พิจารณากลั่นกรอง
ข้อมูลในประเด็นเฉพาะเรือ่ ง และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบต่อไป อาทิ ในส่วนของนโยบายส�ำคัญที่
จะก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ งเฉพาะเรือ่ ง จะผ่านการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดโดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เป็ นต้น

รายงานประจ�ำปี 2562
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คณะกรรมการได้ดแู ลให้มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครัง้ ของการประชุม
และจ�ำนวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ท่ีผ่านมา และรายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
ไว้ในรายงานประจ�ำปี
นอกจากนีใ้ นการพิจารณาอนุมตั ิ รับรองหรือให้ความเห็นต่อวาระการประชุม คณะกรรมการได้กำ� หนดนโยบายเกีย่ วกับจ�ำนวนองค์ประชุมขัน้ ต�ำ่
ณ ขณะทีค่ ณะกรรมการจะลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด

หลักปฏิบัติที่ 3.3
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำ� หนดไว้

แนวปฏิบัติที่ 3.3
ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหา จะเป็ นผูม้ ีหน้าที่คดั เลือกกรรมการบริษัท ซึง่ จะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่
โดยก่อนการน�ำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็น โดยตามรายชื่อที่นำ� เสนอจะ
ต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้ รวมทัง้ ต้อง
เป็ นผูม้ คี วามรู ้ ความสามารถ ทุม่ เท และมีประสบการณ์ดา้ นการบริหารงานในธุรกิจหลัก รวมถึงธุรกิจอืน่ ๆ ทีบ่ ริษทั ได้เข้าไปลงทุนเป็ น
อย่างดี นอกจากนีใ้ นการสรรหากรรมการ จะต้องด�ำเนินไปอย่างสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ด้วย เช่นทีผ่ า่ นมา
บริษทั ได้มกี ารเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานเพิม่ ขึน้ ทางคณะกรรมการสรรหาจึงได้พจิ ารณาคัดเลือกกรรมการเข้าใหม่ ที่มคี ณ
ุ สมบัติ
และประสบการณ์ และเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู ้ ความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน เข้ามา เพือ่ เสริมศักยภาพให้กบั ภาพรวมของคณะกรรมการบริษทั
บริษัทมีนโยบายในการก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยการใช้เครื่องมือ ตารางการพิจารณาองค์ประกอบความรู ้
ความสามารถของกรรมการ (Board Competency Matrix) ซึง่ จะแบ่งหัวข้อหลักที่ใช้ประกอบการพิจารณาออกเป็ น 3 หัวข้อหลัก
ได้แก่ ความรูเ้ กีย่ วกับอุตสาหกรรม และประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ทักษะ และประสบการณ์ ความรูใ้ นด้านต่าง ๆ
อาทิ ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย ฯลฯ รวมถึงความสามารถด้านพฤติกรรม อาทิ การท�ำงานเป็ นทีม การประสานงาน ความกล้าได้กล้าเสีย
ฯลฯ ซึง่ หากพิจารณาจากตารางดังกล่าวแล้ว องค์ประกอบของกรรมการแต่ละท่าน เมื่อน�ำมาพิจารณาต่อภาพรวมของคณะกรรมการ
แล้วมีความครอบคลุมในทุก ๆ หัวข้อ คณะกรรมการสรรหาจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และ
ครอบคลุมความรู ้ ประสบการณ์ ความสามารถ และทักษะ ครบถ้วนเพียงพอ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพในการด�ำเนิน
งานในส่วนของคณะกรรมการบริษทั แล้ว
โดยบริษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลกรรมการ ได้แก่ อายุ เพศ ประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุน้ จ�ำนวนปี ทด่ี ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ
และการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ไว้ในรายงานประจ�ำปี และบนเว็บไซต์ของบริษทั
ทัง้ นีก้ อ่ นการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา ในแต่ละปี บริษทั จะมีประกาศเชิญชวนให้ผถู้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรได้รบั การพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทสามารถเสนอรายชื่อได้ โดยน�ำประกาศขึน้ แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท
โดยในกระบวนการแต่งตัง้ กรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะเสนอรายชือ่ และความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนทีจ่ ะน�ำเสนอทีป่ ระชุม
ผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ โดยบริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเพียง
พอตามหลักเกณฑ์ท่กี ำ� หนด และนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้รบั คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ด้วยคะแนนการประเมินเต็ม 100 คะแนน 100 คะแนน และ 98 คะแนน (สาเหตุเกิดจาก
กรรมการบริษัทฯ บางท่านติดภารกิจกะทันหันในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ท�ำให้จำ� นวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเกณฑ์)
ตามล�ำดับ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
ทัง้ นีอ้ งค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ตามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา จะต้องประกอบด้วยกรรมการบริษทั อย่างน้อย
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3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาเป็ นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการสรรหาจะทบทวน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพือ่ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั ก่อนทีจ่ ะมีการสรรหากรรมการทีค่ รบวาระ ในกรณีทม่ี กี าร
เสนอชื่อกรรมการรายเดิม จะมีการพิจารณาถึงการอุทศิ ตนเพื่อประโยชน์ของบริษทั ตลอดช่วงเวลาที่ผา่ นมา ตลอดจนถึงผลการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย ดังนัน้ บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและ
ชัดเจนเพียงพอ

หลักปฏิบัติที่ 3.4
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผถู้ อื หุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
กับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน�ำพาองค์กรให้ดำ� เนินงานตามเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว

แนวปฏิบัติที่ 3.4
บริษัทได้จดั ให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ส�ำหรับหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนจะน�ำเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปี ท่ีผ่านมา การปฏิบัติงานและ
ความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจ�ำนวนบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ทบ่ี ริษทั
ได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ โดยจะน�ำข้อมูลค่าตอบแทนทีก่ ำ� หนดในเบือ้ งต้นไปเปรียบเทียบอ้างอิงกับข้อมูลสรุปผลส�ำรวจ
ข้อมูลกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียนส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท และแยกตามขนาดก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท ซึง่ จัดท�ำขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็ นประจ�ำทุกปี ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ม่นั ใจว่าโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบทีเ่ พิม่ ขึน้ และจูงใจ
ให้คณะกรรมการน�ำพาองค์กรบรรลุตามเป้าหมายทีว่ างไว้
ทัง้ นีอ้ งค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องประกอบ
ด้วยกรรมการบริษทั อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็ น
กรรมการอิสระ
โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอรายละเอียดโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้ รูปแบบทีเ่ ป็ นตัวเงิน และไม่ใช่
ตัวเงินต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มคี วามเหมาะสม ก่อนทีจ่ ะน�ำเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ให้เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ
บริษทั ได้เปิ ดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้ รูปแบบและจ�ำนวนของค่าตอบแทน ทัง้ ในส่วนทีไ่ ด้รบั จาก
บริษทั และบริษทั ย่อย (ถ้ามี) ไว้ในรายงานประจ�ำปี
ส�ำหรับนโยบายและรูปแบบของค่าตอบแทนทีใ่ ห้กบั ผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาค่าตอบแทน
ของผูบ้ ริหาร โดยมีนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนจากผลการด�ำเนินงานของบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ผลการปฏิบตั งิ าน
รายบุคคล โดยพิจารณาจากตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านทัง้ ที่เป็ นตัวชีว้ ดั ทางด้านการเงิน อัตราการเติบโตของธุรกิจ รายได้ ก�ำไรสุทธิจาก
การด�ำเนินงาน ตัวชีว้ ดั ด้านการพัฒนากระบวนการท�ำงาน การบริหารความเสีย่ ง การพัฒนาบุคลากร และตามขอบเขตความรับผิดชอบ
ของต�ำแหน่งงานตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของบริษทั

หลักปฏิบัติที่ 3.5
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

แนวปฏิบัติที่ 3.5
คณะกรรมการตระหนักถึงความส�ำคัญของการสร้างกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องตนเอง โดยในกรณีของกรรมการ
ใหม่ทเ่ี ข้ารับต�ำแหน่งในบริษทั เป็ นครัง้ แรกจะจัดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการ ผ่านการน�ำเสนอข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั ได้แก่ โครงสร้างคณะ
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กรรมการในปัจจุบนั โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ โครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อมูลผลการด�ำเนินงานในช่วงทีผ่ า่ นมา เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินธุรกิจที่ระบุไว้ในแผนงานต่อกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่สำ� คัญของบริษัท
รวมถึงการส่งคณะกรรมการเข้าอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย ตามทีส่ ำ� นักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนดให้กรรมการของบริษทั จดทะเบียนต้องผ่านการอบรม
ในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการของบริษทั บริษทั ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์ในการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ ของกรรมการโดยพิจารณา
ถึงประสิทธิภาพการท�ำงานของกรรมการทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งหลายบริษทั เพือ่ ให้ม่นั ใจว่า กรรมการสามารถทุม่ เทเวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้
กับบริษทั ได้อย่างเพียงพอ ทัง้ นีก้ ารเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนของกรรมการบริษทั ไม่ควรเกิน 5 บริษทั จดทะเบียน
อย่างไรก็ตามบริษทั จะพิจารณาจากประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าที่ การให้คำ� แนะน�ำทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั เป็ นส�ำคัญ
บริษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ ข้อมูลจ�ำนวนครัง้ ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
บริษทั ทีไ่ ด้จดั ให้มขี นึ ้ ทัง้ หมดในรอบปี ไว้ในรายงานประจ�ำปี โดยก�ำหนดว่า กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75
ของจ�ำนวนการประชุมทัง้ หมด ทัง้ นีป้ ัจจุบนั บริษทั ยังไม่พบกรณีทก่ี รรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
หรือเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอืน่ ทีม่ คี วามขัดแย้งกับบริษทั แต่อย่างใด

หลักปฏิบัติที่ 3.6
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มกี รอบและกลไกในการก�ำกับดูแลนโยบายและการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยและกิจการอืน่ ทีบ่ ริษทั
ไปลงทุนอย่างมีนยั ส�ำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้ บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูก
ต้องตรงกันด้วย

แนวปฏิบัติที่ 3.6
คณะกรรมการได้กำ� หนดนโยบายก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมเป็ น 2 ส่วนหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. นโยบายการก�ำกับดูแลด้านการบริหาร
• การเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม บริษทั จะส่งบุคคลที่ได้รบั มติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั เข้าเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ในบริษทั ย่อยและ
บริษัทร่วมนัน้ โดยก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารที่เสนอชื่อนีม้ ีคณ
ุ สมบัติ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ เป็ นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้องก�ำหนดไว้
• กรรมการและผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ตามมติเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ให้ดำ� รงต�ำแหน่งในบริษทั ย่อยและ
บริษัทร่วมนัน้ มีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อย
หรือบริษทั ร่วมนัน้ จะก�ำหนด อย่างไรก็ตามกรรมการและผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จะต้องมีหน้าทีด่ แู ล รักษาผลประโยชน์ให้กบั
บริษทั และดูแลให้เป็ นไปอย่างสอดคล้องกับนโยบายของบริษทั แม่
• กรรมการของบริษทั ต้องด�ำเนินการให้บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม มีระบบควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพือ่ ป้องกันการทุจริต
ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม รวมทัง้ ควบคุมให้บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม มีระบบงานทีช่ ดั เจนเพือ่ แสดงได้วา่ มีระบบเพียงพอ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลการท�ำรายการทีส่ ำ� คัญ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ำ� หนดได้อย่างต่อเนือ่ งและน่าเชือ่ ถือ รวมทัง้ มีชอ่ งทางให้กรรมการ
และผูบ้ ริหารของบริษัทสามารถได้รบั ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตาม ดูแลผลการด�ำเนินงาน และฐานะการเงิน การท�ำรายการ
ระหว่างบริษัทย่อย บริษัทร่วมกับกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการท�ำรายการที่มีนยั ส�ำคัญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนีต้ อ้ งจัดให้มกี ารตรวจสอบระบบควบคุมภายในโดยอาจแต่งตัง้ ทีมผูต้ รวจสอบระบบภายในบริษทั หรือว่า
จ้างผูต้ รวจสอบภายในจากภายนอกก็ได้ และดูแลให้มกี ารรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ด้วย
• กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักต้องเปิ ดเผย และน�ำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องแจ้งทราบต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการท�ำธุรกรรมกับบริษัทในลักษณะที่อาจ
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ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจะต้องหลีกเลี่ยงการท�ำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษทั หรือบริษทั ย่อย โดยคณะกรรมการของบริษทั ย่อยมีหน้าทีแ่ จ้งเรือ่ งดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษทั ทราบภายในก�ำหนด
เวลาทีบ่ ริษทั ก�ำหนดเพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมตั ใิ ด ๆ ซึง่ การพิจารณานัน้ จะค�ำนึงถึงประโยชน์โดยรวม
ของบริษทั และบริษทั ย่อยเป็ นส�ำคัญ ทัง้ นีก้ รรมการของบริษทั ย่อยต้องไม่มสี ว่ นร่วมอนุมตั ใิ นเรือ่ งทีต่ นเองมีสว่ นได้เสีย หรือความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ทงั้ ทางตรงและทางอ้อมด้วย
• การท�ำธุรกรรมระหว่างบริษทั ย่อย กับกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องน�ำหลักเกณฑ์
ของการท�ำรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันเข้ามาพิจารณาด้วย
• กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะกระท�ำธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ตอ่ เมื่อธุรกรรมดังกล่าว
ได้รบั การพิจารณาอนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั ซึง่ ต้องไม่รวมถึงกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสีย หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั
ตามแต่ขนาดรายการที่คำ� นวณได้ (แล้วแต่กรณี) โดยน�ำหลักเกณฑ์การค�ำนวณรายการตามที่กำ� หนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศหลักเกณฑ์รายการที่
เกีย่ วโยงกัน และ/หรือประกาศทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นขณะนัน้ มาบังคับใช้ เว้นแต่เป็ นการท�ำธุรกรรมทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการ
ค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระท�ำกับคูส่ ญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็ นข้อตกลงทางการค้า
ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั หรือเป็ นไปตามหลักการทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ได้อนุมตั ไิ ว้แล้ว
• ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูร้ บั มอบหมายของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม รวมถึงคูส่ มรส หรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วย
กันฉันท์สามี ภรรยา และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าวใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั และของบริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วม
ทัง้ ทีไ่ ด้มาจากการกระท�ำตามหน้าทีห่ รือในทางอืน่ ใด ทีม่ หี รืออาจมีผลกระทบเป็ นนัยส�ำคัญต่อบริษทั บริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วม
หรือราคาหลักทรัพย์ของบริษทั เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ตนเอง และผูอ้ น่ื ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
• คณะกรรมการบริษัทย่อย บริษัทร่วมจะต้องดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลการท�ำรายการอื่นที่สำ� คัญ ได้แก่ การเพิ่มทุน ลดทุน
การเลิกบริษทั ย่อย เป็ นต้น เพือ่ แจ้งทราบต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
• บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำ� ส่งผลการด�ำเนินงานรายเดือน งบการเงิน ฉบับสอบทาน และฉบับตรวจสอบ โดยผูส้ อบ
บัญชีรายไตรมาส และรายปี ตามล�ำดับ ตลอดจนข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดท�ำงบการเงินดังกล่าวของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ให้กบั บริษทั พร้อมยินยอมให้บริษทั ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพือ่ ประกอบการจัดท�ำงบการเงินรวม หรือรับรูต้ ามวิธีสว่ นได้เสียแล้วแต่กรณี
• บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดท�ำงบประมาณการใช้จ่าย การลงทุน และผลการด�ำเนินงาน และสรุ ปเปรียบเทียบ
ระหว่างตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ของงบประมาณการใช้จา่ ย การลงทุน และผลการด�ำเนินงาน กับตัวเลขที่เกิดขึน้ จริงต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อรับทราบ รวมถึงติดตามผลการด�ำเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
เพื่อรายงานต่อบริษัท
• บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปั ญหาทางการเงินที่มีนยั ส�ำคัญต่อบริษัท เมื่อตรวจพบ หรือได้รบั การร้องขอ
จากบริษัทให้ดำ� เนินการตรวจสอบและรายงาน
3. นโยบายการจัดท�ำสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุน้ (Shareholders’ Agreement) หรือรู ปแบบของสัญญาอื่นที่มีสาระส�ำคัญใกล้เคียง
กัน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดท�ำสัญญาดังกล่าว ในกรณี ท่ีมีการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยส�ำคัญ
โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงตัง้ แต่รอ้ ยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เพื่อระบุขอ้ ตกลงให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอ�ำนาจ
ในการบริหารจัดการและการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญ การติดตามผลการด�ำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็ นข้อมูลใน
การจัดท�ำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและทันตามก�ำหนดเวลา

หลักปฏิบัติที่ 3.7
คณะกรรมการควรจัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าที่ประจ�ำปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการรายบุคคล
โดยผลประเมินควรถูกน�ำไปใช้สำ� หรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ตอ่ ไปด้วย

แนวปฏิบัติที่ 3.7

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)
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คณะกรรมการบริษัทได้กำ� หนดแนวปฏิบตั ิในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจ�ำปี โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
จะประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อสามารถน�ำไป
ปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินผลการปฏิบตั งิ านจะเป็ นการประเมินทัง้ แบบคณะและรายบุคคล โดยจะเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนและ
ผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ�ำปี โดยหัวข้อหลักที่นำ� มาใช้ในการประเมิน ได้แก่ การประเมินโครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงการประเมินด้านอื่น ๆ
อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร เป็ นต้น

หลักปฏิบัติที่ 3.8
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านมีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ ยวกับบทบาท หน้าที่ ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รบั การเสริมสร้างทักษะ
และความรูส้ ำ� หรับการปฏิบตั หิ น้าที่กรรมการอย่างสม�่ำเสมอ

แนวปฏิบัติที่ 3.8
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปี จะสนับสนุนกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน
ให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิ่มพูนความรูใ้ นการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง และเปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี
บริษทั สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมฝึ กอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั หิ น้าที่ของกรรมการ ที่จดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) และในกรณีท่ีเป็ นกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะสนับสนุนให้ผา่ นการอบรมและได้รบั ประกาศนียบัตรโดยเร็ว
ที่สดุ นับจากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้
เมือ่ มีกรรมการเข้าใหม่ บริษทั จะมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือเลขานุการบริษทั เป็ นผูด้ ำ� เนินการปฐมนิเทศผ่านการให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย โครงสร้างองค์กร ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน วิสยั ทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในปั จจุบนั เพื่อเป็ นข้อมูลส�ำหรับกรรมการเข้าใหม่

หลักปฏิบัติที่ 3.9
คณะกรรมการควรดูแลให้ม่ นั ใจว่าการด�ำเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำ� เป็ น และ
มีเลขานุการบริษัทที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์ท่ีจำ� เป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ

แนวปฏิบัติที่ 3.9
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการวางแผนตารางการจัดประชุมประจ�ำปี เป็ นการล่วงหน้า รวมถึงการแจ้งเพื่อทราบส�ำหรับวาระการประชุม
คณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้าเช่นกัน ทัง้ นีเ้ พื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ รวมถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบ
การพิจารณาหรือซักถามในแต่ละวาระการประชุมได้เป็ นการล่วงหน้า
โดยในรอบปี 2561 บริษัทได้กำ� หนดตารางการจัดประชุมคณะกรรมการ ประจ�ำปี 2562 เป็ นการล่วงหน้า ซึ่งตารางที่กำ� หนดไว้นี ้
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยก�ำหนดเฉพาะการจัดประชุมเพื่อรับรองงบการเงินตามรอบระยะเวลาบัญชี ดังนี ้
ครั้งที่
1.
2.
3.
4.
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
วันที่ 13 สิงหาคม 2562
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
วันที่ 13 สิงหาคม 2562
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

รายงานประจ�ำปี 2562

โดยจ�ำนวนครัง้ ของการจัดประชุมจะต้องไม่ตำ่ � กว่าปี ละ 4 ครัง้ ซึง่ ปี ทผ่ี า่ นมาจ�ำนวนครัง้ ของการจัดประชุมต่อปี เท่ากับ 11 ครัง้ ส�ำหรับปี
2562 เนือ่ งจากเป็ นไปตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทีส่ อดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายการเติบโตของธุรกิจ
โดยในการจัดประชุมแต่ละครัง้ ประธานกรรมการบริษัทจะเปิ ดโอกาสให้กรรมการรวมทัง้ ฝ่ ายจัดการในที่ประชุมมีโอกาสที่จะเสนอ
หรือให้ความเห็นในเรือ่ งที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทเพื่อน�ำเสนอในที่ประชุม นอกจากนีย้ งั สนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูพ้ จิ ารณา
คัดเลือกเพื่อเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเป็ นผูน้ ำ� เสนอข้อมูล รายละเอียดในส่วนของการปฏิบตั งิ าน และ
เพือ่ เปิ ดโอกาสให้รูจ้ กั ผูบ้ ริหารระดับสูงทีจ่ ะสามารถพัฒนาต่อยอดการเป็ นผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งได้ในอนาคต
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้มีการจัดประชุมส�ำหรับกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารเพื่อจะได้มีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง
ตามความจ�ำเป็ นเพื่ออภิปรายถึงปั ญหาต่าง ๆ โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุม และเสนอแนะให้แจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบถึง
ผลการประชุมด้วย ซึง่ ในรอบปี 2562 ทางบริษทั ได้จดั การประชุมดังกล่าว เป็ นจ�ำนวน 1 ครัง้ เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ทีผ่ า่ นมา
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายแต่งตัง้ เลขานุการบริษัท ที่มคี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมที่จะสามารถปฏิบตั หิ น้าที่ในการให้คำ� แนะน�ำด้าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ทีค่ ณะกรรมการจะต้องทราบ รวมถึงสามารถดูแลจัดการเอกสารทีจ่ ะใช้ประกอบการประชุมคณะกรรมการ
เอกสารส�ำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการบริษทั ได้เป็ นอย่างดี
โดยบริษทั จะเปิ ดเผยคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั ในรายงานประจ�ำปี และบนเว็บไซต์ของบริษทั โดยคณะกรรมการ
ให้การสนับสนุนการเข้ารับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่องทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ก่เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการได้กำ� หนดนโยบายในการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการบริษัทเป็ นเวลาอย่างน้อย 5 วันท�ำการ
ก่อนวันทีจ่ ดั ประชุมคณะกรรมการบริษทั

หลักปฏิบัติที่ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติที่ 4.1
คณะกรรมการควรด�ำเนินการให้ม่ นั ใจว่า มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงให้มีความรู ้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำ� เป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย

แนวปฏิบัติที่ 4.1
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ โดยพิจารณาจากความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท
ประสบการณ์ดา้ นการบริหารงาน ความทุม่ เทในการท�ำงาน คุณลักษณะ ภาพลักษณ์และวิสยั ทัศน์ดา้ นการบริหารงานที่จำ� เป็ นต่อการ
ขับเคลือ่ นองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย การมีความสัมพันธ์ท่ดี กี บั บุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ การมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมที่ดี นอกจากนีจ้ ะต้องเป็ น
ผูม้ ีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็ นส่วนหนึง่ ที่สำ� คัญในการพิจารณาของ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาด้วย
คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้กรรมการผูจ้ ดั การดูแลให้มผี บู้ ริหารระดับสูงทีเ่ หมาะสม โดยอย่างน้อยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
สรรหาจะร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การในการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการสรรหาและแต่งตัง้ บุคคลเพือ่ ใช้ประกอบการให้ความเห็น
ชอบต่อบุคคลทีก่ รรมการผูจ้ ดั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง โดยจะอ้างอิงตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเช่นเดียวกับการคัดเลือก
กรรมการผูจ้ ดั การ โดยคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาเช่นเดียวกับทีใ่ ช้กบั กรรมการ
ผูจ้ ดั การ โดยจะคัดเลือกในบางข้อทีเ่ หมาะสมมาปรับใช้
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ทัง้ นีค้ ณะกรรมการมีนโยบายทีจ่ ะส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงได้รบั การอบรมและพัฒนาเพือ่ เพิม่ พูนความรู ้
และประสบการณ์ทเ่ี ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านของบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในหลักสูตรเพือ่ สร้างความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจต่อบุคคลหรือ
องค์กรต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรทีจ่ ะช่วยยกระดับความรู ้ ทักษะทีจ่ ะสามารถน�ำมาปรับใช้ในสาขาวิชาชีพตามต�ำแหน่งงานทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง
คณะกรรมการเล็งเห็นว่า เพื่อให้บริษัทได้รบั ประโยชน์สงู สุดในการที่กรรมการผูจ้ ดั การจะสามารถอุทิศเวลาส�ำหรับการปฏิบตั หิ น้าที่
ในฐานะกรรมการผูจ้ ดั การได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำ� หนดเป็ นนโยบายว่า ห้ามมิให้กรรมการผูจ้ ดั การด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นกรรมการ
ผูจ้ ดั การในบริษทั จดทะเบียน (Listed Company) อื่น ยกเว้นการเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การในบริษทั ที่มฐี านะเป็ นบริษทั ย่อย
หรือบริษทั ร่วมในระยะเวลาชั่วคราวในช่วงเริม่ ต้นของการจัดตัง้ ธุรกิจภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เท่านัน้ ทัง้ นีห้ ากมีความจ�ำเป็ นจะใช้
เวลานานกว่านัน้ ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ส�ำหรับต�ำแหน่งกรรมการนัน้ ก�ำหนดจ�ำนวนบริษทั ทีก่ รรมการบริษทั สามารถเข้ารับต�ำแหน่งในฐานะกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริษทั จดทะเบียน
และส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับสูงนัน้ คณะกรรมการมีนโยบายห้ามไม่ให้ดำ� รงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงในบริษทั จดทะเบียนอืน่ เนือ่ งจากเป็ น
ระดับรับนโยบายจากคณะกรรมการไปปฏิบตั งิ าน จึงจ�ำเป็ นจะต้องอุทศิ เวลาในการท�ำงานให้กบั บริษทั อย่างเต็มที่
และเพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจึงได้กำ� หนดให้มแี ผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) เพือ่ เป็ นการ
เตรียมสืบทอดต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูง โดยรายละเอียดของการจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง มีรายละเอียด
ทีก่ ำ� หนดไว้ ดังนี ้
1. การระบุคณ
ุ สมบัตทิ ต่ี อ้ งการและจ�ำเป็ น (Requirement) ของต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูง
2. การระบุถงึ ศักยภาพ (Potential) และความสามารถทีเ่ หมาะสมของบุคคลทีจ่ ะมาสืบทอดต�ำแหน่งงาน
3. การพิจาณาถึงแผนการอบรมเพือ่ พัฒนาความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ ำ� เป็ นและเหมาะสมแก่บคุ คลทีจ่ ะมาสืบทอด
ต�ำแหน่งงาน
4. การก�ำหนดแนวทางในการคัดเลือกและคัดสรรบุคคลที่จะมาสืบทอดต�ำแหน่งงานที่มคี วามรู ้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมทีส่ ดุ เพือ่ สร้างคุณค่า (Value Added) ให้กบั บริษทั
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการสรรหา จะก�ำหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูร้ ายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนสืบทอดต�ำแหน่งต่อคณะกรรมการ
เพือ่ ทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

หลักปฏิบัติที่ 4.2
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติที่ 4.2
เพื่อให้การก�ำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนสามารถใช้เป็ นเครื่องจูงใจให้กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารระดับสูง และบุคลากรอื่น ๆ
ทุกระดับสามารถปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท
ในระยะยาว ทางคณะกรรมการจึงได้วางหลักเกณฑ์ และขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนไว้ ดังนี ้
1. การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน ผลการด�ำเนินงานระยะสัน้ เช่น โบนัส รวมถึงการพิจารณา
จัดหาแนวทางการให้คา่ ตอบแทนในระยะยาว อาทิเช่น การให้หนุ้ หรือใบส�ำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เป็ นต้น
2. การพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่บริษัทก�ำหนดกับระดับค่าตอบแทนที่ได้รบั ในกลุม่ ธุรกิจขนาดเดียวกัน ประเภทเดียวกัน
หรือมีผลการด�ำเนินงานใกล้เคียงกันเป็ นต้น
3. การก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการเปิ ดเผยข้อมูลให้เป็ นที่ทราบ
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ในทุก ๆ ปี คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสียกับกรรมการผูจ้ ดั การ จะจัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การ
เป็ นประจ�ำทุกปี โดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูเ้ ปิ ดเผยผลการประเมินและประเด็นการพัฒนาให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่สำ� คัญ ดังนี ้
1. การพิจารณาเป้าหมายและสถานะของความส�ำเร็จของแต่ละเป้าหมาย
2. การวัดผลการปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วย
2.1 ความเป็ นผูน้ ำ�
2.2 การก�ำหนดกลยุทธ์
2.3 การปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์
2.4 การวางแผนและผลปฏิบตั ทิ างการเงิน
2.5 ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
2.6 ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
2.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
2.8 การสืบทอดต�ำแหน่ง
2.9 ความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์และบริการ
2.10 คุณลักษณะส่วนตัว
3. การพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การ
ทัง้ นีผ้ ลการประเมินการปฏิบตั หิ น้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การ จะเป็ นหนึง่ ในปั จจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนประจ�ำ
ปี ของกรรมการผูจ้ ดั การด้วย
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและด�ำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการในแต่ละคณะ ตามอ�ำนาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบตั ิในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในหลักเกณฑ์การพิจารณา
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจาก ข้อมูลผลประกอบการของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา การปฏิบตั งิ าน
และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ท่บี ริษทั ได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าที่ของกรรมการ โดยจะน�ำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำ� หนด
ในเบือ้ งต้นไปเปรียบเทียบอ้างอิงกับขนาดธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีรายได้ ก�ำไรสุทธิใกล้เคียงกับของบริษัท ข้อมูลค่าตอบแทน
กรรมการแยกตามหมวดธุรกิจ– โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อ้างอิงจากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท
จดทะเบียน ซึง่ จัดท�ำขึน้ โดยฝ่ ายวิจยั และนโยบาย สถาบันกรรมการบริษัทไทยในแต่ะละปี
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัท เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระ ยังได้มีการจัดท�ำแบบประเมินผลการท�ำงานของกรรมการผูจ้ ดั การ
เป็ นประจ�ำทุกปี เพือ่ น�ำส่งข้อมูลการประเมินดังกล่าวรวบรวม วิเคราะห์ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนใช้ประกอบ
การพิจารณาปรับค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กบั กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประจ�ำทุกปี ดว้ ย หากการประเมินผลการท�ำงานของกรรมการ
ผูจ้ ดั การสามารถบรรลุเป้าหมาย และเป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทวางนโยบายไว้
โดยคณะกรรมการได้กำ� หนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อให้เกิดความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีชดั เจนและ
โปร่งใส โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาอนุมตั ิ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว กลยุทธ์การ
ด�ำเนินธุรกิจ ผลการด�ำเนินงานของบริษทั รวมทัง้ สอดคล้องกับภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การด้วย โดยค่าตอบแทน
มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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ระยะสัน้ : จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน
ระยะยาว : แนวทางการพิจารณาให้ค่าตอบแทนในรู ปของหุน้ สามัญ หากในอนาคตมีบริษัทย่อยของบริษัท สามารถด�ำเนินการ
เข้าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มขึน้ (Spin-off) ซึ่งเมื่อถึงเวลาดังกล่าว ทางคณะกรรมการ
และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทย่อย และบริษัท จะพิจารณาร่วมกันเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปถึงแนวทางการ
จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวที่ชดั เจนอีกครัง้
นอกจากนีค้ ณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้กรรมการผูจ้ ดั การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูงโดยให้กำ� หนดหลักเกณฑ์
และปั จจัยในการประเมินผลงานขึน้ มา รวมถึงการจัดท�ำหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงานส�ำหรับทัง้ องค์กร เพื่อใช้ประกอบ
การก�ำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวให้มีความเหมาะสมต่อไป

หลักปฏิบัติที่ 4.3
กรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด�ำเนินงานของกิจการ

แนวปฏิบัติที่ 4.3
คณะกรรมการมีความเข้าใจถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งสะท้อนถึงอ�ำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการของ
บริษัท โดยที่ผา่ นมาบริษัทไม่มีปัญหาด้านโครงสร้างการถือหุน้ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อการควบคุมการบริหารงานของกิจการ
แต่อย่างใด และไม่มีประเด็นการก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการ และในกรณีท่บี ริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
มีการจัดท�ำข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อการควบคุมกิจการในสาระส�ำคัญไว้ในรายงานประจ�ำปี

หลักปฏิบัติที่ 4.4
คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำ� นวน ความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติที่ 4.4
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร และส่งเสริม
ให้พนักงานทุกระดับมีความรู ้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรม เพื่อที่จะรักษาไว้ซง่ึ ทรัพยากร
บุคคลที่มคี วามสามารถขององค์กร โดยได้มอบหมายเป็ นนโยบายให้แก่ระดับปฏิบตั กิ ารถึงการก�ำหนดจ�ำนวนชั่วโมงการฝึ กอบรมของ
แต่ละหน่วยงาน และการคัดเลือกหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องกับความรูแ้ ละทักษะในการปฏิบตั งิ านโดยตรง รวมถึงการส่งเสริมให้
มีการอบรมที่จะเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวติ ความเป็ นผูน้ ำ� รวมถึงความรูด้ า้ นการบริหารการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล
โดยวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นประจ�ำด้วย
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิม่ ความสามารถและประสิทธิภาพในการท�ำงาน โดยก�ำหนดแผนการพัฒนาบุคลากร
อย่างชัดเจนและสม�่ำเสมอ เพื่อเป็ นแผนงานประจ�ำปี สำ� หรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการท�ำงาน ทัง้ การอบรมภายในบริษัทและ
ส่งเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน นอกจากนี ้ บริษัทยังได้จดั ให้มีสวัสดิการ
ให้กบั บุคลากร เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี ้ บริษัทมีเป้าหมายการพัฒนาที่เป็ นพืน้ ฐานส�ำคัญคือ
• การให้พนักงานเป็ นผูม้ สี ว่ นร่วมในการก�ำหนดแนวทางการท�ำงานในฝ่ ายงานของตนเองน�ำเสนอความคิดเห็นมุมมองในการท�ำงาน
เพือ่ พัฒนาการท�ำงานจากรูปแบบเดิม ๆ ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิม่ มากขึน้
• สร้างบรรยากาศในการท�ำงานให้ทกุ คนมีสว่ นร่วมในความส�ำเร็จขององค์กร และจะพิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่บคุ ลากรทัง้ จาก
ผลส�ำเร็จขององค์กรโดยรวม และความมุง่ มั่น ทุม่ เทในการท�ำงานโดยเฉพาะทีต่ วั บุคคล
• ส่งเสริมให้พนักงานสร้างความรูจ้ ากการปฏิบตั งิ าน การจัดท�ำคูม่ ือการปฏิบตั งิ านที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการท�ำงานจริง
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา
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• ส่งเสริมให้มีการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทนั ต่อสถานการณ์ดา้ นการผลิต ด้าน
การพัฒนาสินค้า การตลาด รวมถึงเรียนรูต้ อ่ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่มกี ารเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ทัง้ นีเ้ พื่อจะได้นำ� มาปรับใช้
ในกระบวนการท�ำงานของบริษทั ให้มคี วามทันสมัยและสามารถปรับตัวได้ทนั ต่อทุกๆ สถานการณ์ ในภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
• ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ (Value Added) ให้เกิดขึน้ ในผลิตภัณฑ์ทท่ี างบริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่าย เพือ่ สร้าง
การเติบโตทีย่ ่งั ยืน และสร้างการรับรูแ้ ละความเป็ นทีต่ อ้ งการของผูบ้ ริโภคให้เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง
• ส่งเสริมการพัฒนาและกระตุน้ เพื่อให้บคุ ลากรภายในองค์กรมีทศั นคติต่อการท�ำงาน ที่จะต้องสร้างการพัฒนาและความเจริญ
ก้าวหน้าในการท�ำงานให้เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ในกระบวนการผลิตจะต้องดีขนึ ้ อย่างต่อเนื่อง การตลาดจะต้องสร้างรายได้
จากการขายสินค้าให้เติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่อง ฝ่ ายงานที่ควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทจะต้องมีการบริหารจัดการให้สดั ส่วนต้นทุน
และค่าใช้จา่ ยลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่จะต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนีค้ ณะกรรมการยังดูแลให้มีการจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอส�ำหรับรองรับ
การเกษียณ รวมทัง้ สนับสนุนให้พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจในการบริหารจัดการด้านการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนทีส่ อดคล้อง
กับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง เป็ นต้น

หลักปฏิบัติที่ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติที่ 5.1
คณะกรรมการควรให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์
ต่อลูกค้าหรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติที่ 5.1
คณะกรรมการมีนโยบาย สนับสนุนให้เกิดแนวคิดธุรกิจแบบใหม่ขึน้ และสนับสนุนให้ดำ� เนินธุรกิจที่กา้ วทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีตามกระแสโลก ซึง่ จะต้องด�ำเนินไปเพือ่ การสร้างประโยชน์รว่ มกันทัง้ แก่กจิ การ ลูกค้า คูค่ า้ สังคมและสิง่ แวดล้อม และจะ
ต้องเป็ นนวัตกรรมทีไ่ ม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม หรือกิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมายหรือขาดจริยธรรม
โดยในส่วนของธุรกิจการเป็ นผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์ บริษัทสนับสนุนให้ทีมงานออกแบบและฝ่ ายผลิตร่วมกันพัฒนารู ปแบบสินค้า
การจัดหาวัตถุดบิ ใหม่ ๆ เพือ่ ใช้ในการผลิต รวมถึงหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการท�ำงานเพือ่ ให้ทนั ต่อความต้องการ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงของตลาดเฟอร์นเิ จอร์ และลดต้นทุนเพือ่ ให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน อาทิเช่น การหาแนวทางหรือรูปแบบ
การพัฒนาวัสดุปิดผิวบนไม้ปาติเคิลบอร์ดให้มคี วามทนทานกว่าเดิม และเป็ นไปตามกระแสของตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป หรือการพัฒนา
กระดาษปิ ดผิวทีส่ ามารถใช้กบั ฝ้าเพดาน ผนัง ได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเดิมทีใ่ ช้สว่ นประกอบในการผลิตเป็ นไม้ทงั้ หมด มาเป็ นการ
ใช้วสั ดุประเภทเหล็กเข้ามาเป็ นส่วนประกอบของการผลิตเฟอร์นเิ จอร์ เป็ นต้น ส�ำหรับในส่วนของเครือ่ งจักรที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นเิ จอร์
จะเน้นการน�ำเข้าเครือ่ งจักรที่มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตที่ทนั สมัยมากขึน้ อาทิ เครือ่ งพ่นสีท่ีสามารถลดปริมาณ
การใช้สี และมีกระบวนการอบแห้งเพือ่ ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการผลิต เครือ่ งอัดไม้แผ่นหน้าท็อป ระบบ Microwave การปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานด้วยระบบ Work Standard ที่ทกุ คนสามารถท�ำงานแทนกันได้ รวมถึงการหาทางพัฒนาโปรแกรมเพื่อควบคุมการ
ผลิต เพือ่ สร้างความยั่งยืนลดการพึง่ พาความสามารถเฉพาะตัวบุคคล เป็ นต้น
และในส่วนของงานด้านการตลาด บริษัทอยูร่ ะหว่างการพัฒนา Application เพื่อรองรับและอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับงานการขาย
และให้บริการการลูกค้า การตรวจสอบสต็อกสินค้าที่รวดเร็ว การน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อน�ำเสนอผ่าน Application นอกจากนีใ้ นส่วน
ของงานการผลิตสินค้าบริษทั ได้นำ� ระบบ Cloud มาใช้เพือ่ เป็ นทีเ่ ก็บรวบรวมแบบเฟอร์นเิ จอร์ให้ครบถ้วน ครอบคลุมทุกประเภททีบ่ ริษทั
เป็ นผูผ้ ลิต และจ�ำหน่าย เพื่อเป็ นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ลกู ค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการลดระยะเวลาการท�ำงาน
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ของฝ่ ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนีย้ งั สามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรกระดาษในการท�ำงาน (Paperless system)
ให้ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญด้วย
ส�ำหรับในส่วนของธุรกิจที่บริษัทเข้าไปลงทุนทัง้ ในส่วนของบริษัทร่วม ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่บริษัทเข้าลงทุน ในส่วนของ
กระบวนการผลิตทีไ่ ด้ผลพลอยได้จากการผลิตคือ ขีเ้ ถ้า บริษทั ได้สง่ ห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ตรวจหาระดับ Activated Carbon เพือ่ หาแนวทาง
การพัฒนาในกระบวนการผลิตเพือ่ ให้ได้ Activated Carbon ในระดับสูงทีส่ ามารถส่งจ�ำหน่ายในราคาสูง หรือสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
ในทางการแพทย์ได้ เป็ นต้น

หลักปฏิบัติที่ 5.2
คณะกรรมการควรติ ด ตามดูแ ลให้ฝ่ ายจัด การประกอบธุร กิ จ อย่า งมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมและสิ่ง แวดล้อ ม และสะท้อ น
อยูใ่ นแผนด�ำเนินการ (Operational Plan) เพือ่ ให้ม่นั ใจได้วา่ ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดำ� เนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก
และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ

แนวปฏิบัติที่ 5.2
เพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทมีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ ีสว่ น
ได้เสีย เพื่อเป็ นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็ นไปด้วยความยั่งยืน จึงได้กำ� หนด
รายละเอียดความรับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย ดังนี ้

ผู้ถือหุ้น
บริษัทก�ำหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิพืน้ ฐานต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ สิทธิการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการที่จะได้รบั ส่วนแบ่ง
ก�ำไรของกิจการ สิทธิในการได้รบั และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรือ่ งที่อาจมีผลกระทบ
ต่อบริษัท เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน การจัดสรรเงินปั นผล การแก้ไขข้อบังคับ วัตถุประสงค์ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ เป็ นต้น
2) ส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่
• จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน โดยจะระบุวนั เวลา สถานที่ และวาระ
3การประชุม กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ ตลอดจนข้อมูลที่จะต้องใช้ประกอบการตัดสินใจ
อย่างครบถ้วน โดยจะเผยแพร่ขอ้ มูลหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 21 - 30 วัน เพื่อ
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
• รายงานสารสนเทศส�ำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลา
บัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระท�ำการใด ๆ ที่มลี กั ษณะเป็ นการ
จ�ำกัดสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
• เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี
• เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้
• เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผอู้ น่ื เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
3) ก�ำหนดแนวปฏิบตั สิ ำ� หรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามประเด็นส�ำคัญต่าง ๆ ตามรายละเอียดในแต่ละวาระได้
4) เมื่อการประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วเสร็จ บริษัทจะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ในวันท�ำการถัดไป และจัดท�ำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน
นับจากวันที่จดั การประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
5) บริษัทได้นำ� เทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ การลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการประกาศ
ผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การด�ำเนินการประชุมสามารถกระท�ำได้ดว้ ยความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย�ำ
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6) บริษัทมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) การประชุมนักวิเคราะห์ และเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียน
พบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางการสือ่ สารให้กบั ผูถ้ ือหุน้ นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ให้สามารถติดตาม
และรับทราบข้อมูลจากทางบริษัทได้
โดยในรอบปี 2562 บริษัทได้จดั กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้
1. การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในรูปแบบเฉพาะกลุม่ 1 ครัง้
2. การประชุมกับกองทุนจากในประเทศและต่างประเทศ รวม 4 ครัง้
3. กิจกรรมงานสัมมนานักลงทุนที่จดั โดยสื่อต่าง ๆ รวม 2 ครัง้
4. การน�ำเสนอข้อมูลให้กบั นักลงผ่านผ่านการเข้าร่วมออกบูธและแสดงสินค้าในงาน mai Forum 2019 : มหกรรมรวมพลังคน
mai ครัง้ ที่ 6
7) บริษัทมีการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสม และสม�่ำเสมอ และมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่าย
เงินปั นผลตามที่บริษัทได้กำ� หนดไว้

ลูกค้า
บริษัทก�ำหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ด�ำเนินธุรกิจด้านการผลิต จ�ำหน่ายสินค้าที่มคี วามปลอดภัยต่อการใช้งาน ค�ำนึงถึงสุขภาพของผูใ้ ช้งาน และการให้บริการหลังการ
ขายทีส่ ร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้า
2) มุง่ มั่นทีจ่ ะพัฒนาสินค้าทีเ่ พิม่ คุณค่าในการใช้งานต่อผูบ้ ริโภค
3) ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบและเป็ นธรรม และจะไม่กระท�ำการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของลูกค้า
รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำ� ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องโดยมิชอบ และหากบริษัทตรวจพบการ
กระท�ำความผิดในลักษณะดังกล่าว ผูก้ ระท�ำในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษทั จะต้องถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
4) ไม่เรียกรับ หรือยินยอมทีจ่ ะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดทีไ่ ม่สจุ ริตจากลูกค้าทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
5) ยึดหลักการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมูลต่อลูกค้าเป็ นการล่วงหน้า และ
ร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6) จัดให้มชี อ่ งทางการสือ่ สาร เพื่อให้ลกู ค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษทั และค�ำร้องเรียนจากลูกค้าจะได้รบั การเอาใจใส่และด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ ให้กบั ลูกค้าอย่างเป็ นธรรม ผ่านช่องทางการติดต่อสือ่ สารทัง้ ทางโทรศัพท์ท่หี มายเลข 0-2152-7301-4
โทรสาร 0-2152-7305 หรือ www.elegathai.com, www.eastcoast.co.th หรือทาง Fan Page Facebook : ELEGA Furniture
ซึง่ ในรอบปี ท่ีผา่ นมา บริษัทสามารถตอบสนองจัดการข้อร้องเรียนแก้ไขได้สำ� เร็จร้อยละ 90 และอยูร่ ะหว่างการจัดหาแนวทางเพื่อ
สร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้อยูใ่ นระดับทีส่ งู ขึน้ จากเดิม
7) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจทีด่ ตี อ่ กัน แลกเปลีย่ นความรู ้ ร่วมกันพัฒนาและเพิม่ คุณค่าให้แก่สนิ ค้าอย่างต่อเนือ่ ง โดยในประเด็นนี ้
ทางทีมงานด้านการตลาดของบริษัทจะมีการเข้าพบและร่วมประชุมกับลูกค้าทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้
มีการวางแผนไว้เป็ นประจ�ำทุกปี เพื่อรับฟั งความพึงพอใจของลูกค้า ปั ญหา อุปสรรคในการท�ำงานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา
หาแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาให้ดขี นึ ้ กว่าเดิม นอกจากนีใ้ นทุก ๆ ปี บริษทั จะจัดกิจกรรมการเพื่อลูกค้าในกลุม่ ร้านค้าส่งและ
ร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) เข้าเยีย่ มชมผลิตภัณฑ์ทท่ี างบริษทั ได้พฒ
ั นารูปแบบสินค้าขึน้ ใหม่เป็ นประจ�ำทุกปี พร้อมกับจัดรายการ
ส่งเสริมการขาย เพื่อเป็ นการพบปะและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาสินค้า ตลอดจนรับข้อเสนอแนะ และหารือแนวทาง
การแก้ปัญหาในทางการค้าระหว่างกันเป็ นประจ�ำทุกปี
8) ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมถึงรายการส่งเสริมการขายเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ของบริษทั จะเป็ นการกระท�ำอย่างมีความรับผิดชอบ
ไม่ทำ� ให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
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คู่ค้าและเจ้าหนี้การค้า

บริษัทก�ำหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรมและรับผิดชอบ และค�ำนึงถึงผลประโยชน์รว่ มกันทัง้ สองฝ่ ายเป็ นส�ำคัญ
2) บริษัทยึดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่คา้ ที่มีการด�ำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการผลิต มาตรฐาน
ความปลอดภัย และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ดูแลให้คคู่ า้ เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ติ อ่ แรงงานตนเองอย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ค�ำนึงถึงสวัสดิการของพนักงานทีเ่ ป็ นไปตามมาตรฐาน
3) รักษาความลับหรือข้อมูลทางการค้าของคูค่ า้ ไม่นำ� ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้องโดยมิชอบ
4) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดตี อ่ กัน แลกเปลี่ยนความรู ้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่วตั ถุดบิ และสินค้าที่ทางบริษัท
มีการสั่งซือ้ อย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี ้ ทางทีมงานด้านจัดซือ้ ของบริษัทจะมีการเข้าพบและร่วมประชุมกับคูค่ า้ ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้ เพื่อเสนอแนะปั ญหา อุปสรรคในการท�ำงานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา
เพือ่ หาแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาให้ดขี นึ ้ กว่าเดิม
5) การซือ้ สินค้าและบริการจากคูค่ า้ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบตั ติ ามสัญญาที่ทำ� ร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ทจ่ี ะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวต่อทัง้ สองฝ่ าย
6) ยึดหลักการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีท่ไี ม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมูลต่อคูค่ า้ เป็ นการล่วงหน้า และ
ร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
7) ไม่เรียกรับ หรือยินยอมทีจ่ ะรับ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อน่ื ใดทีอ่ ยูน่ อกเหนือข้อตกลงทางการค้า โดยผูเ้ กี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหา
จัดซือ้ จัดจ้างต้องไม่รบั ผลประโยชน์ไม่วา่ ทางตรง หรือทางอ้อมจากคูค่ า้ และต้องวางตัวเป็ นกลางไม่มคี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ จนอาจจะ
มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ

คู่แข่งขันทางการค้า
บริษัทก�ำหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) การปฏิ บัติท่ี เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยปฏิ บัติตามกรอบกติกา การค้าและการแข่งขันที่ ดีดว้ ยความเป็ นธรรม
ด�ำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สจุ ริต เพื่อท�ำลายคูแ่ ข่งทางการค้า
2) ไม่ทำ� ลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวให้รา้ ย
3) ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา / ลิขสิทธิ์
4) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม

เจ้าหนี้
บริษัทก�ำหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนีส้ ถาบันการเงินตามข้อตกลงการกูย้ ืมที่มีอย่างเคร่งครัด ได้แก่ วัตถุประสงค์การใช้เงิน
การจ่ายช�ำระเงินคืนกู้ และดอกเบีย้
2) การปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีท้ กุ กลุม่ อย่างเสมอภาค เป็ นธรรมและรับผิดชอบ
3) ในกรณีของการกูเ้ งิน บริษัทจะไม่นำ� เงินที่ได้จากการกูย้ ืมไปใช้ในทางที่ผิดจากวัตถุประสงค์ในข้อตกลง / เงื่อนไขการกูย้ ืม
4) บริษัทจะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการค�ำ้ ประกันที่ได้ให้ตอ่ เจ้าหนี ้ พร้อมทัง้ จะดูแลคุณภาพสินทรัพย์ท่ีได้คำ้� ประกันไว้ตอ่ เจ้าหนี ้
5) บริษัทจะบริหารงาน/เงินทุนในธุรกิจเพื่อให้เจ้าหนีม้ ่ นั ใจในฐานะทางการเงิน และผลการด�ำเนินงานของบริษัท ซึ่งแสดงถึงการ
มีความสามารถที่จะช�ำระหนีไ้ ด้ตรงตามก�ำหนดเวลา รวมถึงการรักษาไว้ซง่ึ อัตราส่วนทางการเงินให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในสัญญาการกูย้ ืมเงินกับเจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด
6) เปิ ดเผยข้อมูลผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
7) ในกรณีท่ีมีโอกาสจะเกิดการผิดนัดช�ำระหนีห้ รือไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เจ้าหนีแ้ ละลูกหนีไ้ ด้ตกลงไว้รว่ มกัน ทางลูกหนี ้
จะรีบแจ้งให้เจ้าหนีร้ บั ทราบเป็ นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
8) มีการจัดประชุมเพื่อพบปะเจ้าหนีส้ ถาบันการเงิน และจัดเข้าเยี่ยมชมกิจการเป็ นประจ�ำทุกปี ทัง้ นีเ้ พื่อรับทราบนโยบายการด�ำเนิน
ธุรกิจและแผนการด�ำเนินงานในปี ตอ่ ไป รวมถึงสร้างความมั่นใจในการด�ำเนินธุรกิจต่อเจ้าหนี ้
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พนักงาน

บริษทั ก�ำหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ให้ความส�ำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษทั โดยปฏิบตั กิ บั พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความเป็ นธรรม
2) ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคูไ่ ปกับการมุง่ เน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู ้
ความสามารถอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างโอกาสในการเจริญเติบโตทางด้านอาชีพการงานตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีแนวปฏิบตั คิ อื
ทางฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรือพนักงานท่านนัน้ หากพิจารณาเห็นว่า หลักสูตรการอบรม หรือทบทวนความรูใ้ ดมีความเหมาะสม
และมีความสนใจทีจ่ ะขอสมัครเพือ่ เข้ารับการอบรม ก็สามารถเสนอเรือ่ งขึน้ มาต่อฝ่ ายทรัพยากรบุคคลได้ โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาความเหมาะสมของหลักสูตร โดยจะพิจารณาจากความรู ้ ทักษะทีส่ อดคล้องกับการปฏิบตั งิ านทีจ่ ะได้รบั ภายหลัง
การเข้ารับการอบรมเป็ นส�ำคัญ
3) จัดท�ำ Succession Management ด้วยเป้าหมายเพื่อการรักษาไว้ซง่ึ บุคลากรที่ดี และพัฒนาบุคลากรเหล่านัน้ ให้มคี วามสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง รวมถึงการสืบทอดต�ำแหน่งงานต่อไปได้
4) ให้ความส�ำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัยในการท�ำงานและ
คุณภาพชีวติ ของพนักงานเป็ นส�ำคัญ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดจ�ำนวนการเกิดอุบตั เิ หตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพนักงาน
ที่ปฏิบตั หิ น้าที่อยูใ่ นกระบวนการผลิต บริษทั มีแนวทางปฏิบตั เิ พื่อความปลอดภัยคือ พนักงานทุกคนจะต้องสวมถุงมือ ผ้าปิ ดปาก
ที่ปิดหู และรองเท้าผ้าใบในขณะปฏิบตั ิงานตลอดเวลา โดยจะพิจารณาจากกระบวนการท�ำงานที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบ
ในส่วนงานนัน้ ๆ เป็ นส�ำคัญ เช่น หากปฏิบตั งิ านในบริเวณที่มีเสียงดัง พนักงานจะต้องสวมที่ปิดหู เป็ นต้น ทัง้ นีบ้ ริษัทจะเปิ ดเผย
ข้อมูลสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุไว้ให้เป็ นทีท่ ราบในรายงานประจ�ำปี
5) การเคารพซึง่ สิทธิมนุษยชน ศักดิศ์ รี และสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในการท�ำงานตลอดจนไม่เปิ ดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงาน
ต่อบุคคลภายนอกหรือหรือผูท้ ไ่ี ม่มคี วามเกี่ยวข้อง
6) ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ าน
7) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่กีดกันทางเพศ สีผวิ เชือ้ ชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะ
อืน่ ใดทีไ่ ม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั งิ าน
8) ส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานและการพัฒนาบริษทั
9) จัดให้มสี วัสดิการและสิทธิประโยชน์ทเ่ี หมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การท�ำประกันสุขภาพ
และประกันชีวติ ให้กบั พนักงาน และกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เป็ นต้น โดยในส่วนของการตรวจสุขภาพของพนักงานจะมีกำ� หนดเวลา
การตรวจตัง้ แต่เริม่ เข้างาน และระหว่างการท�ำงานเป็ นประจ�ำในแต่ละปี และในส่วนของแรงงานต่างด้าว บริษทั ได้จดั ให้สำ� นักงาน
ประกันสังคม จังหวัดระยองเข้าให้ขอ้ มูลและความรูง้ านประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว
10) เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการท�ำงาน ซึ่งข้อเสนอต่าง ๆ จะได้รบั
การพิจารณาและก�ำหนดวิธีการแก้ไข เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย และสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ใี นการท�ำงานร่วมกัน
11) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของพนักงานทุกระดับในการด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษทั ก�ำหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ให้ความส�ำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนา
สภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพือ่ ชีวติ ความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี นึ ้ นอกจากนีบ้ ริษทั ยังตอบแทนชุมชนและสังคม โดยการบริจาคเงิน
เพือ่ การกุศลอย่างสม�่ำเสมอ
2) ไม่ดำ� เนินธุรกิจทีส่ ง่ ผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อสังคม และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอืน่ ผูอ้ ยูอ่ าศัยในชุมชนและสังคม
3) ก�ำหนดให้มมี าตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการด�ำเนินงานของบริษทั
4) ส่งเสริมการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
5) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบให้มคี วามน่าอยู่ หรือมีระดับคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ ้ จากเดิม
6) ด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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7) ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตัง้ แต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบ�ำบัด และฟื ้ นฟู การทดแทน การเฝ้า
ระวังและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8) ปลูกจิตส�ำนึกและส่งเสริมการให้ความรู ้ และอบรมแก่พนักงานทุกระดับในเรือ่ งการรักษาสิ่งแวดล้อม
9) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เครือ่ งจักร และวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
10) ส�ำหรับแนวทางปฏิบตั เิ พื่อความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมนัน้ ในกระบวนการผลิตของบริษัทเนื่องจากวัตถุดบิ หลักคือ ไม้ยางพารา
ไม้เ อ็ ม ดี เ อฟ และไม้ป าร์ติ เ คิ ล บอร์ด เศษวัส ดุท่ี เ หลื อ จากกระบวนการผลิต และวิ ธี ก ารบริห ารจัด การเพื่ อ ลดผลกระทบ
จากกระบวนการผลิตของบริษัท
โดยที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั บริษัทไม่เคยได้รบั ข้อร้องเรียนหรือมีขอ้ พิพาทกับชุมชนในพืน้ ที่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานในประเด็นที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริษัทแต่อย่างใด

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
บริษัทได้กำ� หนดขัน้ ตอนการด�ำเนินงานที่เป็ นระบบ ได้แก่ ระบบการจ�ำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึง่ กว่าร้อยละ 52 เป็ นการ
ส่งออกสินค้าไปจ�ำหน่ายในต่างประเทศ ลูกค้าหลักของบริษัทคือ ลูกค้าในประเทศญี่ปนุ่ และรองลงมาคือการผลิตและจ�ำหน่ายสินค้า
ให้กบั ลูกค้าในกลุม่ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ภายในประเทศ ซึง่ ลูกค้าแต่ละรายมีระบบการสั่งซือ้ สินค้า ตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า และการส่งมอบสินค้าเป็ นไปตามระบบและหลักการที่กำ� หนดไว้ โดยบริษัทมั่นใจถึงกระบวนการน�ำเสนอขายสินค้า
ต่อลูกค้าที่มคี วามเป็ นธรรม และไม่มลี กั ษณะการผูกขาดเพื่อจ�ำหน่ายสินค้าให้กบั ลูกค้าเพียงรายใดรายหนึง่ แต่อย่างใด ส�ำหรับระบบ
และขัน้ ตอนการจัดหา จัดซือ้ วัตถุดบิ และสินค้าที่จะน�ำมาใช้ในกระบวนการผลิต ทางหน่วยงานจัดซือ้ จะต้องด�ำเนินการเปรียบเทียบ
ราคา คุณภาพ เงื่อนไขทางการค้า ตามหลักการที่กำ� หนดไว้ทกุ ครัง้ เพื่อให้คคู่ า้ ได้มีโอกาสน�ำเสนอสินค้าให้กบั ทางบริษัทได้พจิ ารณา
เปรียบเทียบ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้รบั ประโยชน์จากการยึดมั่นในระบบการคัดกรอง พิจารณาและเปรียบเทียบคุณภาพและราคา
จากคูค่ า้ เสมอมา

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัทเตรียมที่จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในรายละเอียดการท�ำงานในขณะนีค้ ือ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชั่นเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ www.eastcoast.co.th และสร้างระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร นอกจาก
นีย้ งั อยู่ระหว่างด�ำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์แนวคิดในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น ให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียของบริษัทได้รบั ทราบ
โดยออกจดหมายถึงคู่คา้ และลูกค้า ของบริษัท ในการงดให้ / รับสิ่งตอบแทนทัง้ ในรู ปของเงินสด สิ่งของ หรือของขวัญ รวมถึงการ
ห้ามรับ/จ่ายสินบนใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และแจ้งถึงกระบวนการที่เปิ ดโอกาสให้ค่คู า้ และลูกค้า ที่ไม่ได้รบั
การปฏิบตั ิท่ีเป็ นธรรม ได้รอ้ งเรียนและได้รบั การแก้ไข รวมถึงจะจัดการประชุมและสื่อสารให้พนักงานทุกฝ่ ายงานของบริษัทได้
รับทราบนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตนีอ้ ย่างต่อเนื่อง
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หลักปฏิบัติที่ 5.3
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค�ำนึง
ถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติที่ 5.3
คณะกรรมการตระหนักถึงความจ�ำเป็ นของทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึง่ ประกอบด้วย
1. ทรัพยากรด้านการเงิน
2. การผลิต
3. ภูมิปัญญา
4. บุคลากร
5. สังคม
6. สิ่งแวดล้อม
ซึง่ ในการด�ำเนินธุรกิจทัง้ ในส่วนของบริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม คณะกรรมการมีความเข้าใจถึงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร
ทีต่ า่ งกัน ซึง่ ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ บริษทั จะค�ำนึงถึงผลกระทบและความคุม้ ค่าทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อทรัพยากร บนพืน้ ฐานของการ
มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยั่งยืน โดยจะค�ำนึงถึงการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยทัง้ ภายในและภายนอก
ทีเ่ กิดขึน้ อย่างสม�่ำเสมอ

หลักปฏิบัติที่ 5.4
คณะกรรมการควรจัดให้มกี รอบการก�ำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของกิจการ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ารน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด�ำเนินงาน การบริหารความเสีย่ ง
เพือ่ ให้กจิ การสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

แนวปฏิบัติที่ 5.4
คณะกรรมการได้ดูแลให้มีกรอบการก�ำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีโดยได้จัดท�ำเป็ นนโยบายและมาตรการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยมีหวั ข้อที่สำ� คัญครอบคลุมในเรือ่ งต่าง ๆ ดังนี ้
• กฎเกณฑ์การใช้งานระบบ File Server และคอมพิวเตอร์ของบริษัททุกฝ่ ายทุกแผนกและทุกเครือ่ ง
• กฎเกณฑ์การใช้งานระบบ Internet
• กฎการใช้เครือ่ งถ่ายเอกสาร
• การก�ำหนดบทลงโทษ
นอกจากนีย้ ังให้ความส�ำคัญในเรื่องการจัดสรรและการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจ และ
ให้มกี ารก�ำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีท่ไี ม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำ� หนดไว้ นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งจะน�ำประเด็นด้านการบริหารและจัดการความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเป็ นหัวข้อที่จะพิจารณาในที่ประชุมอย่าง
สม�่ำเสมอด้วย
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หลักปฏิบัติที่ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติที่ 6.1
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้ม่ นั ใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท�ำให้บรรลุวตั ถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติที่ 6.1
บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท�ำหน้าที่กำ� กับดูแลและก�ำหนดนโยบายและแผนงานด้านการบริหารความเสี่ยง
ตามรายละเอียดของขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.1
ซึง่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้ทราบถึงผลการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะสามารถพิจารณาและก�ำหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ ส�ำหรับเป็ นกรอบการ
ปฏิบตั ิงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็ นทิศทางเดียวกัน โดยหัวข้อความเสี่ยงหลักที่คณะกรรมการ
ให้ความส�ำคัญประกอบด้วย
1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั งิ าน
2. ความเสี่ยงด้านการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
3. ความเสี่ยงด้านการผลิต
4. ความเสี่ยงด้านลูกค้ารายใหม่และการพึง่ พิงลูกค้าในปั จจุบนั
5. ความเสี่ยงด้านอัคคีภยั ภายในโรงงานและการจัดท�ำประกันภัย
6. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับ
7. ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนและการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และเนื่องจากบริษัทมีการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหลายแห่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีนโยบายที่จะพิจารณา
การบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ จากการด�ำเนินธุรกิจหรือการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมเหล่านัน้ ด้วย

หลักปฏิบัติที่ 6.2
คณะกรรมการต้องจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

แนวปฏิบัติที่ 6.2
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีคณ
ุ สมบัตแิ ละหน้าที่
ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามราย
ละเอียดของขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.1
คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครือ่ งมือที่จะท�ำให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำ� เป็ นต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ท่ีได้รบั มอบหมาย โดยเอือ้ อ�ำนวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผูท้ ่ีเกี่ยวข้องมาให้ขอ้ มูล การได้หารือร่วมกับ
ผูส้ อบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้
นอกจากนีค้ ณะกรรมการจะจัดให้มีบคุ คลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทัง้ รายงานให้คณะกรรมการตรวจ
สอบและเปิ ดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจ�ำปี รวมถึงการให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในและเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี

148

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

รายงานประจ�ำปี 2562

หลักปฏิบัติที่ 6.3
คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ ได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ
หรือผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการท�ำธุรกรรมกับผูท้ ่มี คี วาม
สัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

แนวปฏิบัติที่ 6.3
คณะกรรมการได้กำ� กับดูแลให้มีนโยบายการป้องกันและก�ำกับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในซึง่ มีเนือ้ หาครอบคลุมถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ และลูกจ้างของบริษทั และบริษทั ย่อยในการรักษาข้อมูลความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั
การไม่ซอื ้ ขาย หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ประโยชน์จากความลับหรือข้อมูลภายในที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผย การห้ามด�ำเนินการ
ซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายในระยะเวลาที่กำ� หนด ได้แก่ ภายในระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิ ดเผยและภายหลังจากการ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 24 ชั่วโมง เป็ นต้น โดยบริษัทได้จดั ท�ำเป็ นเอกสารเวียน
ภายในบริษัท และให้พนักงานของบริษัทลงนามรับทราบในนโยบายดังกล่าว
บริษัทได้กำ� หนดให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์
และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. และจะต้องส่งส�ำเนาเอกสารการรายงานดังกล่าว
ให้กบั เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวต่อไปเพื่อรับทราบ
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่ีเกิดขึน้ นอกจากนีย้ งั ได้กำ� หนดนโยบายว่า กรรมการ และผูบ้ ริหาร จะต้องมีการรายงานการมีสว่ นได้เสีย
ของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องส�ำหรับกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์ม พร้อมกับค�ำนิยามตาม
ที่หน่วยงานก�ำกับได้แจ้งถึงแนวทางปฏิบตั ิไว้ โดยฝ่ ายเลขานุการบริษัทจะมีหน้าที่ในการเก็บบันทึกและรวบรวมรายงานการมีสว่ น
ได้เสียเป็ นประจ�ำอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลจากกรรมการ และผูบ้ ริหารท่านใดที่มีนยั ส�ำคัญ จะต้อง
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รบั ทราบ
ทัง้ นี ้ บริษทั จะดูแลครอบคลุมถึงบุคคลภายนอก ได้แก่ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูส้ อบบัญชี ให้ปฏิบตั งิ านตามนโยบาย
การป้องกันและก�ำกับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายการเข้าท�ำรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยรายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิด
ขึน้ ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบต่าง ๆ ทีไ่ ด้กำ� หนดขึน้ และกรรมการจะต้องไม่อนุมตั ริ ายการใด ๆ ทีต่ นหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดกับบริษทั และจะต้องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวซึง่ บริษทั จะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม
ถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดทีเ่ กี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั
หรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานบัญชีท่ีกำ� หนดโดยเคร่งครัด นอกจากนี ้ บริษัทจะไม่ทำ� รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่
ไม่ใช่การด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั และก�ำหนดให้กรรมการรายงานการมีสว่ นได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุม
คณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ โดยในกรณีทก่ี รรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ น
อิสระ จะขอความร่วมมือจากกรรมการท่านนัน้ เพือ่ งดเว้นจากการมีสว่ นร่วมในการประชุมเพือ่ พิจารณาในวาระนัน้
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หลักปฏิบัติที่ 6.4
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มีการจัดท�ำนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านคอร์รปั ชั่นที่ชดั เจนและสื่อสารในทุกระดับของ
องค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง

แนวปฏิบัติที่ 6.4
คณะกรรมการมอบหมายเป็ นนโยบายที่จะให้มีการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ซึง่ เป็ นวิธีการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รปั ชั่นด้วยความร่วมมือกันในหมูบ่ ริษทั เอกชนทีต่ อ้ งการสร้างแรง
กดดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในภาครัฐ โดยร่วมมือกันปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบและต่อต้านการใช้คอร์รปั ชั่นเป็ นเครือ่ งมือกีดกัน
การแข่งขันและขัดขวางการประกอบธุรกิจอย่างเสรี โดยบริษทั ทุกแห่งทีป่ ระกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC จะต้องจัดท�ำหรือสอบทาน
ระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางที่กำ� หนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) และให้บคุ คลที่สาม (ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนจะยื่นขอรับรองไปที่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิฯ
(CAC Council) เพื่อพิจารณาให้การรับรอง ซึง่ ขณะนีบ้ ริษัทอยูร่ ะหว่างการวางแผนงานเตรียมการจัดท�ำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ
ให้มคี วามคืบหน้าอย่างน้อยร้อยละ 80 จึงจะเข้าสูข่ นั้ ตอนการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการ CAC ต่อไป

หลักปฏิบัติที่ 6.5
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรือ่ งร้องเรียนและการด�ำเนินการกรณีมีการชีเ้ บาะแส

แนวปฏิบัติที่ 6.5
บริษทั ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับการรับเรือ่ งร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแส การกระท�ำความผิด หรือการกระท�ำอันส่อไปในทาง
ประพฤติมชิ อบและการทุจริตคอร์รปั ชั่นของบุคลากรของบริษัทต่อผูท้ ่เี กี่ยวข้องและบริษัทในอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
บริษัทได้จดั ให้มีนโยบายการคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่ผมู้ ีสว่ นได้เสีย และพนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการ
ทุจริต การถูกละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy)
โดยจัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท โดยผ่านช่องทางนี ้
• จดหมายส่งถึง
• รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ หรือ
• นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการผูจ้ ดั การ หรือ
• 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 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล : hrrayong@eastcoast.co.th
หรือ hrbkk@eastcoast.co.th
• ผ่านทางเว็บไซต์ www.eastcoast.co.th
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับของบริษทั จะต้องไม่พงึ ละเลย หรือเพิกเฉย เมือ่ ได้พบเห็นการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายการทุจริตคอร์รปั ชั่น
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ ตลอดจนต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ สืบสวน
สอบสวนข้อเท็จจริงต่าง ๆ นอกจากนีบ้ ริษัทได้จดั ให้มีชอ่ งทางในการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอกด้วย
บริษัทจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ ปฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชั่น หรือแจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยบริษัท
จะไม่ลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชั่น ตลอดจนบริษัทจะเก็บรักษาความลับของผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนต่อการกระท�ำอันเป็ นการทุจริตคอร์รปั ชั่น
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หลักปฏิบัติที่ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติที่ 7.1
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท�ำรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลส�ำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ
ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิท่ีเกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติที่ 7.1
บริษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้บคุ ลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและเปิ ดเผยข้อมูลการรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
ส�ำคัญต่าง ๆ ของบริษัท มีความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ท่เี หมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำ� นวนเพียงพอ โดยบุคลากร
ในส่วนงานนีป้ ระกอบด้วย ผูบ้ ริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผูจ้ ดั ท�ำบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุน
สัมพันธ์ โดยในแต่ละปี บุคลากรในส่วนงานนีจ้ ะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรทีจ่ ดั ท�ำขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สภาวิชาชีพบัญชีฯ สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) เป็ นประจ�ำอย่างต่อเนือ่ งในแต่ละปี โดยหัวหน้างานทีด่ แู ล จะต้องเป็ น
ผูก้ ำ� กับและคัดกรองหลักสูตรทีเ่ หมาะสมให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านภายในหน่วยงาน เพือ่ เข้ารับการอบรมในหลักสูตรทีเ่ หมาะสม เพือ่ ยกระดับ
มาตรฐานการท�ำงานในสายงานทีเ่ กี่ยวข้องเพือ่ ให้ได้บคุ ลากรทีม่ คี วามรู ้ ทักษะ และมาตรฐานการท�ำงานทีด่ ยี ง่ิ ๆ ขึน้ ไป
ในส่วนของการให้ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมการได้คำ� นึงถึงปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้อง โดยในกรณีทเ่ี ป็ นการรายงานทางการเงิน
จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
• ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
• ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
• ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
• การพิจารณาเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึน้ จริง กับเป้าหมายที่กำ� หนดไว้
• การพิจารณาถึงปั จจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้
คณะกรรมการได้ดแู ลในส่วนของการเปิ ดเผยข้อมูล ซึง่ รวมถึงงบการเงิน รายงานประจ�ำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (56-1)
สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานอย่างเพียงพอ โดยในปั จจุบนั บริษัทมีการจัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของ
ฝ่ ายจัดการ (MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลและเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดีย่ิงขึน้ นอกเหนือจากการน�ำเสนอ
ข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว นอกจากนีใ้ นทุกครัง้ ที่บริษัทมีการจัดส่งงบการเงินทัง้ งบไตรมาส และงบประจ�ำปี ผ่าน
ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จดั ให้มีการจัดท�ำจดหมายข่าว (News Release) เพื่อชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยว
กับผลประกอบการของบริษัทเพื่อเผยแพร่ผา่ นสื่อมวลชนทุกครัง้ รวม 4 ครัง้ ต่อปี
ในกรณี ท่ี การเปิ ดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็ นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นจะต้องมี หน้าที่
ในการเปิ ดเผยข้อมูลในส่วนของตนให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ข้อมูลการถือหุน้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อการพิจารณาในวาระการประชุมนัน้ ๆ
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หลักปฏิบัติที่ 7.2
คณะกรรมการควรติดตาม ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�ำระหนี ้

แนวปฏิบัติที่ 7.2
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินในแต่ละไตรมาส และประจ�ำปี คณะกรรมการบริษัทให้ความ
ส�ำคัญต่อการติดตาม ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�ำระหนี ้ โดยในทุกครัง้ หน่วยงานด้าน
บัญชีการเงิน จะต้องน�ำเสนออัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน อัตราส่วนความสามารถ
ในการช�ำระหนี ้ รวมถึงการน�ำเสนออัตราส่วนที่สำ� คัญต่าง ๆ ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน (Covenants) ผูใ้ ห้การสนับสนุน
สินเชื่อแก่บริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและติดตามเป็ นประจ�ำทุกครัง้ ที่มีวาระการพิจารณารับรองงบการเงิน
ของบริษัท ทัง้ นีเ้ พื่อที่จะสามารถหาทางแก้ไขร่วมกับฝ่ ายจัดการได้อย่างทันท่วงที หากเริม่ มีสญ
ั ญาณการบ่งชีถ้ งึ ปั ญหาสภาพคล่อง
ทางการเงินและความสามารถในการช�ำระหนีใ้ ด ๆ ที่อาจเกิดขึน้
และในส่วนของการอนุมตั ิการเข้าท�ำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ คณะกรรมการ
จะพิจารณารายละเอียดประกอบวาระอย่างรอบคอบ เพื่อให้ม่นั ใจได้วา่ การเข้าท�ำรายการดังกล่าวจะไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อความ
ต่อเนื่องในการด�ำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช�ำระหนี ้

หลักปฏิบัติที่ 7.3
ในภาวะที่กจิ การประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการมั่นใจได้วา่ กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา
หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปั ญหาทางการเงินได้ ทัง้ นี ้ ภายใต้การค�ำนึงถึงสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสีย

แนวปฏิบัติที่ 7.3
คณะกรรมการได้กำ� หนดสัญญาณบ่งชีถ้ งึ แนวโน้มที่จะประสบปั ญหาทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ภาวะประสบปั ญหาผลการด�ำเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง
2. กระแสเงินสดต�่ำ
3. ส่วนหนีส้ นิ ที่เพิ่มขึน้ เกินกว่าส่วนสินทรัพย์อย่างมีนยั ส�ำคัญ หรือเกินกว่าเงื่อนไขที่สถาบันการเงิน หรือเงื่อนไขข้อก�ำหนดว่าด้วย
สิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุน้ กูก้ ำ� หนดไว้
4. ประสบปั ญหาในการระบายสินค้าคงคลังและการเก็บหนีอ้ ย่างต่อเนื่องและยาวนาน
5. การรับทราบข้อบ่งชีจ้ ากผูส้ อบบัญชีของบริษัท อาทิ พบปั ญหาเอกสารข้อมูลทางการเงินหรือการลงบัญชีไม่ครบถ้วน
ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทพบเจอสัญญาณบ่งชีด้ งั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการจะติดตาม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการประกอบ
ธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนีจ้ ะดูแลให้กิจการก�ำหนดแผนการ
แก้ไขปั ญหาทางการเงิน โดยค�ำนึงถึงความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย ได้แก่ เจ้าหนีส้ ถาบันการเงิน เจ้าหนีห้ นุ้ กู้ ผูถ้ ือหุน้ ตลอดจน
ติดตามการแก้ไขปั ญหาโดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานการณ์ท่ี เกิ ดขึน้ อย่างสม�่ำเสมอ โดยในการแก้ไขปั ญหาทางการเงิ น
คณะกรรมการจะต้องมั่นใจได้วา่ การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ของบริษัทเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล

หลักปฏิบัติที่ 7.4
คณะกรรมการควรพิจารณาจัดท�ำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

แนวปฏิบัติที่ 7.4
คณะกรรมการมีนโยบายให้จดั ท�ำรายงานความยั่งยืน / รายงานความรับผิดชอบทางสังคม ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการเผยแพร่ให้ผทู้ ่ีเกี่ยวข้อง
รับทราบเรือ่ งที่สำ� คัญ และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางปฏิบตั ขิ องกิจการที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ซึง่ จะจัดท�ำ
พร้อมกับรายงานประจ�ำปี ของบริษัท และจะเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริษัท

152

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

รายงานประจ�ำปี 2562

โดยรายงานความยั่งยืน / รายงานความรับผิดชอบทางสังคม จะเป็นการเปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชั่น การปฏิบตั ิตอ่ พนักงานและผูม้ ีสว่ นได้เสีย ซึง่ รวมถึงการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม และการเคารพและไม่
ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รบั การยอมรับในระดับ
ประเทศ และจะยกระดับการพัฒนาคุณภาพของรายงานความยั่งยืนให้ได้ในระดับสากลต่อไป ซึ่งเหล่านีเ้ ป็ นแผนงานที่กำ� หนดไว้
โดยปั จจุบนั บริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืนไว้ในรายงานประจ�ำปี ของบริษัท ซึ่งตัง้ แต่ปี 2561 เป็ นต้นไป จะจัดท�ำเป็ น
เล่มรายงานความยั่งยืนแยกต่างหาก

หลักปฏิบัติที่ 7.5
คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มหี น่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ทท่ี ำ� หน้าทีใ่ นการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้
และผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

แนวปฏิบัติที่ 7.5
บริษั ท ให้ค วามส�ำ คัญ กับ การเปิ ด เผยข้อ มูล โดยคณะกรรมการจะดูแ ลให้บ ริษั ท เปิ ด เผยข้อ มูล ส�ำ คัญ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บริษั ท
ทัง้ ข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ดา้ นการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา สม�ำ่ เสมอ และโปร่งใส โดยเปิ ดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ
ที่เข้าถึงข้อมูลได้งา่ ย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยเป็ นไปตามช่องทางที่กฎหมายก�ำหนด ซึง่ ข้อมูลส�ำคัญที่บริษัทจะเปิ ดเผย
ได้แก่ รายงานทางการเงิน และข้อมูลที่มใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเป็ นไปตาม
ข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบาย
การป้องกันข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์โดยออกเป็ นนโยบายการก�ำกับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน (Insider Trading)
โดยมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทัง้ องค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว โดยการประกาศนโยบายดังกล่าวให้ทราบ
โดยทั่วกัน และให้มีการลงนามรับทราบและยินยอมปฏิบตั ติ ามนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
คณะกรรมการบริษัทยังได้จดั ให้มีหน่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบในการท�ำหน้าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่า
เทียมและเป็ นธรรม ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี ้
• การเปิ ดเผย และเผยแพร่สารสนเทศที่สำ� คัญให้แก่นกั ลงทุนทราบ
• ชีแ้ จงกรณีท่ีมีขา่ วลือหรือข่าวสารต่าง ๆ
• การด�ำเนินการเมื่อมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
• การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ กองทุนจากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
• การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการด�ำเนินกิจการแก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์
โดยมีช่องทางการติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ การตอบค�ำถามทางโทรศัพท์ 02-152-7301-4 ต่อ 212 (หน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์) อีเมล์ ผ่านทาง ir@eastcoast.co.th และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.eastcoast.co.th หรือ www.elegathai.com
โดยผูท้ ่ีรบั ผิดชอบการให้ขอ้ มูลกับบุคคลภายนอก เป็ นผูท้ ่ีมีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทัง้
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมขององค์กร และสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็ นอย่างดี ซึง่ จะประกอบด้วย กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
นอกจากนี ้ บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนีเ้ พื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ ได้แก่
1. เปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จ�ำนวนครัง้ ของการประชุมและจ�ำนวน
ครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ท่ีผา่ นมา
2. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน
3. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ นโยบายการก�ำกับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน นโยบายการก�ำกับดูแลและจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
4. กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
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5.
6.
7.
8.

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
นโยบายเกี่ยวกับสังคม และสิ่งแวดล้อม
จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of conduct)
โครงสร้างการถือหุน้ พร้อมรายละเอียดกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของจ�ำนวนหุน้ ที่จำ� หน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดและมีสทิ ธิออกเสียง
9. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
10. วิสยั ทัศน์และค่านิยมของบริษัท
11. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
12. โครงสร้างกลุม่ บริษัท รวมทัง้ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
13. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (56-1) และรายงานประจ�ำปี
14. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี
15. หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี และวิสามัญผูถ้ ือหุน้
16. หลักเกณฑ์การให้สทิ ธิแก่ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ หลักเกณฑ์การ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และหลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
17. ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ
18. ข่าวสารที่เผยแพร่ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19. ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือร้องเรียน หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิ ดเผยสูส่ าธารณะผ่านช่องทางตามที่สำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว บริษัทจะจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของ
กระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นประจ�ำ เพื่อให้เกิดการปรับปรุ งให้มีความทันสมัย และสามารถส่งต่อข่าวสารข้อมูลต่อผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
ได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา
คณะกรรมการมีนโยบายให้ฝ่ายจัดการก�ำหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยจะจัดท�ำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์
ประจ�ำปี รวมทัง้ ก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชดั เจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติที่ 7.6
คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ขอ้ มูล

แนวปฏิบัติที่ 7.6
นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ทก่ี ำ� หนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการจะก�ำกับดูแล
ให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั พร้อมทัง้ ปรับปรุงให้เป็ นข้อมูลปัจจุบนั อย่างสม�ำ่ เสมอ

หลักปฏิบัติที่ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบัติที่ 8.1
คณะกรรมการควรดูแลให้ม่นั ใจว่า ผูถ้ ือหุน้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญของบริษัท

แนวปฏิบัติที่ 8.1
คณะกรรมการให้ความส�ำคัญต่อประเด็นที่กฎหมายก�ำหนดและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการด�ำเนินงานของกิจการว่า
ได้ผา่ นการพิจารณาและอนุมตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

154

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัทให้ความส�ำคัญกับสิทธิ ของผูถ้ ื อหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิ ของผูถ้ ื อหุน้ ดังกล่าวครอบคลุมสิทธิ พืน้ ฐานต่าง ๆ
อาทิ การซือ้ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ท่ีถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ การได้รบั ข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
การเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรือ่ งที่มีผลกระทบ
ต่อบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปั นผล การก�ำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็ นต้น
ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพืน้ ฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทก�ำหนดให้มีการด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็ นการส่งเสริมและอ�ำนวยความ
สะดวกในการใช้สทิ ธิ และสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1) บริษทั จะเผยแพร่ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษทั ก่อนจัดส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ก่อนวันประชุม โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน
ก่อนวันประชุมส�ำหรับกรณีการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี ส�ำหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นไปตามข้อก�ำหนดและ
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแลทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายทีก่ ำ� หนดไว้ โดยระบุวนั เวลา สถานที่ วาระการประชุม วัตถุประสงค์
และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์
ก�ำหนด ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ รวมถึงแจ้ง
กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ ทัง้ นีบ้ ริษัทได้จดั ท�ำหนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่และอ�ำนวยความสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ต่างชาติ
2) ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใดที่บริษัทได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
3) บริษัทจะไม่มีการลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท ที่บริษัทได้มีการเปิ ดเผยไว้ตามข้อก�ำหนดต่าง ๆ
ในฐานะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ นอกจากนีบ้ ริษัทจะไม่เพิ่ม
วาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการแจกเอกสารที่มีขอ้ มูลส�ำคัญ
เพิ่มเติมในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างกะทันหัน เป็ นต้น
4) เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ลว่ งหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงในการประชุม
บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่
และเป็ นอิสระ โดยบริษัทจะให้ขอ้ มูลรายละเอียดในเรือ่ งดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผถู้ ือหุน้
5) บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอเรือ่ ง เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมล่วงหน้า ตามแนวทางปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย นอกจากนีย้ งั เปิ ดโอกาสให้สามารถเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตามแนวทาง
ที่บริษัทได้กำ� หนดไว้ ทัง้ นีบ้ ริษัทจะเปิ ดเผยหลักเกณฑ์การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอเรือ่ งการบรรจุเป็ นวาระการประชุม
และการเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเป็ นการล่วงหน้า ซึง่ โดยปกติจะแจ้งให้ทราบตัง้ แต่เดือน
ตุลาคมของทุกปี ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ที่จะจัดขึน้ ในช่วงเดือนมีนาคม หรือเดือนเมษายน ของปี ถดั ไป ทัง้ นีใ้ นกรณีท่คี ณะ
กรรมการปฏิเสธเรือ่ งที่ผถู้ ือหุน้ เสนอบรรจุเป็ นวาระคณะกรรมการจะแจ้งเหตุผลให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
6) กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุจำ� เป็ น เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถซักถามในเรือ่ งที่เกี่ยวข้องได้
7) เมือ่ การประชุมเสร็จสิน้ บริษทั จะจัดท�ำรายงานการประชุมเพือ่ แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้
โดยจะมีรายละเอียดของการชีแ้ จงขัน้ ตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารที่เข้าร่วม
ประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมค�ำถามค�ำตอบ และจะเปิ ดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษทั ภายในระยะเวลาไม่เกิน
14 วัน นับจากวันที่จดั การประชุมผูถ้ ือหุน้
บริษัทมีแนวทางในการปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูบ้ ริหารและผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ ือหุน้ รายย่อย อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็ นการสร้างความมั่นใจให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ว่า คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
ของบริษัทจะดูแลให้การใช้เงินของผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม ทัง้ นี ้ การด�ำเนินการประชุมจะเป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทและ
ตามล�ำดับวาระการประชุมที่มี นอกจากนีบ้ ริษัทจะไม่แสดงความเอนเอียงกับผูถ้ ือหุน้ กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ โดยการให้สารสนเทศที่ยงั ไม่
เปิ ดเผยเป็ นการเฉพาะกลุม่ และในกรณีท่กี รรมการหรือผูบ้ ริหารที่มสี ว่ นได้เสียเกี่ยวกับเรือ่ งใด กรรมการหรือผูบ้ ริหารผูน้ นั้ จะไม่มสี ทิ ธิ
ที่จะเข้าร่วมประชุมในกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณามติการเข้าท�ำรายการในธุรกรรมนัน้ ๆ
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บริษัทมีกระบวนการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ชดั เจนและโปร่งใส โดยน�ำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
โดยอยูใ่ นระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรูค้ วามสามารถให้ปฏิบตั ิหน้าที่กบั บริษัทได้ รวมทัง้ อัตราค่าตอบแทนที่
ก�ำหนดสามารถเทียบเคียงได้กบั ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

หลักปฏิบัติที่ 8.2
คณะกรรมการควรดูแลให้การด�ำเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้ ให้ผถู้ ือหุน้
สามารถใช้สทิ ธิของตน

แนวปฏิบัติที่ 8.2
ที่ผา่ นมา คณะกรรมการได้กำ� หนดแนวปฏิบตั ดิ ำ� เนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ และยึดถือปฏิบตั เิ ป็ นประจ�ำทุกปี โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. คณะกรรมการจะก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยค�ำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ ช่วงเวลา
การประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการซักถามข้อมูล สถานที่จดั ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง ทัง้ นีบ้ ริษัทเลือกสถานที่ท่ีจะ
จัดการประชุมในเขตกรุ งเทพมหานคร จากส�ำนักงานใหญ่ของบริษัทซึง่ ตัง้ อยู่ท่ีอำ� เภอแกลง จังหวัดระยอง ซึง่ เป็ นนโยบายที่จะ
อ�ำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ นักวิเคราะห์ รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่มีความสนใจ สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้
ได้โดยสะดวก
2. คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้มีการกระท�ำใด ๆ ที่เป็ นการจ�ำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผถู้ ือหุน้ จนเกินควร โดยจะ
ไม่กำ� หนดให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องน�ำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำ� หนดไว้ในแนวทางปฏิบตั ขิ องหน่วย
งานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
3. คณะกรรมการได้สง่ เสริมให้มกี ารน�ำเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ การลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้ การนับคะแนนและแสดงผล
เพื่อให้การด�ำเนินการประชุมสามารถกระท�ำได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย�ำ
4. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าที่ดแู ลให้การประชุมเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง และข้อบังคับ
ของบริษัท จัดสรรเวลาส�ำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำ� หนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างเหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้
แสดงความเห็นและตัง้ ค�ำถามต่อที่ประชุมในเรือ่ งที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือในวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณานัน้ ๆ
5. กรรมการในฐานะผูเ้ ข้าร่วมประชุมและในฐานะผูถ้ ือหุน้ จะไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้า
โดยไม่จำ� เป็ น โดยเฉพาะในวาระส�ำคัญที่ผถู้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทัง้ นีเ้ พื่อให้สทิ ธิแก่ผถู้ ือหุน้ ทุก
คนสามารถร่วมตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญได้
6. กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
7. ก่อนเริ่มการประชุม จะมีการแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบถึงจ�ำนวนและสัดส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผูถ้ ือหุน้ ที่
มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
8. บริษัทได้จดั ให้มีการพิจารณาวาระแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลในวาระแต่งตัง้ กรรมการ
9. บริษทั ได้จดั ให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที่สำ� คัญ และจัดให้มบี คุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง
ในการประชุม และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ท่ีประชุมรับทราบพร้อมทัง้
บันทึกไว้ในรายงานการประชุม

หลักปฏิบัติที่ 8.3
คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิ ดเผยมติท่ีประชุมและการจัดท�ำรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

แนวปฏิบัติที่ 8.3
บริษัทมีการเปิ ดเผยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในเย็นวันที่จดั การประชุมผูถ้ ือหุน้ หรืออย่างช้าไม่เกินวัน
ท�ำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนีไ้ ด้มีการจัดส่งส�ำเนารายงาน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในรายงานการประชุมได้บนั ทึกข้อมูลประกอบด้วย
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1. รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม และไม่เข้าร่วมการประชุม
2. วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนนเสียง (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง และบัตรเสีย)
ของแต่ละวาระการประชุม
3. ประเด็นค�ำถามและค�ำตอบในที่ประชุม รวมทัง้ ชื่อ - นามสกุลของผูถ้ ามและผูต้ อบ
โดยในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทยังไม่สามารถปฏิบตั ิตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับหัวข้อต่าง ๆ ที่สำ� คัญ พร้อมกับ
เหตุผล ดังต่อไปนี ้
หัวข้อหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

เหตุผลที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้

• การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้าทาง
ไปรษณียอ์ ย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม
• การน�ำเสนอหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์
ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
•

•

•
•
•

• เนื่องจากมีการจัดท�ำรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
ที่จะต้องน�ำส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึง่ มีหลัก
เกณฑ์จากหน่วยงานก�ำกับว่า รายงานของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจะต้องผ่านการพิจารณาจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) ตามหลักเกณฑ์
ที่กำ� หนดไว้ ประกอบกับเงื่อนไขของระยะเวลาการท�ำงานที่จำ� กัด
คณะกรรมการได้อนุมตั คิ า่ ตอบแทนของกรรมการบริหาร / ผูบ้ ริหาร • ในรอบปี 2562 เป็ นเพียงการน�ำเสนอเพื่อทราบในหลักการต่อที่
ระดับสูง
ประชุมส�ำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร /
ผูบ้ ริหารระดับสูง โดยยังไม่มีวาระพิจารณาอนุมตั ิเข้าสู่ท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบมี กรรมการอย่างน้อย 1 คนที่ จบการ • ปัจจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการให้ความ
ศึกษาด้านบัญชี
เห็นต่อวาระการพิจารณางบการเงินของบริษทั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตามทางบริษัทจะพิจารณาถึงแนวทาง
การจัดหากรรมการตรวจสอบทีจ่ บการศึกษาโดยตรงด้านบัญชีตอ่ ไป
คณะกรรมการค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็ นส่วน • ทางบริษัทอยูร่ ะหว่างการพิจารณาหาแนวทางการปรับโครงสร้าง
ใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็ นส่วนใหญ่ • ทางบริษัทอยูร่ ะหว่างการพิจารณาหาแนวทางการปรับโครงสร้าง
(มากกว่าร้อยละ 50)
การจัดตัง้ CG Commitee
• ทางบริษั ท อยู่ร ะหว่า งการพิ จ ารณาหาแนวทางการจัด ตั้ง CG
Committee

2. คณะกรรมการชุดย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทรวม 5 คณะ ดังนี ้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หลักปฏิบตั ทิ ่ี 1.1 และแนวปฏิบตั ิท่ี 1.1
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3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องเป็ นกรรมการบริษัทซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบ
โดยผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท และมีคณ
ุ สมบัตติ ามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ทัง้ นี ้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นผูม้ ี
ความรูด้ า้ นการบัญชีและการเงิน รวมถึงการมีคณ
ุ สมบัตขิ องกรรมการอิสระ ตามค�ำนิยามกรรมการอิสระของบริษทั โดยมีรายละเอียด
ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หลักปฏิบตั ิท่ี 1.1 และแนวปฏิบตั ิท่ี 1.1
ทัง้ นีก้ รรมการอิสระตามคุณสมบัตขิ า้ งต้น อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอำ� นาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
• ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
• มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
• ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอำ� นาจควบคุมของบริษัท
• ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
• มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
หนึง่ คนที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
• มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำ� หนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1. ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ จะด�ำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
1.1 พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้อง
1.2 พิจารณาถึงความรู ้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั ธุรกิจของบริษัท
1.3 ส�ำหรับกรณีท่ีเป็ นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานในช่วงที่เคย
ด�ำรงต�ำแหน่ง และพิจารณาถึงจ�ำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะไปด�ำรงต�ำแหน่ง ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
เพื่อป้องกันปั ญหาด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
1.4 การแต่งตัง้ กรรมการอิสระ จะพิจารณาความเป็ นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้รบั คัดเลือกเป็ นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์
ที่ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด และหลักเกณฑ์ของบริษัทเอง
1.5 พิจารณาวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็ นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระ
จะต้องมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรกไม่เกินกว่า 9 ปี
โดยจะพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความจ�ำเป็ น หากจะแต่งตัง้ ให้กรรมการอิสระท่านนัน้ ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป
1.6 เมื่อได้รายชื่อผูท้ ่ีมีความเหมาะสมแล้ว จึงจะน�ำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและน�ำเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ต่อไป
2. ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งเป็ นจ�ำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็ นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้ท่สี ดุ กับส่วนหนึง่ ในสามของคณะกรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปี แรก
และปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะต้องออกจากการเป็ นกรรมการ ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการ
คนที่อยูใ่ นต�ำแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง โดยกรรมการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งแล้วอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้
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3. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
3.1 ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุน้ ที่ตนถือ
3.2 ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งั้ หมดตามข้อ 3.1 เลือกตัง้ บุคคลเดียว หรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3.3 บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ต้อง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี คุ คลซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
ต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานในที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
4. ในกรณีท่ตี ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
3 ใน 4 เลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็ นกรรมการแทนต�ำแหน่งกรรมการที่วา่ ง
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทน
ตามวรรคหนึง่ จะอยูใ่ นต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
5. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของจ�ำนวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
นับตัง้ แต่ปี 2558 บทบาทการสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุดเป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นที่
เรียบร้อยแล้วตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผา่ นมา ซึง่ หน้าที่ของคณะกรรมการ
สรรหาจะเข้ามาด�ำเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี ้
1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
2. พิจารณาคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
3. ก�ำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
4. จัดท�ำแผนการพัฒนากรรมการ
5. จัดท�ำแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการของบริษัททุกท่าน มีคณ
ุ สมบัติตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ
มีศกั ยภาพ โดยกรรมการบริษัททัง้ 8 ท่าน ได้ผา่ นการอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Thai Institute of
Directors Association : IOD) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึง่ เป็ นหลักสูตรที่สำ� คัญและจ�ำเป็ นอย่างยิ่ง
ต่อบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนีย้ งั ได้กำ� หนดเป็นนโยบายเพือ่ ทราบต่อคณะกรรมการบริษทั ว่า ทางหน่วยงาน
เลขานุการบริษัทจะส่งข้อมูลโครงการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานให้กบั
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาเป็ นประจ�ำและต่อเนื่อง ซึง่ ทางกรรมการบริษทั แต่ละท่านสามารถพิจารณาคัดเลือกและ
เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ทีน่ า่ สนใจเป็ นการเพิม่ พูนความรูใ้ ห้กบั ตนเองได้
นอกจากนีค้ ณะกรรมการได้กำ� หนดแนวปฏิบตั ิเพื่อดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1. นโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ หลักปฏิบตั ิท่ี 4.4 และแนวปฏิบตั ิท่ี 4.4
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โดยเมื่ อช่วงปี 2562 ที่ ผ่านมามี กรรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัท ที่ ได้เข้ารับการอบรม และศึกษาดูงานในหลักสูตรต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มพูน ความรู ้ และใช้ประโยชน์เพื่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี ้
1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ และศึกษา
ดูงานดังนี ้
- ไปศึกษาดูงานการเสาะแสวงหาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมไม้ ที่ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 11 - 19 ตุลาคม 2562
2. นายชาลี สุขสวัสดิ์ รองประธานกรรมการบริหาร ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี ้
- หลักสูตรการป้องกันความผิดตามกฎหมายทุจริตและฟอกเงิน
- กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
- การบริหารความเสี่ยงส�ำหรับระบบคุณภาพ
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผูจ้ ดั การ ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร
- CHIEF TRANSFORMER OFFICER (CTO Course) จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(Mai Listed Company Association) ระหว่างวันที่ 26 มิถนุ ายน – 28 สิงหาคม 2562
- Digital Transformation for CEO จัดโดย บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 16 ธันวาคม 2562
4. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ กรรมการ ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี ้
- กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
- การบริหารความเสี่ยงส�ำหรับระบบคุณภาพ
5. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี ้
- กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
- การบริหารความเสี่ยงส�ำหรับระบบคุณภาพ
6. นางสาวพชนัน สิงห์ภู่ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี ้
- หลักสูตร รับมือกฎหมาย Transfer Pricing รูจ้ ริงหลักก�ำหนดราคาโอน จัดโดยสรรพากรสาส์น
- หลักสูตร 5 Steps New TFRS 15 : ผลกระทบทางบัญชี-ภาษี จัดโดยสรรพากรสาส์น
- หลักสูตร การป้องกันความผิดตามกฎหมายทุจริตและฟอกเงิน รุ น่ ที่ 2/62 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ส�ำนักงานสาขาระยอง
- หลักสูตรการบัญชีสำ� หรับธุรกิจประเภทซือ้ มาขายไป จัดโดย บริษัท แอคเค้าติง้ โค้ช (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (อบรมผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต)
- หลักสูตรรูท้ นั ธุรกจด้วยการวิเคราะห์งบการเงิน จัดโดย บริษัท แอคเค้าติง้ โค้ช (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (อบรมผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต)
7. นายพงศ์พนั ธุ์ สุรยิ อัมพร ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี ้
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุน่ ที่ 8 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Financial Model 3 Financial Projection and DCF (Workshop) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยกรรมการรวม 5 ท่าน จากทัง้ หมด 8 ท่าน และผูบ้ ริหารจ�ำนวนรวม 2 ท่าน ดังกล่าว เข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาเพื่อ
เพิ่มพูนความรูใ้ นการปฏิบตั งิ าน

แผนการสืบทอดงาน (Succession Plan)
คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาและวางนโยบายเกี่ยวกับแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณี
ที่ผบู้ ริหารไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทยังคงต่อเนื่อง และเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้วางแผน
การสืบทอดต�ำแหน่งงานในหน้าที่ตา่ ง ๆ โดยบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานแทน
ต�ำแหน่งที่วา่ งลงได้อย่างต่อเนื่อง หรือเพื่อการก้าวสูต่ ำ� แหน่งที่สงู ขึน้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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1. จัดให้ผบู้ ริหารระดับรองลงไปมีโอกาสได้ทำ� งานร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูงในสายงานที่ตวั เองมีบทบาทรับผิดชอบ การได้เข้าร่วม
รับฟั งการประชุมในระดับที่เป็ นการมอบหมายนโยบายจากผูบ้ ริหารระดับสูง
2. จัดเตรียมให้มีบคุ ลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึน้ กว่าเดิมเพื่อเตรียมรองรับ
ในระดับต�ำแหน่งงานที่สงู ขึน้
3. ก�ำหนดให้ผบู้ ริหารระดับรองที่มีศกั ยภาพเป็ นผูส้ ืบทอดต�ำแหน่งงาน
4. เปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริหารระดับรองมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมแนวคิดเกี่ยวกับการเป็ นผูน้ ำ� องค์กร การสร้างจิตส�ำนึกในระดับความ
รับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ตอ่ องค์กร รวมถึงแนวทางบริหารงานบุคลากรในสายงานที่ตวั เองเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
5. พัฒนาให้ผบู้ ริหารงานระดับรองมีโอกาสได้นำ� เสนอแผนงานและผลการปฏิบตั งิ านต่อผูบ้ ริหารระดับสูง
นอกจากนีค้ ณะกรรมการได้กำ� หนดแนวปฏิบตั ิสำ� หรับแผนสืบทอดต�ำแหน่ง รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1. นโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ หลักปฏิบตั ทิ ่ี 4.1 และแนวปฏิบตั ทิ ่ี 4.1

4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก�ำกับดูแลที่ทำ� ให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม ซึง่ ขณะนีม้ ีทงั้ หมด 6 บริษัท คือ
บริษัทย่อย
1. บริษัท วีวี เดคคอร์ จ�ำกัด ซึง่ บริษัทเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.50
2. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด ซึง่ บริษัทเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 75.00
3. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด ซึง่ บริษัทเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
4. บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ำกัด ซึง่ บริษัทเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 57
บริษัทร่วม
5. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด ซึง่ บริษัทเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 33.37
6. บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึง่ บริษัทเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท บริษัทได้จดั ส่งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็ นกรรมการ และผูบ้ ริหาร
ในต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การในบริษัทย่อย และเข้าร่วมเป็ นกรรมการในบริษัทร่วม โดยขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ในฐานะกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ ดั การของบริษัทย่อย จะมีรายละเอียดเช่นเดียวกันกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การของบริษัท โดยตัวแทนของบริษัท
ที่เข้าร่วมเป็ นกรรมการในบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทร่วม จะมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบายที่สำ� คัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ อาทิ ด้าน
การบริหารงาน การลงทุน เป็ นต้น
นอกจากนีค้ ณะกรรมการได้กำ� หนดนโยบายก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็ น 2 ส่วน หลัก ได้แก่ นโยบาย
การก�ำกับดูแลด้านการบริหาร และนโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หลักปฏิบตั ทิ ่ี 3.6 และแนวปฏิบตั ิท่ี 3.6
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5. นโยบายการป้องกันและก�ำกับการใช้ข้อมูลภายใน

ตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้กำ� หนดระเบียบข้อบังคับโดยก�ำหนดนโยบายการ
ป้องกันและก�ำกับการใช้ขอ้ มูลภายใน เพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ดังนี ้
ตามทีบ่ ริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นเิ ทค จ�ำกัด (มหาชน) (บริษทั ) มีนโยบายทีจ่ ะก�ำกับดูแลกิจการด้านการป้องกันและก�ำกับดูแลการใช้ขอ้ มูล
ภายในของบริษทั รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าท�ำธุรกรรมใด ๆ ทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน (ธุรกรรมลับ) ไปเพือ่ ประโยชน์สว่ นตน
โดยบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายการป้องกันและก�ำกับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ดังนี ้
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ และลูกจ้างของบริษทั และบริษทั ย่อยจะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษทั และบริษทั ย่อย
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ และลูกจ้างของบริษทั และบริษทั ย่อยจะต้องไม่นำ� ความลับ และ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษทั และบริษทั ย่อยไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพือ่ ประโยชน์แก่บคุ คลอืน่ ใด หรือบุคคลภายนอกบริษทั
หรือบุคคลอืน่ ซึง่ มิได้ทำ� หน้าทีใ่ นการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่กต็ าม
3. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อยจะต้องไม่ทำ� การซือ้ ขาย หรือรับโอน
หลักทรัพย์ของบริษทั โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั และบริษทั ย่อย และ/หรือเข้าท�ำนิตกิ รรมอืน่ ใดโดยใช้ความลับ และ/
หรือข้อมูลภายในบริษทั และบริษทั ย่อย ในลักษณะเอาเปรียบผูล้ งทุนรายย่อย หรือในลักษณะอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั
และบริษทั ย่อยไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม ข้อก�ำหนดนีใ้ ห้รวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
ทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ และลูกจ้างของบริษทั และบริษทั ย่อยด้วย
ทัง้ นีห้ า้ มมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ (รวมถึงคูส่ มรสและบุตรซึง่ ยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ) ของบริษทั และ
บริษัทย่อยที่รบั ทราบข้อมูลภายใน ด�ำเนินการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิ ดเผย และ
ภายหลังจากการเปิ ดเผย 24 ชั่วโมง ส�ำหรับข้อมูลงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินรายปี รวมถึงธุรกรรมการเข้าท�ำรายการใด ๆ
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างรอการน�ำเสนอเข้าสูท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ในครัง้ ถัดไป ทีอ่ าจจะมีผลกระทบต่อราคาหุน้ หรือหลักทรัพย์ของบริษทั
รวมทัง้ ห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลนัน้ ต่อบุคคลอืน่ ด้วย
4. กรรมการ ผูบ้ ริหาร มีหน้าทีท่ ต่ี อ้ งจัดท�ำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษทั ของตนเอง คูส่ มรสหรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภริยา
บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ รวมถึงนิตบิ คุ คลทีผ่ มู้ หี น้าทีร่ ายงาน คูส่ มรสหรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภริยา หรือบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดและมีสดั ส่วนการถือหุน้ มากที่สดุ ในนิตบิ คุ คลนัน้ ต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 โดยหากเป็ นกรรมการ และผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั
การแต่งตัง้ ใหม่ ให้รายงานภายใน 7 วันท�ำการ นับแต่วนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ และภายใน T+3 วันท�ำการนับแต่วนั
ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั
5. ในส่วนของกรรมการของบริษัทให้รายงานการซือ้ – ขายหุน้ หรือการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงให้
ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบด้วยทุกครัง้
ทัง้ นีบ้ ริษัทได้กำ� หนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่ าฝื นน�ำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์สว่ นตน ดังนี ้
ความผิดครัง้ ที่ 1 ตักเตือนเป็ นหนังสือ หรือพิจารณาตัดเงินเดือน/ค่าจ้าง
ความผิดครัง้ ที่ 2 ให้พกั งานหรือให้ออกจากงาน
นอกจากนีส้ ำ� หรับความผิดโดยการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อการซือ้ ขายหุน้ ยังอาจมีโทษอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนดด้วย
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การก�ำหนดรายละเอียดบุคคลที่อาจเข้าข่ายการรับรู้ข้อมูลภายในของบริษัท มีดังนี้
1. กรรมการ
2. ผูบ้ ริหาร
3. พนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ

ผู้มีหน้าที่ต้องจัดท�ำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กรรมการ
ผูบ้ ริหาร
คูส่ มรส หรือผูท้ ่ีอยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริยา ของกรรมการ
คูส่ มรส หรือผูท้ ่ีอยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริยา ของผูบ้ ริหาร
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ของกรรมการ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ของผูบ้ ริหาร
นิติบคุ คลที่กรรมการ ผูบ้ ริหาร คูส่ มรส หรือผูท้ ่ีอยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุน้ รวมกันเกินกว่า
ร้อยละ 30 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดและมีสดั ส่วนการถือหุน้ มากที่สดุ ในนิตบิ คุ คลนัน้

6. การจัดให้มีหน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)
หน่วยงานก�ำกับการปฏิบตั งิ าน (Compliance Unit) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ก�ำกับดูแล สอบทานเพื่อให้ม่ ันใจได้ว่าบริษัทได้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎระเบียบ
ของหน่วยงานราชการอย่างถูกต้อง
2. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่คณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายจัดการเพือ่ ให้การประกอบธุรกิจของบริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ตลอดจนติดตามฝ่ ายจัดการให้ระงับการกระท�ำรายการใดหรือการกระท�ำใด ๆ
ทีอ่ าจฝ่ าฝื น กฎหมายข้อก�ำหนด หรือกฎระเบียบดังกล่าว
3. สอบทานหลักฐาน กรณีมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำใด ๆ ที่อาจฝ่ าฝื นกฎหมาย หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ซึง่ มีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของบริษทั อย่างมีนยั ส�ำคัญ
4. ประสานงานกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานหรือร่วมกันหาแนวทางปฏิบตั ิ
ให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
5. การเข้าร่วมในการพิจารณาก�ำหนดและให้คำ� แนะน�ำเกี่ยวกับความเหมาะสม ในขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานของบริษัทเพื่อให้ม่ นั ใจ
ได้วา่ ปฏิบตั ติ ามนโยบาย แนวทาง กฎเกณฑ์ หรือข้อพึงปฏิบตั ทิ ่ีกำ� หนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้อง
6. เป็ นศูนย์รวมและเผยแพร่ขอ้ มูล ตลอดจนให้ความรูแ้ ละค�ำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั งิ านเพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีพงึ ต้องปฏิบตั ติ า่ ง ๆ
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7. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทมีคา่ ตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสำ� หรับบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจ�ำปี (Audit Fee)
ส�ำหรับปี 2562 บริษัทได้วา่ จ้างผูส้ อบบัญชี ได้แก่ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5389 แห่งบริษัท
เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2562 โดยมีคา่ ตรวจสอบบัญชีประจ�ำปี
เป็ นจ�ำนวนเงินรวม 1,740,000 บาท (หนึง่ ล้านเจ็ดแสนสีห่ มืน่ บาทถ้วน)
2. ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (สามไตรมาส) (Non Audit Fee)
คิดเป็ นจ�ำนวนเงิน 810,000 บาท (แปดแสนหนึง่ หมื่นบาทถ้วน)
รวมเป็ นจ�ำนวนเงินส�ำหรับค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2562 เท่ากับ 2,550,000 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ในปี 2562 ผูส้ อบบัญชีของบริษทั คือ นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 5389 จากบริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์
แอสโซซิเอท จ�ำกัด ซึง่ อยูใ่ นรายชือ่ ผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มีความเป็ นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีสว่ นได้เสียระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริษัท / บริษัทย่อย / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ / ผูบ้ ริหาร
รวมถึงผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทัง้ ในระดับผูบ้ ริหารและระดับปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบตั งิ านในทุกระดับชัน้ ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในรวม 5 ด้าน ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment) การ
ควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information and Communication) และระบบการ
ติดตาม (Monitoring Activities) โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั มีระบบควบคุมภายในเรือ่ งการท�ำธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั แล้ว ซึง่ การ
พิจารณาอนุมตั กิ ารท�ำธุรกรรมดังกล่าว จะค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็ นส�ำคัญ และถือเสมือนเป็ นรายการที่กระท�ำกับบุคคล
ภายนอก ทัง้ นี ้ การอนุมตั ธิ รุ กรรมดังกล่าวจะกระท�ำโดยผูท้ ่ไี ม่มสี ว่ นได้เสียในธุรกรรมดังกล่าวเท่านัน้ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษทั
ยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในส�ำหรับหัวข้ออืน่ ว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
ส�ำหรับการด�ำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ท�ำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในและระบบการปฏิบตั งิ านของบริษทั ร่วมกับผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูบ้ ริหารบริษทั เพือ่ ให้การปฏิบตั ิ
งานของบริษทั เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
บริษทั ได้มกี ารจัดตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อท�ำหน้าที่ในบริษทั และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานผล
การตรวจสอบภายในทีเ่ กิดขึน้ ได้แก่ นางสาวพิมพ์รำ� ไพ บุญชะนะ ร่วมกับการว่าจ้างคนนอกควบคูก่ นั ซึง่ บริษทั ได้วา่ จ้าง บริษทั แอค-พลัส
คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด โดยมีนางสาววรรณา เมลืองนนท์ (กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด) เป็ นหัวหน้าหน่วย
งานตรวจสอบภายใน เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบและจัดท�ำระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษทั เพือ่ เพิม่ การตรวจสอบและถ่วงดุล
ในการปฏิบตั งิ านของทุกฝ่ ายงาน ซึง่ บริษทั เริม่ ว่าจ้างบริษทั แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2554
นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบยังมีความเห็นว่า ได้กำ� กับดูแลให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวฒ
ุ ิการศึกษา
ประสบการณ์ การอบรมทีเ่ หมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวแล้ว
โดยผูต้ รวจสอบภายในจะน�ำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ จัดท�ำแผนการตรวจ
สอบภายในประจ�ำปี เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ผนงาน ส�ำหรับใช้ตดิ ตามและตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ในการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายที่บริษัทก�ำหนด ซึ่งบริษัทได้ดำ� เนินการปรับปรุ งและ
พัฒนาคุณภาพการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ผูต้ รวจสอบภายในได้นำ� เสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมถึงข้อเสนอแนะและการด�ำเนินการของบริษัทต่อข้อเสนอแนะที่มี
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ รับทราบ ซึง่ ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบถึงข้อเสนอแนะในประเด็นด้านระบบควบคุม
ภายในบางประเด็นที่จะต้องด�ำเนินการแก้ไข โดยจะบรรจุเข้าเป็ นวาระการติดตามต่อเนื่องในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ในคราวต่อไป ทัง้ นีผ้ ตู้ รวจสอบภายในจะน�ำเสนอผลการตรวจติดตามและข้อตรวจพบใหม่ท่อี าจจะเกิดขึน้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพือ่ รับทราบเป็ นประจ�ำทุกไตรมาส
โดยภายหลังจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบถึงผลการตรวจติดตามและข้อตรวจพบใหม่แล้ว ประธานกรรมการตรวจ
สอบจะเป็ นผูน้ ำ� เสนอรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ รับทราบ โดยคณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มแี ละ
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

165

เปิ ดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสีย่ ง ซึง่ จะปรากฎในรายงานรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2562
ที่ได้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้พจิ ารณาระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
โดยหัวข้อความเสีย่ งหลักทีค่ ณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญ ประกอบด้วยความเสีย่ งด้านต่าง ๆ และแนวทางในการจัดการกับความ
เสีย่ งดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั งิ าน
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมเพื่อติดตามปัญหาที่เกิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ านเป็ นประจ�ำทุกสัปดาห์ ระหว่างหน่วยงานส�ำนักงานใหญ่
ซึ่งเป็ นส่วนของโรงงานผลิต กับหน่วยงานด้านฝ่ ายการตลาด ซึ่งตัง้ อยู่ในส่วนของสาขา เพื่อจะได้ประสานงาน และสามารถ
รับทราบปั ญหาที่เกิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ านร่วมกันได้อย่างทันท่วงที นอกจากนีย้ งั มีการติดตามการปฏิบตั งิ านในระดับแผนกฝ่ าย
และหน่วยงานร่วมกันทัง้ รายวัน และรายสัปดาห์อีกด้วย
2. ความเสี่ยงด้านการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านการเงิน ประเด็นที่สำ� คัญในขณะนีค้ ือ เรือ่ งการบริหารลูกหนี ้ เนื่องจากบริษัทมีการขยายงานออกไปอย่างต่อเนื่อง
โดยในประเด็นนีข้ อให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเร่งแก้ไขระบบการจัดการเพือ่ ติดตามหนีใ้ ห้มคี วามรอบคอบรัดกุมและทันต่อสถานการณ์
ที่เกิดขึน้ กับลูกค้าแต่ละรายให้เข้าสู่ระบบที่ถกู ต้องและเหมาะสม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาการจัดเก็บหนี ้ และลด
มูลค่าหนีค้ า้ งช�ำระนานให้ลดลงอย่างต่อเนื่องและโดยเร็วต่อไป ส�ำหรับด้านอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทได้ติดตามความเคลื่อนไหว
เพือ่ ให้ทราบถึงแนวโน้มทีจ่ ะเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นได้ทนั ท่วงที นอกจากนีย้ งั มีวงเงินซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(Forward Contract) กับสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็ นเครือ่ งมือในการป้องกันความเสี่ยง และรองรับการผันผวนของค่าเงินที่อาจจะ
เกิดขึน้ นอกจากนีไ้ ด้พิจารณาเพื่อหาแนวทางลดต้นทุนการทางการเงินให้ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วย
3. ความเสี่ยงด้านการผลิต
ประกอบด้วยความเสี่ยงที่สำ� คัญ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุดิบ อาทิ ปั ญหาการขาดแคลน ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งแนวทางป้องกันความเสี่ยงเหล่านี ้ บริษัทก�ำหนดเป็ นนโยบายที่กำ� หนดให้หน่วยงาน
ที่เป็ นผูด้ แู ลรับผิดชอบต้องคอยตรวจติดตาม และคาดการณ์ถงึ ปั ญหาที่อาจจะเกิดขึน้ โดยจะต้องรายงานให้ระดับผูบ้ ริหารทราบ
โดยเร็ว หากมีสญ
ั ญาณ หรือแนวโน้มความผิดปกติท่ีอาจจะเกิดขึน้ ได้ รวมถึงยังเน้นนโยบายการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตให้ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วย
4. ความเสี่ยงด้านลูกค้ารายใหม่และการพึง่ พิงลูกค้าในปั จจุบนั
ปัจจุบนั บริษทั ลดความเสีย่ งด้านลูกค้ารายใหม่ โดยการตรวจสอบถึงความมีตวั ตน และความน่าเชื่อถือทางด้านการเงิน ผ่านข้อมูล
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนจะพิจารณาให้เครดิตเทอมส�ำหรับลูกค้ารายใหม่ ส�ำหรับการพึง่ พิงลูกค้าปัจจุบนั
บริษัทสามารถลดการพึง่ พิงกลุม่ ลูกค้าต่างประเทศได้จากเดิม โดยปัจจุบนั บริษัทมีสดั ส่วนลูกค้าต่างประเทศ และลูกค้าในประเทศ
ที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงฝ่ ายการตลาดของบริษทั สามารถขยายฐานลูกค้าไปยังกลุม่ ลูกค้าในประเทศอินเดีย ตะวันออกกลาง และจีน
ได้เพิ่มขึน้ ซึง่ จะช่วยลดการพึง่ พิงลูกค้าในประเทศญี่ปนุ่ ที่ปัจจุบนั คิดเป็ นสัดส่วนมากที่สดุ ส�ำหรับลูกค้าต่างประเทศด้วย
5. ความเสี่ยงด้านอัคคีภยั ภายในโรงงานและการจัดท�ำประกันภัย
บริษัทได้จดั ให้มีการทบทวนนโยบายการป้องกันอัคคีภยั การจัดฝึ กอบรมให้ความรู แ้ ก่พนักงานที่ปฏิบตั ิงานอยู่ในกระบวนการ
ผลิต รวมถึงมีการทบทวนวงเงินประกันภัยเป็ นประจ�ำทุกปี ซึง่ ยังคงเป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
6. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับ
บริษัทได้จดั ให้มีหน่วยงานที่ทำ� หน้าที่ในการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท ซึง่ เป็ นการปฏิบตั ิงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
เลขานุการบริษทั และหน่วยงานด้านบัญชีการเงิน เพื่อมีหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้ม่นั ใจว่า บริษทั ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการอย่างถูกต้อง โดยยังคงเป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
7. ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนและการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม
เนื่องจากบริษัทมีการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหลายแห่ง คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายที่จะพิจารณาการบริหาร
จัดการความเสี่ยงครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ จากการด�ำเนินธุรกิจหรือการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัท
ร่วมเหล่านัน้ ด้วย ซึง่ เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยทางกรรมการ ผูบ้ ริหารและทีมงานที่ได้รบั มอบหมายจากบริษัทได้เข้าร่วม
การประชุมในระดับคณะกรรมการ และคณะท�ำงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม เพื่อจะได้ทราบความเคลื่อนไหว และความคืบหน้า
ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
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1. บจก.อินเด็กซ์
ลิฟวิ่งมอลล์
(Index Living
Mall)

บุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

มีกรรมการเป็ นคูส่ มรสของ
นายอารักษ์ สุขสวัสด์
ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอำ� นาจลงนาม
และผูบ้ ริหารของบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์
18.91

ค่าเช่าและค่าบริการโชว์รูม: บริษัทเช่าพืน้ ที่ Index
9.08
Living Mall เพื่อจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ภายใต้ตราสินค้า “ELEGA”
ขายสินค้า: บริษัทจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ปาร์ตเิ คิลบอร์ด 12.33
ให้กบั Index Living Mall โดยเริ่ม มี การจ�ำ หน่ายเมื่ อ
เดื อ นกัน ยายน 2555
ลูกหนี้การค้า: Index Living Mall มียอดค้างช�ำระค่า 2.69
สินค้ากับบริษทั โดยยอดหนีด้ งั กล่าวยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ
เงินประกันการเช่าและบริการโชว์รูม: บริษัทวางเงิน 2.00
ประกันการเช่าและบริการโชว์รูมให้ไว้กบั Index Living
Mall เพื่อเป็ นหลักประกันในการเช่าพืน้ ที่และการบริการ
ของ Index Living Mall ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขสัญญาเช่า
และบริการพืน้ ที่
เจ้าหนีอ้ น่ื : เป็ นรายการค้างจ่ายค่าเช่าและค่าบริการของ 0.00
Index Living Mall ซึ่งไม่เข้ารอบการจ่ายเงินของบริษัท
ทัง้ นี ้ บริษทั ได้จา่ ยช�ำระยอดค้างดังกล่าวกับ Index Living
Mall เรียบร้อยแล้ว
ค่าตกแต่งโชว์รมู (บันทึกเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ ): 0.00
เป็นรายการค่าตกแต่งโชว์รมู Index Living Mall ซึง่ จ่ายเงิน
ของบริษัทไปแล้วแต่ทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ย
0.15

1.85

4.60

2.24

6.58

ปี 2561

ปี 2562

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการ
ระหว่างกัน (ล้านบาท)

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
- เพือ่ เป็นการขยายตลาดภายในประเทศ และเพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั เป็นทีร่ จู ้ กั มากขึน้
บริษทั ได้เช่าพืน้ ทีภ่ ายใน Index Living Mall ในท�ำเลที่มีศกั ยภาพในช่วงที่ผ่านมา
เพื่อวางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเฟอร์นิเจอร์สำ� เร็จรู ปที่ผลิตจากไม้ยางพารา
และไม้จริง ภายใต้ตราสินค้า “ELEGA“ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษทั ได้ดำ� เนินการปรับกลยุทธ์ชอ่ งทางการจ�ำหน่ายสินค้าภายใต้ตรา “ELEGA” ใหม่
จึงได้ดำ� เนินการยกเลิกพืน้ ทีเ่ ช่ากับทาง Index Living Mall เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
- ทีผ่ า่ นมา Index Living Mall ไม่มนี โยบายให้บคุ คลอืน่ เช่าพืน้ ทีเ่ พือ่ จ�ำหน่ายสินค้า
นอกจากจะเป็ นการจ�ำหน่ายสินค้าเพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้าเท่านัน้
ซึง่ การเช่าพืน้ ทีเ่ พือ่ จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษทั ใน Index Living Mall ถือเป็ นการ
เติมเต็มเฟอร์นเิ จอร์ทว่ี างจ�ำหน่ายใน Index Living Mall ให้มคี วามสมบูรณ์มากขึน้
ทัง้ นี ้ บริษทั จ่ายค่าเช่าพืน้ ทีใ่ ห้กบั Index Living Mall ในราคาทีส่ มเหตุสมผล ยุตธิ รรม
และเป็ นไปตามปกติธรุ กิจการค้า (Fair and at arm’s length)
- บริษทั ขายเฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ดให้กบั Index Living Mall โดยเริม่ จ�ำหน่าย
ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2555 ซึง่ ก�ำหนดราคาขายตามเกณฑ์การพิจารณาก�ำหนดราคา
ของบริษทั ซึง่ ยุตธิ รรม และเป็ นไปตามปกติธรุ กิจการค้า (Fair and at arm’s length
basis)
- เนือ่ งจากบริษทั มีการผลิตสินค้าเฟอร์นเิ จอร์ให้กบั Index Living Mall ในสินค้าบางรุน่
จึงมีความจ�ำเป็ นจะต้องซือ้ กระดาษปิ ดผิวและขอบพีวซี ี เพื่อใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้กบั กลุม่ Index Living Mall ในขณะเดียวกันทางบริษัทก็ได้มี
การจ�ำหน่ายกระดาษปิ ดผิวให้กบั IIF เพือ่ ใช้ในการผลิตเฟอร์นเิ จอร์ดว้ ย ทัง้ นีม้ กี าร
ก�ำหนดราคาขายตามเกณฑ์การพิจารณาก�ำหนดราคาของบริษทั ซึง่ ยุตธิ รรม และ
เป็ นไปตามปกติธรุ กิจการค้า (Fair and at arm’s length basis)

รายการระหว่างกัน
รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ ใน ปี 2562 และ ปี 2561 มีดงั นี ้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกัน
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รายงานประจ�ำปี 2562

3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์

ลักษณะรายการ

ขายสิ น ค้ า บริษั ท จ�ำ หน่า ยผลิตภัณ ฑ์ก ระดาษปิ ดผิ ว
ให้กบั IIF โดยเริม่ จ�ำหน่ายในปี 2553
ลูกหนีก้ ารค้า IIF มียอดค้างช�ำระค่ากระดาษปิ ดผิวกับ
บริษัท โดยมีอายุลกู หนีอ้ ยู่ในช่วงไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งเป็ น
ปกติของการช�ำระค่าสินค้าของ IIF
ซือ้ วัตถุดบิ บริษทั ซือ้ กระดาษปิ ดผิวและขอบพีวซี จี าก IFF
เพื่อผลิตสินค้าบางรุน่ จ�ำหน่ายให้กบั Index Living Mall
ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ บริษัทได้จำ� หน่ายสิทธิ เรียกร้องตามสัญญากูย้ ืมเงินใน
กรรมการ กรรมการผูม้ อี ำ� นาจ วงเงิน 19.43 ลบ. พร้อมดอกเบีย้ ค้างช�ำระของเงินต้นดังกล่าว
ลงนาม และผู้บ ริ ห ารของ โดยแบ่งช�ำระเป็ นงวด 7 งวด ๆ ละ 6 เดือน เริ่มตัง้ แต่
เดือนธันวาคม 2562 ในจ�ำนวนเงินงวดละ 2.78 ล้านบาท
บริษัท
และมีส่วนที่คิดดอกเบีย้ จากการผ่อนช�ำระดังกล่าวใน
อัตราร้อยละ 6 ต่อปี

ลักษณะความสัมพันธ์

2. บจก.อินเด็กซ์
มีกรรมการเป็ นคูส่ มรส
อินเตอร์เฟิ รน์ (IIF) ของนายอารัก ษ์ สุข สวัส ด์
ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นผูถ้ อื หุน้
กรรมการ กรรมการผูม้ อี ำ� นาจ
ลงนาม และผู้บ ริ ห ารของ
บริษัท

บุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง
10.41
3.85
1.05
0.00

3.83
0.00
19.43

ปี 2561

12.80

ปี 2562

มูลค่าของรายการ
ระหว่างกัน (ล้านบาท)

ตามที่บริษัทได้ให้กยู้ ืมเงินจ�ำนวน 50,000,000 บาท แก่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์
เอ็นเนอร์ย่ี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (“IFEC”) ตามสัญญากูย้ ืมเงินฉบับลงวันที่
26 ธันวาคม 2559 (“สัญญาก้ยืูมเงิน”) ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 บริษัทเป็ น
เจ้าหนีส้ ญ
ั ญากูย้ ืมเงินต่อ IFEC เป็ นจ�ำนวนเงินรวม 58,304,246.58 บาท ประกอบ
ด้วยเงินต้นจ�ำนวน 50,000,000 บาท และดอกเบีย้ คงค้างจ านวน 8,304,246.58 บาท
โดยบริษัทได้ตกลงจ�ำหน่ายสิทธิเรียกร้องในสัญญาเงินกูด้ งั กล่าวให้แก่ผซู้ ือ้ จ�ำนวน
2 ราย ได้แก่ นายคมวิทย์ บุญธ�ำรงกิจ ในราคาขาย 38,869,497.33 บาท และ
นายอารักษ์ สุขสวัสดิใ์ นราคาขาย 19,434,749.25 บาท ทัง้ นีม้ ีการก�ำหนดราคาขาย
และเงื่อนไขตามเกณฑ์การพิจารณาก�ำหนดราคาของบริษัท ซึง่ ยุตธิ รรม และมีความ
สมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ยุตธิ รรม และเป็ นไปตามปกติธรุ กิจการค้า (Fair and at arm’s length basis)

1. นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าท�ำรายการระหว่างกัน รวมทั้งการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในอนาคต
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
กรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน
จะพึงกระท�ำกับคูส่ ญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้
และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ ายบริหารของบริษัทสามารถด�ำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาอนุมตั ิ และให้จดั ท�ำรายงานสรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
ส�ำหรับในกรณีท่มี รี ายการระหว่างกันที่ไม่เป็ นรายการทางการค้าปกติ บริษทั จะจัดให้มคี วามเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
ความจ�ำเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน
ที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาให้ผปู้ ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผูต้ รวจสอบบัญชี เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความ
เห็นต่อคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี เพื่ออนุมตั ริ ายการดังกล่าวก่อนการเข้าท�ำรายการ ทัง้ นี ้ บริษทั จะเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัท และจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกัน
ดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี ของบริษทั (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ การพิจารณาอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ผูท้ ่ีอาจ
มีความขัดแย้งหรือมีสว่ นได้เสียในการท�ำรายการระหว่างกันจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงมติในการท�ำรายการระหว่างกันนัน้ ๆ

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริษัทมีความจ�ำเป็ นต้องท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท บริษัทจะ
ก�ำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติและเป็ นราคาตลาดซึง่ สามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กบั เงื่อนไข
หรือราคาที่เกิดขึน้ กับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษทั กระท�ำกับบุคคลภายนอก ทัง้ นี ้ บริษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความ
เห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทัง้ ความจ�ำเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีท่คี ณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาให้ผปู้ ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
อิสระเฉพาะด้านหรือผูส้ อบบัญชีของบริษัท เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับการท�ำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจ
สอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี ทัง้ นี ้ บริษัทจะเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัท และจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกัน
ดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี ของบริษทั (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำ� หนดขึน้ และกรรมการจะต้องไม่อนุมตั ิ
รายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิ ดเผยรายการดังกล่าว
ซึง่ บริษัทจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานบัญชีท่ีกำ� หนดโดยโดยเคร่งครัด นอกจากนี ้
บริษัทจะไม่ทำ� รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

2. การอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการท�ำ
ธุรกรรมระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
ปั จจุบนั บริษัท และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในอนาคตบริษัทและบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่าง
กันกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึง่ บริษัทสามารถท�ำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนัน้ มีขอ้ ตกลง
ทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้า
ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 1/2555 (หลังแปรสภาพ) เมือ่ วันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมตั ใิ นหลักการเกีย่ วกับข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งือ่ นไขการค้าโดยทั่วไป
ในการท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลเกี่ยวโยง เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการด�ำเนินการในอนาคต

3. มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูล้ งทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึน้ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการน�ำเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทัง้ นี ้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็ นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบาย
การก�ำหนดราคาทีเ่ หมาะสม โดยคณะกรรมการบริษทั จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อไป
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความส�ำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็ นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทัง้ งบการเงินและข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจ�ำปี ถูกจัดท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทั่วไป ซึง่ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
อย่างเพียงพอ โดยใช้นโยบายการบัญชีทเ่ี หมาะสมโดยถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวัง เพือ่ ให้เป็ นประโยชน์
และโปร่งใสต่อผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงจัดให้มีและด�ำรงรักษาไว้ซ่ึงระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สินมีระบบการ
ป้องกันที่ดไี ม่มีรายการทุจริตหรือมีการด�ำเนินการที่ผดิ ปกติ รายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ ไม่กอ่ ให้เกิดความขัดแย้งแต่อย่างใด เงื่อนไข
ทางการค้าเป็ นแบบธุรกิจปกติท่ วั ไป มีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท รวมทัง้ มีการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึง่ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�ำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน รวมทัง้ ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเรียบร้อย และได้บนั ทึกความเห็นเกี่ยวกับเรือ่ งนีไ้ ว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี ดว้ ยแล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมแล้วอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเพียงพอ
และเหมาะสม สามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผูส้ อบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานบัญชีท่ีรบั รองทั่วไป โดยได้แสดงความเห็น
ว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
ภาพรวมของผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
ในรอบปี 2562 บริษัทได้ดำ� เนินการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาที่ทำ� กับ
ลูกค้า ซึง่ ในการน�ำเสนอข้อมูลตัวเลขทางการเงิน ส�ำหรับรอบปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 ทางบริษัท
ได้ปรับปรุงตัวเลขรายได้เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับปี 2562 ไว้เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบรายได้จากการขาย ช่วงปี 2562 บริษัทมียอดขายโดยภาพรวมลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโต
ของช่วงปี อ่นื ๆ ที่ผา่ นมา โดยสาเหตุท่สี ำ� คัญเกิดจากรายได้จากการจ�ำหน่ายสินค้าภายในประเทศลดลง จากช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
สินค้าผ่านโชว์รูม ELEGA และรายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านกลุม่ ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อยทั่วประเทศ ซึง่ บริษัท
ใช้ตราสินค้า Costa ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ
นอกจากนีส้ ว่ นหนึง่ เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึน้ ในช่วงปี 2562 ถึงแม้ตวั เลขการส่งออกในรูปเหรียญดอลล่าร์สหรัฐจะเติบโต
เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ผา่ นมาก็ตาม ดังนัน้ โดยภาพรวมหากคิดเป็ นเงินบาท บริษัทจะมีสดั ส่วนการส่งออกเติบโตเพียงร้อยละ 2.41
ในขณะที่บริษัทสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกในรู ปเหรียญดอลล่าร์สหรัฐได้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.9 ที่ผ่านมา ถึงแม้จะเป็ นอัตรา
การเติบโตที่ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ แต่ในช่วงปี 2562 บริษัทได้เริม่ ปรับกลยุทธ์การเจาะกลุม่ ลูกค้าในประเทศใหม่ ๆ ได้แก่
กลุ่มลูกค้าจากประเทศอินเดีย ตะวันออกกลาง และจีน ซึ่งเริ่มเห็นผลโดยการรับค�ำสั่งซือ้ จากกลุ่มลูกค้าประเทศอินเดีย ตัง้ แต่
ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ที่ผา่ นมา ซึง่ เป็ นกลุม่ ลูกค้าที่มศี กั ยภาพพร้อมที่จะส่งค�ำสั่งซือ้ ได้เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องกับบริษัท นอกจาก
การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แล้ว บริษัทยังคงเน้นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับลดปริมาณการขาย
ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เดิม ๆ ที่ลกู ค้ามีการสั่งซือ้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ บางผลิตภัณฑ์เนื่องจากมีการค้าขายมาอย่างยาวนาน จึงเป็ นการยาก
ที่จะขอปรับเพิ่มราคาสินค้าจากลูกค้า ซึง่ วิธีการดังกล่าวจะเป็ นอีกช่องทางหนึง่ ที่จะช่วยให้บริษัทมีอตั ราการท�ำก�ำไรที่เพิ่มขึน้ ได้
นอกจากนีก้ ารจ�ำหน่ายสินค้าภายในประเทศ บริษัทยังได้มีการปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าใหม่
โดยพิจารณาแนวทางลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ เมื่อเทียบกับโอกาสในการสร้างยอดขายที่เติบโตขึน้ ดังนัน้ บริษัทจึงได้พิจารณา
ตัดสินใจปิ ดสาขาโชว์รูม ELEGA ทัง้ หมดเป็ นที่เรียบร้อยภายในสิน้ ปี 2562 ที่ผา่ นมา รวมถึงการปรับปรุงและสร้างระบบการจ�ำหน่าย
สินค้าในกลุม่ ร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งรายย่อยภายใต้ตราสินค้า Costa ใหม่ จึงส่งผลให้ในรอบปี 2562 บริษัทมีรายได้ลดลงจาก
สองช่องทางการจ�ำหน่ายดังกล่าวร้อยละ 48.88 เมื่อเทียบกับรายได้ท่ีเกิดขึน้ ในปี 2561 ส่งผลให้ภาพรวมยอดขายภายในประเทศ
ลดลงกว่าร้อยละ 22.12 และหากพิจารณาจากภาพรวมของรายได้จากการขายที่เกิดขึน้ ทัง้ หมดในรอบปี 2562 บริษัทมีรายได้
จากการขายลดลงเท่ากับร้อยละ 9.97
นับตัง้ แต่กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ ได้ดำ� เนินการปรับโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจเสร็จสมบูรณ์เป็ นที่เรียบร้อยตัง้ แต่ช่วงปี 2554 นัน้
บริษัทได้ประกอบธุรกิจผ่านการด�ำเนินการของ 2 นิติบคุ คล ประกอบด้วย บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (ก่อนการแปรสภาพ
เป็ นบริษัทมหาชน) และ บริษัท วีวี – เดคคอร์ จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุน้ อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.95 โดยภายหลัง
การจัดโครงสร้างดังกล่าวแล้ว บริษทั จะมีลกั ษณะการด�ำเนินธุรกิจหลัก คือ การเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา กระดาษปิ ดผิว ไม้ยางพาราแปรรูป อบแห้ง เพื่อใช้ประกอบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การผลิตและจ�ำหน่าย
ไม้ยางพาราแปรรู ปอบแห้ง ส�ำหรับการจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ผ่านโชว์รูมสาขาภายใต้ตราสินค้า ELEGA 12 แห่ง ซึ่งจ�ำหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ทัง้ นีร้ วมถึงการผลิตภายในประเทศและที่นำ� เข้าจากต่างประเทศ และ FINNA HOUSE ซึง่ จัดเป็ นพืน้ ที่คอร์เนอร์
ภายในโชว์รูม ELEGA โดย FINNA HOUSE จะเป็ นการน�ำเสนอรูปแบบของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตโดยใช้ลขิ สิทธิ์ลายการ์ตนู
ดิสนีย ์ ภายใต้การเป็ นผูไ้ ด้รบั สิทธิ ในการใช้ลายการ์ตูนเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์ (Franchisee) ซึ่งขณะนีย้ งั เป็ นเพียงรายเดียว
ในประเทศไทย นอกจากนีบ้ ริษัทยังเป็ นผูใ้ ห้บริการตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซี) ด้วย
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ทัง้ นีน้ บั ตัง้ แต่สนิ ้ ปี 2562 ที่ทางบริษัทได้ดำ� เนินการปิ ดสาขาโชว์รูม ELEGA บริษัทได้ดำ� เนินการน�ำผลิตภัณฑ์ท่ีเคยจ�ำหน่ายภายใน
โชว์รูม ELEGA และ FINNA HOUSE มาจัดแสดงและจ�ำหน่ายอยูภ่ ายในพืน้ ที่ของ ECF OUTLET ซึง่ เป็ นโชว์รูมที่จำ� หน่ายเฟอร์นเิ จอร์
ทุกแบรนด์ ทุกรู ปแบบ ภายใต้การผลิตและจ�ำหน่าย รวมทัง้ สินค้าน�ำเข้าของบริษัท โดย ECF OUTLET ตัง้ อยู่ภายใน บริษัท
แสงอุดม ไล้ทต์ ิง้ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด ณ ส�ำนักงานใหญ่รงั สิต บริเวณถนนวิภาวดีรงั สิตขาเข้า นอกจากนีย้ งั มีสินค้าวางจ�ำหน่ายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ www.elegathai.com ด้วย
ต่อมาในช่วงปี 2560 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ
“ECFH”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 75 ที่ผ่านมา ECFH คือผูด้ ำ� เนินธุรกิจร้านค้าปลีก Can Do ซึ่งมี
การด�ำเนินการในรูปแบบร้าน 100 เยน ทีบ่ ริษทั ได้ซอื ้ แฟรนไชส์มาจากประเทศญี่ปนุ่ โดยจ�ำหน่ายสินค้าทัง้ ร้านในราคาเดียวคือ 60 บาท
ปัจจุบนั นับตัง้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2561 ทีผ่ า่ นมา ECFH ได้หยุดการด�ำเนินธุรกิจในส่วนของร้าน Can Do ทัง้ หมดเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
จากสาเหตุผลประกอบการไม่เป็ นไปตามที่ตงั้ เป้าไว้ และมีผลขาดทุนจากการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และขณะนีท้ างบริษัทอยู่
ระหว่างการจัดหารูปแบบการด�ำเนินธุรกิจใหม่ให้กบั ECFH ซึง่ ปั จจุบนั ยังไม่ได้ขอ้ สรุป
ต่อมาบริษทั ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั อีซเี อฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (ECF-P) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยที่บริษทั ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 99.99 เพื่อด�ำเนิน
ธุรกิจด้านพลังงาน ซึง่ ปั จจุบนั ได้เข้าลงทุนในบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้า รวม 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด
ในสัดส่วนร้อยละ 33.37 เพื่อลงทุนในธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ปั จจุบนั รับรูส้ ว่ นแบ่งก�ำไรจากบริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน
เอนเนอร์จี จ�ำกัด ซึง่ ด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ตัง้ อยู่ท่ีอำ� เภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส และบริษัท
เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน Biomass Gasification ขนาด 1 เมกะวัตต์ ตัง้ อยู่ท่ีอำ� เภอลอง
จังหวัดแพร่ ซึง่ ทัง้ สองบริษัทดังกล่าวเริม่ มีรายได้ในเชิงพาณิชย์แล้ว และส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ECF-P ได้เข้า
ลงทุนในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 20 เพื่อลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 220 เมกะวัตต์ ประเทศเมียนมาร์ ปั จจุบนั ได้เริม่ รับรูร้ ายได้จากการจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากการก่อสร้างโครงการเฟส
ที่ 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผา่ นมา
ส�ำหรับบริษัท แพลทเนทบอร์ด จ�ำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ได้จดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นบริษัทล่าสุด และมีสดั ส่วนการถือหุน้ โดยบริษัท
ที่รอ้ ยละ 57 นัน้ ปั จจุบนั ยังอยู่ระหว่างการวางแผนการทบทวนความเป็ นไปได้ของโครงการ การจัดหาที่ดิน การก่อสร้างโครงการ
โรงงานผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้ (Wood-based Panel) ได้แก่ แผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (MDF) โดยยังไม่เริม่ มีรายได้ในเชิงพาณิชย์ในขณะนี ้

ผลการด�ำเนินงาน
รายได้จากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
รายได้ของบริษัทสามารถแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจ�ำหน่ายได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
รายได้ของบริษัทแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ สามารถเรียงล�ำดับสัดส่วนที่สำ� คัญเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายทัง้ หมด
ส�ำหรับปี 2562 ได้ดงั นี ้
อันดับที่ 1 คือ รายได้จากการจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด มูลค่า 932.74 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 74.37
อันดับที่ 2 คือ รายได้จากการจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา มูลค่า 145.03 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 11.56
อันดับที่ 3 คือ รายได้จากการจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ท่ี จำ� หน่ายผ่านโชว์รูม กลุ่มร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer)
มูลค่า 117.53 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 9.37
อันดับที่ 4 คือ รายได้จากการจ�ำหน่ายกระดาษปิ ดผิว มูลค่า 47.87 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 3.82
อันดับที่ 5 คือ รายได้จากการจ�ำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง มูลค่า 8.68 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.69
อันดับที่ 6 คือ รายได้จากการจ�ำหน่ายร้านค้าปลีก Can Do มูลค่า 2.33 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.19
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ส�ำหรับการเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของรายได้จากการจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์แยกตามแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างปี 2561 และ ปี 2562 โดยรายได้จากการขายเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดซึ่งเป็ นรายได้
หลักและเป็ นผลิตภัณฑ์หลักเพื่อการส่งออกของบริษัท สามารถสร้างอัตราการเติบโตของยอดขายได้ไม่ต่ำ� กว่าร้อยละ 5.62
โดยส่วนหนึ่งได้รบั ผลกระทบจากปั ญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้ ประมาณร้อยละ 1.28 จากอัตราแลกเปลี่ยน 31.47 บาทต่อ
ดอลล่าร์สหรัฐ มาอยู่ท่ี 31.07 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐในรอบปี 2562 ด้วย

ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้จากการจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์แบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ระหว่างปี 2561 และ ปี 2562
(หน่วย : ล้านบาท)
5.62%
932.74
-12.36%
-21.24%

-48.88%

-71.74%
145.03

-78.01%

117.53
47.87

Particle Board

Rubber wood

Showroom+Dealer

Foil Paper

8.68
Sawn timber

2.33
Can Do

รายได้จากร้านค้าปลีกแคนดู (Can Do)
ในส่วนของการด�ำเนินธุรกิจของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (“ECFH”) บริษัทมีรายได้จากการด�ำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกรายย่อย
ในรูปแบบการจ�ำหน่ายสินค้าทัง้ ร้านในราคาเดียว (60 บาท) ในรูปแบบร้าน 100 เยน ที่เกิดขึน้ ในปี 2561 เท่ากับ 10.60 ล้านบาท
ซึง่ ร้าน Can Do ได้เริม่ เปิ ดให้บริการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่ผา่ นมา และตลอดรอบปี 2561 ที่ผา่ นมาบริษัทได้ทยอยปิ ดสาขา
ที่เปิ ดให้บริการ จนสิน้ สุดการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของร้าน Can Do เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผา่ นมา
รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล
ส�ำหรับปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษทั มีสว่ นแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม เท่ากับ 17.03 ล้านบาท ขาดทุน 0.87 ล้านบาท
และก�ำไร 10.76 ล้านบาท โดยมาจากการเข้าลงทุนของ บริษัท อีซเี อฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย ECF-P ได้รบั รูส้ ว่ นแบ่งก�ำไรขาดทุนจากการเข้าลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ดังนี ้
1. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (“SAFE”) ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัท
เข้าลงทุนร้อยละ 99.99 โดย ECF-P เข้าลงทุนใน SAFE ทีส่ ดั ส่วนร้อยละ 33.37 ปัจจุบนั สามารถรับรูผ้ ลการด�ำเนินงานของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด (“PWGE”) จังหวัดนราธิวาส
ซึง่ บริษัทรับรูก้ ำ� ไรตามสัดส่วนเงินลงทุนตัง้ แต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 โดย SAFE เข้าลงทุนใน PWGE คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99
และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน Biomass Gasification ขนาด 1 เมกะวัตต์ของ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จ�ำกัด จังหวัดแพร่
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 49
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2. บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“GEP”) ด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 220 เมกะวัตต์
ณ เมื องมินบู ประเทศเมี ยนมาร์ โดย ECF-P ในฐานะบริษัทย่อย เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ปั จจุบันเริ่มรับรู ร้ ายได้
จากการจ�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ตัง้ แต่วนั ที่ 27 กันยายน 2562 ภายหลังการก่อสร้างโครงการเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์
เป็ นทีเ่ รียบร้อย จากทัง้ หมด 220 เมกะวัตต์ ซึง่ ยังคงเหลือโครงการทีจ่ ะต้องด�ำเนินการก่อสร้างอีก 170 เมกะวัตต์ ในอีก 3 เฟส ทีเ่ หลือ
จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เกิดจากค่าใช้จ่ายที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ GEP ซึง่ เริม่ รับรูร้ ายได้เชิงพาณิชย์ได้ เมื่อช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ที่ผา่ นมา ดังนัน้ จึงยังเกิด
การรับรูผ้ ลขาดทุนอยู่ 2.02 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทรับรูส้ ว่ นแบ่งก�ำไรจาก SAFE เท่ากับ 12.78 ล้านบาท
บริษทั มีรายได้จากการขายในช่วงปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 1,372.59 ล้านบาท 1,393.11 ล้านบาท และ 1,254.18 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยตัวเลขระหว่างปี 2560 และปี 2561 มีตวั เลขที่ใกล้เคียงกัน และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และปี 2562 คิดเป็ น
สัดส่วนลดลงเท่ากับร้อยละ 9.97
นอกจากนีย้ งั สามารถแบ่งออกเป็ นรายได้จากการจ�ำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ ส�ำหรับช่วงปี 2562 คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 44
และร้อยละ 56 ตามล�ำดับ
ซึง่ หากพิจารณาในรายละเอียดของประเภทผลิตภัณฑ์จะพบว่า ในช่วงปี 2562 รายได้จากการขายที่สามารถสร้างการเติบโตได้มาจาก
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิ จอร์ทท่ี ำ� จากไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ดและเป็ นผลิตภัณฑ์หลักเพือ่ การส่งออกโดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 5.62
รายได้อ่ืนของบริษัท ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีมลู ค่าเท่ากับ 34.06 ล้านบาท 48.96 ล้านบาท และ 36.37 ล้านบาท ตามล�ำดับ
รายได้อน่ื ของบริษทั ทีส่ ำ� คัญ ส�ำหรับปี 2562 ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษวัสดุ ดอกเบีย้ รับ ก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากอัตราแลกเปลีย่ น
เป็ นต้น โดยตัวเลขส่วนที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนเกิดจากในปี 2562 บริษัทไม่มีสว่ นก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ เกิดขึน้
รายได้รวม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,405.89 ล้านบาท 1,443.33 ล้านบาท และ 1,290.89 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ลดลงจากปี กอ่ นเท่ากับร้อยละ 10.56 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และปี 2562 ตามสาเหตุท่ีกล่าวมาข้างต้นในหัวข้อ
ภาพรวมของผลการด�ำเนินงานที่ผา่ นมา

รายได้รวมโดยเปรียบเทียบรายไตรมาส
ระหว่างปี 2561 – ปี 2562
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(หน่วย : ล้านบาท)
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บริษัทมีรายได้รวมโดยเปรียบเทียบรายไตรมาสที่เกิดขึน้ ในช่วงปี 2562 โดย ไตรมาสที่ 1 มีมลู ค่าเท่ากับ 372.26 ล้านบาท ไตรมาส
ที่ 2 เท่ากับ 321.26 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 เท่ากับ 339.79 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 เท่ากับ 257.59 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึง่ สาเหตุ
ที่ช่วงไตรมาสที่ 4 รายได้รวมลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญเกิดจากการปรับกลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจ�ำหน่ายในส่วนที่ก่อให้เกิดต้นทุน
และค่าใช้จา่ ยคงที่ท่ีไม่เหมาะสมเพื่อเทียบกับการสร้างรายได้ เริม่ เห็นผลชัดเจนอย่างเป็ นรูปธรรมในช่วงไตรมาสที่ 4
อย่างไรก็ตามหากเป็ นช่วงปกติของธุรกิจของบริษัท จะพบว่า รายได้จากการขายจะอยู่ในช่วงต�่ำสุดส�ำหรับไตรมาสที่ 2 และ 3
โดยจะกลับมาเพิ่มขึน้ อีกครัง้ ในช่วงไตรมาสที่ 4 และ ไตรมาสที่ 1 ที่เป็ นปกติของฤดูกาลขายสินค้า
ต้นทุนขายและค่าใช้จา่ ย
บริษทั มีสดั ส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 คิดเป็ น ร้อยละ 73.16 ร้อยละ 72.86 และร้อยละ 70.54
ตามล�ำดับ หรือคิดเป็ นมูลค่าต้นทุนขาย เท่ากับ 1,004.20 ล้านบาท 1,014.99 ล้านบาท และ 884.73 ล้านบาท ตามล�ำดับ
หากพิจารณาข้อมูลตัง้ แต่ปี 2560 ถึงปี 2562 จะเห็นได้วา่ บริษัทมีสดั ส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
ตลอดช่วง 3 ปี ท่ีผา่ นมา คือ ประมาณร้อยละ 70
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเน้นนโยบายการปรับตัวให้สดั ส่วนต้นทุนขายลดลงอย่างต่อเนื่อง ทัง้ การลงทุนสั่งซือ้ เครือ่ งจักรในรูปแบบ
กึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic Machine) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดให้มากขึน้ และ
ยังคงมีนโยบายการลงทุนเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติเพิ่มขึน้ ในสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง และนโยบายที่สำ� คัญอีกประการคือ
บริษทั มีนโยบายควบคุมต้นทุนและค่าใช้จา่ ยในกระบวนการผลิตโดยพิจารณาจากทุก ๆ จุดที่มคี า่ ใช้จา่ ยเพื่อหาทางลดและควบคุมค่า
ใช้จา่ ยให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุด ซึง่ คาดว่าจะส่งผลให้มีสดั ส่วนต้นทุนขายที่ลดลงจากเดิม
บริษทั มีสดั ส่วนต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายต่อรายได้รวม ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับ ร้อยละ 6.02 ร้อยละ 6.68
และร้อยละ 5.80 ตามล�ำดับ หรือคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 84.59 ล้านบาท 96.36 ล้านบาท และ 74.82 ล้านบาท ตามล�ำดับ
และมีสดั ส่วนค่าใช้จา่ ยในการบริหารต่อรายได้รวม คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับ ร้อยละ 12.77 ร้อยละ 13.00 และร้อยละ 14.32 ตามล�ำดับ
หรือคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 179.55 ล้านบาท 187.61 ล้านบาท และ 184.82 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ส�ำหรับต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายและค่าใช้จา่ ยในการบริหาร ยังคงมีสดั ส่วนเมื่อเทียบกับรายได้รวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ส�ำหรับสัดส่วนต้นทุนทางการเงินต่อรายได้รวมของบริษัท ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ ร้อยละ 5.59 ร้อยละ 7.01 และ
ร้อยละ 8.94 หรือคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 78.66 ล้านบาท 101.24 ล้านบาท และ 115.43 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึง่ ต้นทุนทางการเงินยัง
คงมีมลู ค่าและสัดส่วนต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี ้ ต้นทุนทางการเงินที่เกิ ดขึน้ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งคือ ดอกเบีย้ จ่ายที่เกิ ดจากการกูย้ ืมเงินกับสถาบันการเงิน
โดยบริษทั มียอดคงค้างวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562
เท่ากับ 431.77 ล้านบาท 490.84 ล้านบาท และ 522.48 ล้านบาท ตามล�ำดับ และมียอดคงค้างวงเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 93.85 ล้านบาท 50.10 ล้านบาท และ 69.46 ล้านบาท ตามล�ำดับ นอกจากนี ้
บริษัทมีรายการหนีส้ ินที่สำ� คัญอีกรายการหนึ่งคือ รายการเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการอื่น โดยมียอดคงค้าง ณ วันที่
31 ธันวาคม ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 283.18 ล้านบาท และ 197.99 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึง่ รายการดังกล่าวเริม่ เกิดขึน้ ตัง้ แต่
เดือนตุลาคม ปี 2560 โดยส�ำหรับปี 2562 มีอตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ 5.5 ถึงร้อยละ 6.5 ต่อปี ในรูปแบบตั๋วแลกเงิน และมีกำ� หนด
ระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 7 เดือน นับจากวันที่ออกตราสาร
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นอกจากนีใ้ นช่วงปี 2561 บริษทั ได้จดั หาแหล่งเงินทุนเพือ่ ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจผ่านการออกและเสนอขายหุน้ กู้ เมือ่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
มีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.5 ต่อปี และจะครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 นี ้ ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 และวันที่
31 กรกฎาคม 2562 บริษทั ได้ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นมูลค่า 200 ล้านบาท ในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.75 ต่อปี และมูลค่า 180.20 ล้านบาท
ในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.5 ต่อปี ตามล�ำดับ
อัตราก�ำไรขัน้ ต้น และอัตราก�ำไรสุทธิ
บริษทั มีอตั ราก�ำไรขัน้ ต้น ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 คิดเป็ นสัดส่วนก�ำไรขัน้ ต้นต่อรายได้จากการขาย ร้อยละ 26.84 ร้อยละ 27.14
และร้อยละ 29.46 ตามล�ำดับ หรือคิดเป็ นมูลค่าก�ำไรขัน้ ต้น เท่ากับ 368.39 ล้านบาท 378.12 ล้านบาท และ 369.46 ล้านบาท
ตามล�ำดับ
ซึง่ ในรอบปี 2562 บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนขายเพื่อสร้างก�ำไรขัน้ ต้นได้ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี ท่ีผา่ นมา ซึง่ บริษัท
ยังคงใช้นโยบายในกระบวนการผลิต โดยเน้นลดต้นทุนการผลิตสินค้า การสั่งซือ้ เครือ่ งจักรกึง่ อัตโนมัติ (Semi-Automatic Machine)
เพือ่ ใช้ในกระบวนการผลิตเฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ดทีม่ ากขึน้ จากเดิม เพือ่ จะได้ลดต้นทุนในส่วนของจ�ำนวนพนักงานในกระบวนการผลิต
การฝึ กอบรมพนักงานเพื่อให้มีทกั ษะและความช�ำนาญในการผลิตเพื่อลดส่วนสูญเสีย รวมถึงนโยบายการควบคุมค่าใช้จา่ ยภายใน
กระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด
เมื่อพิจารณาอัตราก�ำไรสุทธิของบริษัท พบว่า บริษัทมีอตั ราก�ำไรสุทธิสำ� หรับก�ำไรส�ำหรับงวด ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ
ร้อยละ 4.57 ร้อยละ 2.01 และร้อยละ 3.04 หรือคิดเป็ นมูลค่าก�ำไรสุทธิเท่ากับ 64.27 ล้านบาท 29.05 ล้านบาท และ 39.27 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยก�ำไรสุทธิสำ� หรับงวดปี 2562 แบ่งออกเป็ น ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่จำ� นวน 40.29 ล้านบาท และส่วนที่เป็ นของส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุมจ�ำนวน ติดลบ 1.02 ล้านบาท
โดยภาพรวมของก�ำไรที่เกิดขึน้ ในช่วงปี 2562 ในส่วนของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากก�ำไรส�ำหรับงวด ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ทีม่ กี ำ� ไรเท่ากับ 40.29 ล้านบาท นัน้ มีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นทีม่ กี ำ� ไรเท่ากับ 33.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.33
ซึ่งส่วนที่ เพิ่มขึน้ เกิ ดจากการที่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมื องมินบู ประเทศเมี ยนมาร์ ของบริษัท พลังงานเพื่ อ
โลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด (GEP) ซึง่ บริษัทย่อยของบริษัทถือหุน้ อยูใ่ น GEP คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 20 สามารถจ�ำหน่ายไฟฟ้า
ในเชิงพาณิชย์สำ� หรับเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์ จากทัง้ หมด 220 เมกะวัตต์ ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึง่ ช่วย
ลดภาระการรับรู ส้ ่วนแบ่งขาดทุนจ�ำนวนมากในระหว่างการก่อสร้างโครงการลงไปได้ โดยเปรียบเทียบส่วนแบ่งขาดทุนจาก GEP
ที่เกิดขึน้ ในระหว่างปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ ขาดทุน 8.87 ล้านบาท และขาดทุน 2.02 ล้านบาท ตามล�ำดับ นอกจากนีส้ ว่ นแบ่ง
ก�ำไรจากการเข้าลงทุนใน บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (SAFE) ซึง่ บริษัทย่อยของบริษัท เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 33.37
ยังสามารถรับรูส้ ว่ นแบ่งก�ำไรได้เพิ่มขึน้ จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยเปรียบเทียบส่วนแบ่งก�ำไรจาก SAFE ที่เกิดขึน้ ใน
ระหว่างปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 7.99 ล้านบาท และ 12.78 ล้านบาท ตามล�ำดับ
อัตราก�ำไรเบ็ดเสร็จส�ำหรับงวดของบริษทั พบว่า บริษทั มีอตั ราก�ำไรเบ็ดเสร็จส�ำหรับงวด ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ ร้อยละ 4.57
ร้อยละ 1.98 และร้อยละ 2.78 หรือคิดเป็ นมูลค่าก�ำไรเบ็ดเสร็จส�ำหรับงวดเท่ากับ 64.27 ล้านบาท 28.63 ล้านบาท และ 35.84 ล้านบาท
ตามล�ำ ดับ โดยก�ำ ไรเบ็ ด เสร็จ ส�ำ หรับ งวดปี 2562 แบ่ ง ออกเป็ น ส่ ว นที่ เ ป็ น ของบริษั ท ใหญ่ จ ำ� นวน 36.86 ล้า นบาท และ
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุมจ�ำนวน ติดลบ 1.02 ล้านบาท
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีมลู ค่าสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 1,428.27 ล้านบาท 1,872.72 ล้านบาท
และ 1,837.49 ล้านบาท ตามล�ำดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สำ� คัญ ดังต่อไปนี ้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีมลู ค่าเท่ากับ 106.77 ล้านบาท 132.36 ล้านบาท
และ 84.06 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 3.84 ร้อยละ 3.90 และร้อยละ 2.34 ตามล�ำดับ
- ลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีมลู ค่าลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิ เท่ากับ 289.44 ล้านบาท
327.91 ล้านบาท และ 283.32 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 10.41 ร้อยละ 9.66 และร้อยละ 7.89
ตามล�ำดับ โดยลูกหนีก้ ารค้าปรับตัวลดลงเกิดจากการใช้นโยบายการติดตามเรียกเก็บหนีโ้ ดยเฉพาะจากกลุม่ ลูกค้าประเภทร้าน
ค้าปลีกและร้านค้าส่งเฟอร์นิเจอร์ (Dealer) แบบเข้มงวดมากขึน้ ซึ่งเป็ นความพยายามที่จะลดระยะเวลาการจัดเก็บหนีใ้ ห้นอ้ ย
ลงกว่าเดิม ประกอบกับในรอบปี ท่ีผา่ นมาบริษัทมีการปรับกลยุทธ์ดา้ นการตลาดใหม่เพื่อลดค่าใช้จา่ ยซึง่ ในช่วงเปลี่ยนผ่านส่งผล
ให้บริษัทมีรายได้จากการจ�ำหน่ายในกลุม่ Dealer ลดลงจากเดิม ส่งผลให้มลู ค่าลูกหนีก้ ารค้าลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถ
ลดค่าใช้จา่ ยได้จากเดิมเช่นกัน
หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของลูกหนีก้ ารค้าพบว่า โดยภาพรวมบริษัทมีมลู ค่าของลูกหนีก้ ารค้า
ลดลง ซึง่ เป็ นไปตามการลดลงของรายได้จากการขายโดยเฉพาะยอดขายจากกลุม่ ร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งเฟอร์นิเจอร์ (Dealer)
ซึง่ โดยพฤติกรรมของลูกค้าในกลุม่ นีจ้ ะใช้ระยะเวลาการเรียกเก็บหนีค้ อ่ นข้างนาน และหากพิจารณาจากความสามารถในการจัดเก็บหนี ้
จะพบว่า บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ยในช่วงปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 65.20 วัน 80.72 วัน และ 91.81 วัน ตามล�ำดับ
อย่างไรก็ตามบริษทั ได้ตระหนักเป็ นอย่างยิง่ ถึงแนวทางที่จะลดความเสีย่ งจากการเรียกเก็บหนีใ้ นกลุม่ ลูกค้า Dealer ซึง่ ทางทีมการขาย
และทีมบัญชีได้มีการวางแผนเพื่อติดตามเรียกเก็บหนีอ้ ย่างใกล้ชิด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายการลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิเท่ากับ 283.32 ล้านบาท แบ่งเป็ น
ลูกหนีก้ ารค้า – บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน 6.52 ล้านบาท ทีเ่ กิดจากการขายเฟอร์นเิ จอร์ และกระดาษปิ ดผิว ส�ำหรับใช้ในการผลิตเฟอร์นเิ จอร์
ให้กบั บริษัทที่เกี่ยวข้องกันจ�ำนวน 25.13 ล้านบาท คือ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิ รน์ จ�ำกัด และ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จ�ำกัด
ซึง่ เป็ นบริษัทที่มีกรรมการเป็ นคูส่ มรสของนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ กรรมการ กรรมการผูม้ ีอำ� นาจลงนาม
และผูบ้ ริหารของบริษัท และลูกหนีก้ ารค้า – บริษัทอื่น 276.80 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าลูกหนีก้ ารค้าโดยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 65
อยูใ่ นกลุม่ ลูกหนีก้ ารค้าที่ยงั ไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระ ปั จจุบนั ลูกค้าที่บริษัทพิจารณาให้เครดิตเทอมทัง้ หมดจะเป็ นลูกค้า Modern Trade
ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มลูกค้าดังกล่าวไม่มีปัญหาเรื่องการเรียกเก็บหนีแ้ ต่อย่างใด ส�ำหรับกลุ่มลูกค้า Dealer ซึ่งเป็ นกลุ่มร้านค้าส่งและ
ร้านค้าปลีกรายย่อยทั่วไประเทศ บริษัทจะวางแผนการจัดเก็บและเรียกช�ำระหนีอ้ ย่างใกล้ชิด ส�ำหรับลูกค้าต่างประเทศบริษัทก�ำหนด
เงื่อนไขการช�ำระเงินเป็ น L/C at sight หรือการโอนเงินทันที (T/T) ก่อนวันส่งสินค้า (Shipment Date) ซึง่ จะไม่มีปัญหาการจ่ายช�ำระ
หนีแ้ ต่อย่างใด
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ข้อมูลอายุลกู หนีท้ ่ีคา้ งช�ำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี ้
มูลค่าลูกหนี้การค้า
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนีก้ ารค้า

4.95

75.88%

1.56
0.01
6.08

23.92%
0.20%
100.00%

173.48

62.67%

56.94
8.72
11.70
49.42
300.26
(23.48)
276.80

20.57%
3.15%
4.23%
17.85%
108.47%
(8.47%)
100.00%

บริษัทอื่น - สุทธิ
ยังไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- ระหว่าง 3 - 6 เดือน
- ระหว่าง 6 - 12 เดือน
- เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนีก้ ารค้า
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ารค้า

บริษัทได้กำ� หนดนโยบายการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการเรียกเก็บหนีจ้ ากลูกค้าในอดีต
ซึง่ มีความเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยก�ำหนดนโยบายที่จะติดตามลูกหนีใ้ ห้ชำ� ระหนีภ้ ายในระยะเวลาที่ให้เครดิต
เทอมให้ได้ทงั้ หมด ดังนี ้
ลูกหนี้นับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

อัตราการตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญ ของยอดลูกหนี้คงเหลือสุทธิ

ตัง้ แต่ 12 เดือนขึน้ ไป

ร้อยละ 100 (เฉพาะลูกหนีท้ ่ีมีขอ้ บ่งชีว้ า่ จะรับเงินไม่ได้)

ตัง้ แต่ 24 เดือนขึน้ ไป

ร้อยละ 100

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้นำ� ลูกหนีก้ ารค้าจ�ำนวนเงินประมาณ 130 ล้านบาท ไปขายลดแก่สถาบันการเงินในประเทศ
สามแห่ง ภายในวงเงินสินเชื่อรวม 275 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อมี
สิทธิไล่เบีย้ จ�ำนวนเงินประมาณ 108.20 ล้านบาท (ซึง่ เป็ นจ�ำนวนเงินที่อยูร่ ะหว่างการรอเรียกเก็บเงินจากลูกหนีก้ ารค้าที่ทางบริษัท
ได้นำ� ไปขายลดต่อสถาบันการเงิน) โดยได้แสดงเป็ นหนีส้ นิ ในรายการ “เจ้าหนีจ้ ากการขายสิทธิเรียกร้องลูกหนีก้ ารค้า” ในการขอรับ
การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อประเภทขายลดลูกหนี ้ (Factoring) ทางบริษัทไม่จำ� เป็ นต้องจัดหาสินทรัพย์เพื่อเป็ นหลักประกันส�ำหรับ
วงเงินสินเชื่อประเภทนี ้ ซึง่ จะเป็ นผลดีตอ่ บริษัทในแง่ของการไม่มีภาระในหลักทรัพย์เพื่อใช้คำ้� ประกัน และเป็ นการเสริมสภาพคล่อง
ทางการเงินให้กบั บริษัทอีกรูปแบบหนึง่ ในกรณีท่ชี ว่ งเวลาใดเวลาหนึง่ บริษัทมียอดคงค้างเต็มในวงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) ทางบริษัท
ก็สามารถใช้วงเงินสินเชื่อ Factoring เพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงเวลาดังกล่าวได้
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- สินค้าคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมลู ค่าสินค้าคงเหลือ - สุทธิ เท่ากับ 998.62 ล้าน
บาท 1,172.21 ล้านบาท และ 1,379.37 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 35.92 ร้อยละ 34.52 และ
ร้อยละ 38.41 ตามล�ำดับ
สินค้าคงเหลือของบริษทั คือ วัตถุดบิ ทีเ่ ตรียมไว้ใช้ในการผลิต สินค้าระหว่างท�ำ และสินค้าส�ำเร็จรูปทีเ่ ก็บสต็อกไว้เพือ่ จ�ำหน่าย รวมถึง
เฟอร์นเิ จอร์ทน่ี ำ� เข้าจากต่างประเทศ และทีส่ ่งั ซือ้ จากภายในประเทศเพือ่ จ�ำหน่าย ในช่วงทีบ่ ริษทั รับค�ำสั่งซือ้ จากลูกค้าเป็ นจ�ำนวนมาก
ช่วงนัน้ บริษัทจะมีความต้องการสต็อกสินค้าเพื่อเตรียมส่งมอบตามค�ำสั่งซือ้ เพิ่มขึน้ ตามไปด้วย โดยหากพิจารณาจากอดีตที่ผา่ น
มาจะพบว่า มูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ ตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ ดังกล่าว
ท�ำให้บริษัทจ�ำเป็ นต้องวางแผนการสั่งซือ้ วัตถุดิบ และการจัดเก็บสต็อกสินค้าคงเหลือให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการ และ
จะต้องป้องกันปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตเพื่อจัดจ�ำหน่ายให้กบั ลูกค้า
ส�ำหรับการผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าให้กบั ลูกค้าต่างประเทศที่ผลิตตามค�ำสั่งซือ้ (Made to order) และกลุม่ ลูกค้า Modern Trade
ภายในประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็ นการผลิตสินค้าประเภทเฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด ซึง่ บริษทั มีเงื่อนไขจะต้องผลิตสินค้า
ส�ำเร็จรู ปเพื่อจัดเก็บสต็อกไว้รอการส่งมอบ โดยทางลูกค้าต่างประเทศและ Modern Trade จะแจ้งปริมาณการส่งมอบสินค้า
ส�ำเร็จรูปที่บริษทั ผลิตไว้รอเป็ นครัง้ ๆ ไป ซึง่ ทางบริษทั จ�ำเป็ นที่จะต้องมีสต็อกสินค้าไว้เพียงพอและควบคุมให้มกี ารส่งมอบสินค้าได้
ตรงต่อเวลา ส�ำหรับช่วงปี 2562 ทีผ่ า่ นมา มูลค่าสินค้าคงเหลือของบริษทั โดยส่วนใหญ่คอื สินค้าระหว่างผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.50
ของมูล ค่ า สิ น ค้า คงเหลื อ - สุท ธิ หรื อ คิ ด เป็ น มูล ค่ า เท่ า กับ 889.63 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ น้ จาก ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561
ที่มีมลู ค่าเท่ากับ 738.26 ล้านบาท ซึ่งเป็ นช่วงที่บริษัทอยู่ระหว่างการผลิตสินค้าเพื่อรองรับการส่งมอบตามค�ำสั่งซือ้ ของกลุ่ม
ลูกค้าต่างประเทศและ Modern Trade รองลงมาคือ กลุ่มสินค้าส�ำเร็จรู ป คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 27.71 ของมูลค่าสินค้า
คงเหลือ - สุทธิ หรือคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 382.23 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทีม่ มี ลู ค่าเท่ากับ 331.52 ล้านบาท
หากพิจารณาระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (ค�ำนวณโดยใช้สินค้าคงเหลือ – กลุ่มสินค้าส�ำเร็จรู ป โดยไม่รวมสินค้าระหว่างผลิต
สินค้าระหว่างทางและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต) ในช่วงปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 พบว่า บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
เท่ากับ 93.02 วัน 112.20 วัน และ 145.21 วัน ตามล�ำดับ หากพิจารณาในภาพรวมจากระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยตัง้ แต่
ช่วงปี 2560 จนถึงปั จจุบนั จะพบว่ามีจำ� นวนวันเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง สาเหตุสำ� คัญเกิดจากบริษัทมีปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มสูง
ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้
ส�ำหรับนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือนัน้ ปั จจุบนั บริษัทได้กำ� หนดนโยบายการตัง้ ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย ทางบริษัท
ได้เริ่มใช้นโยบายการตัง้ ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า โดยพิจารณาจากสินค้าที่มีอายุเกิน 3 ปี ขนึ ้ ไป สภาพสินค้าและ
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาในอดีต โดยประมาณค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าร้อยละ 5 ของมูลค่าสินค้าที่จะได้รบั
หากสินค้าค้างนานเกินกว่า 4 ปี ขนึ ้ ไป จะตัง้ ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยร้อยละ 50 ของมูลค่าสินค้าที่จะได้รบั นอกจากนีบ้ ริษัท
ยังมีสินค้าที่ถกู จัดประเภทอยู่ในคลังสินค้าส�ำเร็จรู ปรอการพิจารณา โดยจะตัง้ ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยร้อยละ 20 ของมูลค่าสินค้า
ที่จะได้รบั
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทได้เน้นด�ำเนินการตามนโยบายการตรวจสอบและติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือ
อย่างต่อเนือ่ ง หากเป็ นสินค้าที่มกี ารเคลือ่ นไหวช้า หรือเป็ นส่วนที่ตกค้างจากการส่งมอบ บริษทั จะแก้ปัญหาโดยการจัดให้มรี ายการ
ส่งเสริมการขาย เพื่อเป็ นช่องทางการระบายสินค้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ตงั้ ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยและ
เคลื่อนไหวช้าเป็ นจ�ำนวน 5.66 ล้านบาท
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษทั มีมลู ค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 1,352.02 ล้านบาท 1,522.81 ล้านบาท
และ 1,753.49 ล้านบาท ตามล�ำดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สำ� คัญ ดังต่อไปนี ้
- เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าซึง่ บันทึกโดยวิธีสว่ นได้เสีย สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมลู ค่า
เท่ากับ 472.22 ล้านบาท 561.69 ล้านบาท และ 584.10 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 16.98 ร้อยละ
16.54 และ ร้อยละ 16.27 ตามล�ำดับ โดยมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเท่ากับ 584.10 ล้านบาท ดังกล่าวแบ่งออกเป็ น เงินลงทุน
ในบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (“SAFE”) จ�ำนวน 227.71 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (“GEP”) จ�ำนวน 356.39 ล้านบาท
- ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมลู ค่าทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ เท่ากับ
351.09 ล้านบาท 459.40 ล้านบาท และ 481.89 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 12.63 ร้อยละ 13.53 และ
ร้อยละ 13.42 ตามล�ำดับ
ในปี 2562 บริษัทมีการลงทุนในส่วนที่สำ� คัญคือ เครือ่ งจักรระหว่างติดตัง้ จ�ำนวน 54.94 ล้านบาท โดยไม่มีการลงทุนในส่วนของ
อาคารและสิ่งปลูกสร้างแต่อย่างใด
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สนิ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมลู ค่าส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาทรัพย์สนิ - สุทธิ เท่ากับ 311.92 ล้านบาท 277.41 ล้านบาท และ 242.66 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ
ร้อยละ 11.22 ร้อยละ 8.17 และร้อยละ 6.76 ตามล�ำดับ
ในปี 2554 บริษัทใช้ราคาประเมินซึง่ เป็ นวิธีตีราคาใหม่ในการวัดมูลค่าอาคาร และเครื่องจักรเพื่อรับรูม้ ลู ค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่
เปลีย่ นแปลงไปจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยใช้วธิ ีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ส�ำหรับการประเมินราคา
เครื่องจักร และใช้วิธีตน้ ทุน (Cost Approach) ส�ำหรับการประเมินราคาอาคาร ซึง่ ตามมาตรฐานบัญชีบริษัทจะต้องมีการประเมิน
ราคาอาคาร และเครือ่ งจักร ทุก ๆ 5 ปี ซึง่ ในปี 2559 ช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน บริษัทมีการประเมินราคาดังกล่าว และเกิดเป็ น
ก�ำไรจากการตีราคาทรัพย์สนิ เพิ่มขึน้ 166.39 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีมลู ค่าสินทรัพย์รวม เท่ากับ 2,780.29 ล้านบาท 3,395.53 ล้านบาท และ
3,590.97 ล้านบาทตามล�ำดับ
สาเหตุสำ� คัญที่ทำ� ให้รายการสินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญส�ำหรับปี 2562 เกิดจากการเพิ่มขึน้ ของรายการสินค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ เงินลงทุน และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้ ส�ำหรับการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เมืองมินบู
ประเทศเมียนมาร์
สภาพคล่อง
บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 0.84 เท่า 1.59 เท่าและ 1.10 เท่า ตามล�ำดับ
โดยอัตราส่วนสภาพคล่องเกิดจากรายการสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ นิ หมุนเวียน ซึง่ หากพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษทั
พบว่า ในช่วงปี 2562 ลดลง เกิดจากการลดลงเล็กน้อยของรายการสินทรัพย์หมุนเวียน จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากมูลค่า
1,872.72 ล้านบาท เป็ น 1,837.49 ล้านบาท ในขณะที่รายการหนีส้ นิ หมุนเวียนเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญจากการจัดประเภทรายการ
หุน้ กู้ - ส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี ไปอยูใ่ นส่วนของหนีส้ นิ หมุนเวียน ซึง่ หุน้ กูท้ ่ีออกและเสนอขายในปี 2561 จะมีกำ� หนดครบ
ช�ำระภายในเดือนสิงหาคม ปี 2563 ที่จะถึงนีเ้ ป็ นจ�ำนวน 605.69 ล้านบาท ดังนัน้ การเพิ่มขึน้ ของรายการหนีส้ นิ หมุนเวียนดังกล่าว
จากรายการหุน้ กู้ ส่งผลให้อตั ราส่วนสภาพคล่องลดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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นอกจากนีห้ ากพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วพบว่า บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560
ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 0.23 เท่า 0.44 เท่า และ 0.23 เท่า ตามล�ำดับ ซึง่ อัตราส่วนที่ลดลงดังกล่าวเกิดจากรายการเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และลูกหนีก้ ารค้า-บริษัทอื่น ลดลง ประกอบกับการเพิ่มขึน้ ของรายการหนีส้ นิ หมุนเวียน
ด้วยเหตุผลเช่นเดียวกันกับการลดลงของอัตราส่วนสภาพคล่อง
หนีส้ ิน
หนีส้ นิ หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีมลู ค่าหนีส้ นิ หมุนเวียน เท่ากับ 1,695.06 ล้านบาท 1,181.25 ล้านบาท
และ 1,676.02 ล้านบาท ตามล�ำดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สำ� คัญ ดังต่อไปนี ้
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมลู ค่าเท่ากับ
431.77 ล้านบาท 490.84 ล้านบาท และ 522.48 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ ร้อยละ 15.53
ร้อยละ 14.46 และ ร้อยละ 14.55 ตามล�ำดับ โดยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินถูกน�ำมาใช้เป็ นวงเงิน
ทุนหมุนเวียนเพื่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นส�ำคัญ
- เจ้าหนีก้ ารค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมลู ค่าเท่ากับ 199.73 ล้านบาท 189.37 ล้านบาท และ 153.08 ล้านบาท
ตามล�ำดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ ร้อยละ 7.18 ร้อยละ 5.58 และ ร้อยละ 4.26 ตามล�ำดับ
ซึง่ บริษัทมีมลู ค่าเจ้าหนีท้ ่เี กิดจากการสั่งซือ้ วัตถุดบิ เพื่อเตรียมใช้ในกระบวนการผลิตรองรับค�ำสั่งซือ้ ในส่วนธุรกิจเฟอร์นเิ จอร์ รวม
ถึงการสั่งซือ้ เฟอร์นิเจอร์สำ� เร็จรูปจากผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยที่ผา่ นมาบริษัทมีระยะเวลาการจ่าย
ช�ำระคืนหนีใ้ นปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 67.68 วัน 69 วัน และ 69.67 วัน ตามล�ำดับ ซึง่ การจ่ายช�ำระคืนหนีเ้ ป็ นไป
ตามนโยบายการเรียกเก็บเงินจากเจ้าหนีก้ ารค้าของบริษัท
- เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมลู ค่าเท่ากับ 279.64 ล้านบาท
283.18 ล้านบาท และ 195.99 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ ร้อยละ 10.06 ร้อยละ 8.34
และร้อยละ 5.51 ตามล�ำดับ โดยรายการดังกล่าวเกิดขึน้ เพื่อเป็ นทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินกูย้ มื ที่มอี ตั ราดอกเบีย้ ที่จงู ใจกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบีย้ ที่ได้รบั จากสถาบันการเงิน โดยมีอตั ราดอกเบีย้ อยูใ่ นช่วงร้อยละ 5.5 ต่อปี ถึงร้อยละ 7.5 ต่อปี
- หุน้ กูส้ ว่ นที่ครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และ ปี 2561 มีมลู ค่าเท่ากับ 499.88 ล้านบาท และ
0 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ ร้อยละ 17.98 และ ร้อยละ 0 ตามล�ำดับ และในปี 2562 จะหุน้ กูส้ ว่ น
ที่ครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 605.69 ล้านบาท ซึง่ เป็ นภาระหนีห้ นุ้ กูส้ ว่ นที่จะถึงครบก�ำหนด
ช�ำระในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 นี ้ นอกจากนีใ้ นรอบปี 2562 บริษัทได้มีหนุ้ กูส้ ว่ นที่ออกใหม่และเสนอขายมูลค่า 375.11 ล้านบาท
ซึง่ ส่วนนีไ้ ด้ถกู จัดประเภทไปอยูใ่ นส่วนของหุน้ กู-้ สุทธิ ส่วนรายการหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน เนื่องจากมีกำ� หนดการจ่ายช�ำระคืนหุน้ กู้
จ�ำนวนดังกล่าวแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 และวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตามล�ำดับ
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีมลู ค่าหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 58.67 ล้านบาท 766.96 ล้านบาท และ
460.54 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียดในรายการที่สำ� คัญ ดังนี ้
- หุน้ กู-้ สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 และปี 2562 มีมลู ค่าเท่ากับ 688.64 ล้านบาท และ 375.11 ล้านบาท ตามล�ำดับ
คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ ร้อยละ 20.28 และร้อยละ 10.45 ตามล�ำดับ
- เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีมลู ค่าเท่ากับ 6.59 ล้านบาท 31.76 ล้านบาท และ
41.83 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ ร้อยละ 0.24 ร้อยละ 0.94 และร้อยละ 1.16
ตามล�ำดับ
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หนีส้ ินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีมลู ค่าหนีส้ นิ รวม เท่ากับ 1,753.73 ล้านบาท 1,948.21 ล้านบาท และ
2,136.56 ล้านบาท ตามล�ำดับ
บริษัทมีหนีส้ นิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 188.35 ล้านบาท ทัง้ นีบ้ ริษัท
มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 1.47 เท่า ซึง่ เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทีม่ อี ตั ราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 1.35 เท่า
ส่วนของผู้ถอื หุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีมลู ค่าส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 1,026.56 ล้านบาท 1,447.32 ล้านบาท
และ 1,454.41 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีรายละเอียดในรายการที่สำ� คัญ ดังนี ้
- ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 207.50 ล้านบาท (จากทุน
จดทะเบียน 354.14 ล้านบาท) 239.85 ล้านบาท (จากทุนจดทะเบียน 354.14 ล้านบาท) และ 239.87 ล้านบาท (จากทุนจด
ทะเบียน 312.46 ล้านบาท) ตามล�ำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทนุ จดทะเบียนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วเท่ากับ
239.87 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจ�ำนวน 959,487,557 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท ตามข้อมูลงบการเงินรวมของ
บริษทั คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.68 ต่อหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ ือหุน้ โดยทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือมีไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอ
ขายหุน้ สามัญให้แก่บคุ คลในวงจ�ำกัด ตามการเพิ่มทุนแบบมอบอ�ำนาจทั่วไป (General Mandate) อย่างไรก็ตามหุน้ เพิ่มทุนใน
ส่วนนีจ้ ะหมดอายุลงแล้วนับตัง้ แต่วนั ที่จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2563 นอกจากนีห้ นุ้ เพิ่มทุนส่วนที่เหลือยังมีไว้เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม ส�ำหรับ ECF-W2 และ ECF-W3 ด้วย (ทัง้ นีใ้ บส�ำคัญแสดง
สิทธิท่ีออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม ส�ำหรับ ECF-W2 ได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผา่ นมา) ซึง่ บริษัทจะได้ลดทุนใน
ส่วนของหุน้ จ�ำนวนดังกล่าวต่อไป
- ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษทั มีสว่ นเกินมูลค่าหุน้ เท่ากับ 386.02 ล้านบาท 768.12 ล้านบาท
และ 768.34 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึง่ ในช่วงปี 2562 รายการส่วนเกินมูลค่าหุน้ เพิ่มขึน้ เล็กน้อย เป็ นผลจากการมีสว่ นเกินมูลค่า
หุน้ จากการใช้สทิ ธิแปลงสภาพของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ที่หมดอายุเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผา่ นมา
- ก�ำไรสะสม - ทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที3่ 1 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษทั มีกำ� ไรสะสม - ทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรเท่ากับ 361.21
ล้านบาท 369.45 ล้านบาท และ 407.25 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั มีกำ� ไรสะสม - ทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 11.34 ต่อหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ ือหุน้ โดยในส่วนของก�ำไรสะสม - ที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 นี ้ ส่วนที่เพิ่มขึน้ เกิดจากก�ำไรจากการด�ำเนินงานในรอบปี และส่วนหนึง่ เป็ นรายการตัดจ่ายจากส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ทรัพย์สนิ ในส่วนอาคาร และเครือ่ งจักร ซึง่ โอนเข้าก�ำไรสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
กระแสเงินสด ส�ำหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำ� เนินงาน
บริษัทมีรายการส�ำคัญที่มีผลต่อกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานเกิดจากมีการใช้เงินสดเพื่อสต็อกสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ จากปี ท่ีแล้ว
จ�ำนวน 208.59 ล้านบาท นอกจากนีย้ งั เกิดจากรายการเจ้าหนีก้ ารค้าเพิม่ ขึน้ 36.29 ล้านบาท ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายและหนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
เพิม่ ขึน้ 21.76 ล้านบาท โดยรายการหลักทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าว ส่งผลให้บริษทั มีกระแสเงินสดสุทธิจากการด�ำเนินงาน ติดลบ 58.89 ล้านบาท
ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปี 2561 ที่มีกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน ติดลบ 110.52 ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 95.84 ล้านบาท รายการที่สำ� คัญเกิดจาก ในปี 2562 มีเงินสดถูกน�ำไปใช้ลงทุนในรายการ
ที่สำ� คัญ ได้แก่ เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึน้ ซึง่ เป็ นการลงทุนในตั๋วแลกเงิน ในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3 ต่อปี จำ� นวน 120 ล้านบาท เงินจ่าย
ล่วงหน้าค่าซือ้ เงินลงทุนเพิ่มขึน้ 95 ล้านบาท การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึน้ 56.22 ล้านบาท
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เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 106.43 ล้านบาท รายการที่สำ� คัญเกิดจากการได้เงินจากการออกและเสนอ
ขายหุน้ กูจ้ ำ� นวน 380.20 ล้านบาท และรายการเงินสดรับจากเงินกูร้ ะยะยาวเพิ่มขึน้ 39.59 ล้านบาท รายการเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ 31.64 ล้านบาท เป็ นส�ำคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 84.06 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ที่มีจำ� นวนเท่ากับ 132.36 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากในปี 2561 บริษัทมีการออกและเสนอขายหุน้ กู้ ท�ำให้ได้รบั เงินเข้ามาเป็ นจ�ำนวน
699.90 ล้านบาท เป็ นส�ำคัญ
หากพิจารณาจากอัตราส่วนวงจรเงินสด (Cash Cycle) จะพบว่า ปี 2562 บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เท่ากับ 145.21 วัน
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ เท่ากับ 91.81 วัน และระยะเวลาช�ำระหนีเ้ ฉลีย่ เท่ากับ 69.67 วัน ซึง่ ท�ำให้บริษทั มี Cash Cycle เท่ากับ 167.35 วัน
โดยมีระยะเวลาเพิ่มขึน้ จากปี 2561 ที่มี Cash Cycle อยูท่ ่ี 123.92 วัน โดย Cash Cycle เท่ากับ ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยบวกระยะ
เวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย หักด้วยระยะเวลาช�ำระหนีเ้ ฉลี่ย
รายจ่ายเพือ่ การลงทุน
รายจ่ายเพื่อการลงทุนของบริษัทที่ผา่ นมา มีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุนในการก่อสร้างอาคารโรงงาน เครือ่ งจักรและอุปกรณ์สำ� หรับขยาย
ก�ำลังการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยมีรายละเอียดรายจ่ายเพื่อการลงทุน ดังต่อไปนี ้
ตารางรายละเอียดรายจ่ายเพือ่ การลงทุน

รายจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

32.75

135.92

56.22

ข้อสังเกตจากผูส้ อบบัญชี ส�ำหรับงบการเงินประจ�ำปี 2562 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ไม่มี ปั จจัยหรือเหตุการณ์ทอี่ าจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�ำเนินงานอย่างมีนัยส�ำคัญในอนาคต (Forward Looking)
ในช่วงปี 2562 ที่ผา่ นมา บริษัทได้ดำ� เนินธุรกิจหลักด้านการเป็ นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ท่ีทำ� จากไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด
และไม้ยางพารา และถึงแม้วา่ ในรอบปี 2562 นี ้ บริษัทจะไม่ได้รบั ผลกระทบที่สง่ ผลต่อฐานะการเงินหรือผลการด�ำเนินงานจากปั ญหา
ทัง้ จากปัจจัยภายในธุรกิจ รวมถึงปัจจัยภายนอกทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ อาทิ จากภาวะเศรษฐกิจทีไ่ ม่เอือ้ อ�ำนวย หรืออัตราแลกเปลีย่ น
และอื่น ๆ ซึง่ บริษัทไม่ได้น่ิงนอนใจที่จะพิจารณาถึงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทยังแสวงหา
โอกาสการกระจายความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจออกไปยังธุรกิจประเภทใหม่ ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
หลักเพียงอย่างเดียว ทัง้ นีใ้ นส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ บริษัทยังคงมีความแข็งแกร่ง และสามารถสร้างความได้เปรียบต่อคูแ่ ข่งขัน
เนื่องจากสามารถผลิตสินค้าได้ในราคาต้นทุนที่ต่ำ� กว่าเมื่อเทียบกับผูผ้ ลิตจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย และเวียดนาม
ซึง่ ยังคงจัดเป็ นคูแ่ ข่งขันที่สำ� คัญของประเทศไทย
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รายงานประจ�ำปี 2562

ดังนัน้ การคาดการณ์ปัจจัยหรือเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการด�ำเนินงานของบริษทั นัน้ บริษทั มองว่า
การจัดตัง้ บริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด (“ECF-P”) เพื่อเป็ นผูเ้ ข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน นอกเหนือจากการ
เข้าลงทุนใน บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จ�ำกัด (“โครงการฯ” หรือ “PWGE”) ซึ่งเป็ นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ณ อ�ำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ขนาดก�ำลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์ โดยให้ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (“SAFE”)
ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมของบริษัท (ซึ่งมีบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทถือหุน้ ที่รอ้ ยละ 33.37) โดย SAFE
ถือหุน้ ของ PWGE ร้อยละ 99.99 ปั จจุบนั สามารถรับรูร้ ายได้จาการจ�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เป็ นต้น
มาแล้ว ในรอบปี 2562 นี ้ PWGE ถือเป็ นแหล่งสร้างรายได้หลักที่สำ� คัญของ SAFE
ส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ขนาดก�ำลังการผลิตติดตัง้ รวม 220 เมกะวัตต์ ที่ทาง
ECF-P เข้าลงทุนในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“GEP”) ในสัดส่วนร้อยละ 20 ปั จจุบนั บริษัทได้เริม่ รับรูส้ ว่ น
แบ่งก�ำไร ส�ำหรับการเริม่ จ�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ส�ำหรับเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์ นับตัง้ แต่วนั ที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผา่ น
มาแล้ว และยังมีคงเหลือ เฟสที่ 2 – 4 ที่ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการก่อสร้างอีก 170 เมกะวัตต์ ที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน
ปี 2564 นีต้ อ่ ไป
ทัง้ นีใ้ นระหว่างการก่อสร้างโครงการ บริษัทจะมีสว่ นของค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงาน รวมถึงค่าใช้จา่ ยในการลงทุนเกิดขึน้ ในระหว่าง
ที่โครงการดังกล่าวยังไม่มีรายได้ในเชิงพาณิชย์เกิดขึน้ ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการด�ำเนินงานของบริษัทใน
ช่วงเวลาดังกล่าวได้

รายงานประจ�ำปี 2562
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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