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ส่ วนที่ 1
กำรประกอบธุรกิจ
1.

นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ ำหมำย หรื อกลยุทธ์ ในกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
บริ ษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน) (East Coast Furnitech Public Company Limited :
ECF) (“บริ ษัท”) กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในระยะยาว ในการดาเนินธุรกิจ ดังนี ้
วิสยั ทัศน์ (Vision)
“มุง่ มัน่ ที่จะเป็ นผู้นาด้ านธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้ างโอกาสในการเติบโต
ของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง”
พันธกิจ (Mission)
Sustainability การพัฒนาให้ องค์กรเติบโตด้ วยความยัง่ ยืน ได้ แก่ การจัดหาแนวทางเพื่อลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการ
เป็ นผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ของบริ ษัท / การขยายสูธ่ ุรกิจด้ านพลังงานทดแทน ซึ่งเป็ นแนวโน้ มที่สาคัญและ
เป็ นส่วนหนึ่งของการสร้ างความมั่นคงด้ านพลังงาน เป็ นการสร้ างรายได้ และผลกาไรอย่างต่อเนื่อง
ให้ กบั ภาพรวมของธุรกิจ เป็ นต้ น
Diversification การกระจายความเสีย่ งในธุรกิจ เช่น การมีทงรายได้
ั้
จากการจาหน่ายสินค้ าทังในและต่
้
างประเทศ การมี
กลุม่ ลูกค้ าที่หลากหลาย ตังแต่
้ การส่งออก ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ โชว์รูมจาหน่ายสินค้ าในระดับกลางถึง
บน ร้ านค้ าส่ง ร้ านค้ าปลีกเฟอร์ นิเจอร์ ทวั่ ประเทศ และยังรวมถึงการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจประเภทอื่น ๆ
อาทิ ธุรกิจด้ านพลังงาน เพื่อกระจายความเสีย่ งและไม่พงึ่ พิงธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ เพียงอย่างเดียว
Adaptation
การพร้ อมสร้ างกลยุทธ์ แห่งการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างโอกาสในการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความมั่น คงและยั่ง ยื น ตัง้ แต่ เ ริ่ ม ต้ น จากธุ ร กิ จ การเป็ น ผู้ผ ลิต ชิ น้ ส่ว น
เฟอร์ นิเจอร์ มาถึงผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด และผู้ผลิตกระดาษปิ ด
ผิวเพื่อลดต้ นทุนในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้ น
ค่านิยมองค์กร
ทางานด้ วยใจที่มงุ่ มัน่ ในเป้าหมาย (Be Passionate and Determined)
ลดกระบวนการทางานแต่ได้ ประสิทธิภาพที่มากขึ ้น (Do More with Less)
แสวงหาการเติบโตและเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง (Pursue Growth and Learning)
สื่อสารด้ วยใจที่เปิ ดกว้ าง เที่ยงธรรมและซื่อสัตย์ตอ่ ผู้อื่น (Build Open, Integrity, Honest elationships with
Communication)

หน้ าที่ 1.0 - 1
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วัตถุประสงค์
“การนาพาองค์กรให้ มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยัง่ ยืน”
เป้าหมายระยะยาว
บริ ษัทก าหนดเป้าหมายระยะยาว โดยจะรั กษาอัตราการเจริ ญเติ บโตของยอดขาย และก าไรจากการ
ดาเนินงานในกลุม่ ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ให้ เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสูก่ ารเป็ นองค์กรพัฒนาต่อยอดการลงทุนเพื่อลดต้ นทุน
ในธุรกิจการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ แบบครบวงจร รวมถึงการตังเป้
้ าหมายผลตอบแทนจากธุรกิจด้ านพลังงานทดแทนคิดเป็ น
สัดส่วนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทังหมดภายในระยะเวลา
้
3 ปี รวมถึงการกระจาย
ความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจสูธ่ ุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่มีศกั ยภาพและโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง
สาหรับเป้าหมายระยะยาวมากกว่า 3 ปี ขึ ้นไป บริ ษัทตังเป้
้ าหมายการเป็ นผู้นาในธุรกิจการเป็ นผู้ผลิตและจัด
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อการส่งออก และการเป็ นผู้นาในธุรกิจการจัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ให้ กบั ร้ านค้ าส่งร้ านค้ าปลีกทัว่
ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
1.2

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญ

บริ ษัทจดทะเบียนก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 6,000,000 บาท (หกล้ าน
บาทถ้ วน) โดยในช่วงแรกก่อตัง้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดแบบ
ประกอบด้ วยตนเอง ภายใต้ การบริ หารงาน โดยกลุม่ นักธุรกิจคนไทย นาโดยนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในปั จจุบนั และครอบครัวสุขสวัสดิ์ ซึ่งเป็ นผู้ก่อตังและบุ
้
กเบิกธุรกิจการผลิตและจัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ มาตังแต่
้ ช่วงปี
2535
ในปี 2535 กลุม่ ผู้บริ หารหรื อกลุม่ ครอบครัวสุขสวั สดิ์ได้ ก่อตัง้ บริ ษัท อีสต์โคสท์อตุ สาหกรรม จากัด (ECI)
ขึ ้นเพื่อประกอบธุรกิจโรงเลือ่ ย โรงอบ ไม้ ยางพาราแปรรูป และผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา ในปี 2539 ได้ จด
ทะเบียนก่อตัง้ บริ ษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ จากัด (ECD) ขึ ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ทงใน
ั้
ประเทศและต่างประเทศ และประกอบกิจการนาเข้ าหรื อส่งออกเฟอร์ นิเจอร์ ทกุ ชนิด ตลอดจนวัสดุอปุ กรณ์ที่เกี่ยวข้ อง โดย
ย้ ายฐานการผลิตจาก ECI ในส่วนของการประกอบกิจการผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราจาก ECI มาไว้ ที่
ECD ส่งผลให้ ECI ได้ เปลี่ยนรู ปแบบการดาเนินธุรกิจหลักมาเป็ นผู้จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ เพียงอย่างเดียว โดยดูแลในด้ าน
การตลาด และรับผิดชอบสาขาและโชว์รูมเพื่อการจัดแสดงสินค้ าและจาหน่ายสินค้ า ภายใต้ ตราสินค้ า “ELEGA” ซึ่งเป็ น
ตราสินค้ าสาหรับเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา และเฟอร์ นิเจอร์ ที่สงั่ ซื ้อทัง้ จากในประเทศและนาเข้ าจากต่างประเทศ ต่อมาในปี
2542 ได้ จดทะเบียนก่อตัง้ บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (ECF) ขึ ้น เพื่อประกอบธุรกิจหลักเป็ นผู้ผลิตและจาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดแบบประกอบด้ วยตัวเอง ซึง่ ขณะนันกระแสความนิ
้
ยมในเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเ คิลบอร์ ดกาลัง
เพิ่มขึ ้นอย่างมาก หลังจากนัน้ ในช่วงปี 2545 ได้ ดาเนินการจดทะเบียนก่อตัง้ บริ ษัทขึน้ อีก 2 แห่ง ได้ แก่ บริ ษัท วี - ชัท
เดคคอร์ จากัด (VCD) เพื่อประกอบธุรกิจหลักเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายกระดาษปิ ดผิวไม้ และให้ บริ การ ตัดแผ่นปิ ดขอบไม้
(พีวีซี) เพื่อจาหน่ายให้ แก่โรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ทวั่ ไป และในปี เดียวกันได้ ก่อตัง้ บริ ษัท วี - ชัท อินดัสทรี จากัด (VCI) เพื่อ
ประกอบธุรกิจหลักเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายไม้ ยางพาราแปรรูปอบแห้ ง และได้ ย้ายฐานการผลิตจาก ECD มาไว้ ที่ VCI
โครงสร้ างการถือหุ้นในขณะนันของ
้
บริ ษัท อีสต์โคสท์ อุตสาหกรรม จากัด (ECI) บริ ษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์
จากัด (ECD) บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (ECF) บริ ษัท วี - ชัท เดคคอร์ จากัด (VCD) และ บริ ษัท วี - ชัท อินดัสทรี
หน้ าที่ 1.0 - 2
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จากัด (VCI) ประกอบด้ วยครอบครัวสุขสวัสดิ์ เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 และเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และ ผู้มี
อานาจควบคุมในทุกบริ ษัท
ทังนี
้ ้สาเหตุของการก่อตังบริ
้ ษัทหลายแห่งขึ ้นในลักษณะดังกล่าว เพื่อประโยชน์ ทางด้ านการขอรั บการ
สนับสนุนการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) เป็ นสาคัญ โดยการก่อตังกลุ
้ ม่ บริ ษัทดังกล่าว
รวมเรี ยกว่า กลุม่ บริ ษัทอีสต์โคสท์ (East Coast Group) สามารถสรุปลักษณะการดาเนินธุรกิจในแต่ละบริ ษัท ก่อนการจัด
โครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทในช่วงปี 2553 ได้ ดงั นี ้
บริษัท
1. บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (ECF)
2. บริ ษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ จากัด (ECD)
3. บริ ษัท อีสต์โคสท์อตุ สาหกรรม จากัด (ECI)

4. บริ ษัท วี - ชัท เดคคอร์ จากัด (VCD)

5. บริ ษัท วี - ชัท อินดัสทรี จากัด (VCI)

ลักษณะกำรดำเนินธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด
ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา
ธุรกิจซื ้อมา – จาหน่ายไป ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ไม้
ยางพาราที่ทางบริษัทเป็ นผู้ผลิตเอง และเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
จริ งที่สงั่ ซื ้อมาทังจากในประเทศและน
้
าเข้ าจาก
ต่างประเทศโดยจาหน่ายผ่านโชว์รูมที่เป็ นพื ้นที่เช่าของ
บริ ษัท
ผลิตและจาหน่ายกระดาษปิ ดผิวไม้ และให้ บริ การตัด
แผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซ)ี เพื่อใช้ ประกอบในการผลิต
เฟอร์ นิเจอร์
ผลิตและจาหน่ายไม้ ยางพาราแปรรูปอบแห้ ง

ต่ อ มาในปี 2553 ผู้ บริ ห ารกลุ่ ม บริ ษั ท อี ส ต์ โ คสท์ ไ ด้ วางแผนสาหรั บ การเตรี ย มตั ว เพื่ อ เข้ าเป็ น
บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ (mai) ทางบริ ษั ท จึ ง ได้ ดาเนิ น การปรั บ โครงสร้ างการ
ดาเนิ น ธุ ร กิ จ และการเงิ น ภายในกลุ่ ม บริ ษั ท อี ส ต์ โ คสท์ ใ หม่ โดยใช้ รู ป แบบการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างการ
ดาเนิ น งานและการเงิ น ของแต่ ล ะบริ ษั ท รวม 4 บริ ษั ท (ECD ECI VCD และ VCI) ให้ มาอยู่ ภ ายใต้ การ
ควบคุ ม ด้ วยวิ ธี ก ารเข้ าซื อ้ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ใ ช้ ในการดาเนิ น ธุ ร กิ จ ของแต่ ล ะบริ ษั ท มาไว้ ที่ บริ ษั ท อี ส ต์ โ คสท์ เ ฟอร์ นิ
เทค จากั ด (ECF) เพี ย งแห่ ง เดี ย ว ในราคาซื อ้ ขายสาหรั บ อาคาร และเครื่ อ งจั ก รตามวิ ธี ก ารประเมิ น ที่
ดาเนิ น การโดยบริ ษั ท ประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสานั ก งานคณะกรรมการกากั บ
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (สานั ก งาน ก.ล.ต.) ให้ เป็ นบริ ษั ท ประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์
สาธารณะ โดยราคาซื อ้ ขายอ้ างอิ ง จากราคาประเมิ น ที่ ต่า กว่ า ซึ่ ง ในขณะนั น้ การจั ด รู ป แบบโครงสร้ าง
ดั ง กล่ า ว เป็ นไปเพื่ อ คานึ ง ถึ ง ประโยชน์ ใ นการเตรี ย มตั ว สาหรั บ เข้ าเป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั กทรั พ ย์
เอ็ ม เอ ไอ (mai) การขจั ด ปั ญ หารายการระหว่ า งกั น (Connected Transaction) ปั ญ หาความขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และเพื่ อ ให้ การดาเนิ น ธุ ร กิ จ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เป็ นสาคั ญ
นอกจากนี ้ สาเหตุ ที่ เ ลื อ กให้ บริ ษั ท อี ส ต์ โ คสต์ เ ฟอร์ นิ เ ทค จากั ด เป็ นบริ ษั ท หลัก ที่ จ ะเตรี ย มตั ว เพื่ อ เข้ าเป็ น
บริ ษั ท จดทะเบี ย นในขณะนั น้ เนื่ อ งจากมี รู ป แบบการดาเนิ น ธุ ร กิ จ หลัก คื อ การเป็ นผู้ ผลิ ต และจาหน่ า ย

หน้ าที่ 1.0 - 3

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

เฟอร์ นิ เ จอร์ ประเภทไม้ ปาร์ ติ เ คิ ล บอร์ ด ซึ่ ง มี อั ต ราการเติ บ โตของรายได้ จากการขายที่ ดี ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี
รายได้ จากการขายสู ง สุ ด และมี ผ ลการดา เนิ น งานที่ ดี ก ว่ า บริ ษั ท อื่ น ๆ ในกลุ่ ม ประกอบกั บ ยั ง มี ช่ ว งเวลาที่
ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น (BOI) เหลื อ อยู่ ในขณะที่ บ ริ ษั ท อื่ น ในกลุ่ ม ได้ ใช้ สิ ท ธิ จ ากการส่ ง เสริ ม การลงทุ น
ครบถ้ วนตามกาหนดเวลาแล้ ว
ภายหลังการจัดโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจใหม่ บริ ษัทจึงมีลกั ษณะการดาเนินธุรกิจครอบคลุมด้ านต่างๆ
ดังนี ้
1. ผู้ผลิตและจาหน่ายไม้ ยางพาราแปรรู ปอบแห้ ง โดยส่วนใหญ่ ใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
ยางพารา และบางส่วนจาหน่ายให้ กบั บุคคลภายนอก
2. ผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา
3. ผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด
4. ผู้จดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ (Trading) สาหรับเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราที่ทางบริ ษัทเป็ นผู้ผลิต
เอง และเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จริ งที่สงั่ ซื ้อมา ทังจากในประเทศและน
้
าเข้ าจากต่างประเทศ
5. ผู้ผลิตส่วนตกแต่งเฟอร์ นิเจอร์ ได้ แก่ กระดาษปิ ดผิว และให้ บริ การตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้ เป็ น
วัตถุดิบในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด และเพื่อจาหน่ายให้ กบั บุคคลภายนอก
พัฒนำกำรที่สำคัญของบริษัทในช่ วงที่ผ่ำนมำ สรุ ปได้ ดังนี ้
ปี 2535

:

ปี 2539

:

ปี 2541

:

ปี 2542

:

เริ่ มจดทะเบียนก่อตังบริ
้ ษัทแรกของ อีสต์โคสท์ กรุ๊ ป ในนามของ บริ ษัท อี สต์ โคสท์ อุตสาหกรรม
จากัด (ECI) เพื่อประกอบธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบ และผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราขึ ้น
ที่บริ เวณ ถนนบ้ านบึง – แกลง ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
- อีสต์โคสท์ กรุ๊ ป เริ่ มขยายธุรกิจไปสู่การเป็ นผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด
โดยก่อตัง้ บริ ษัท อี สต์ โคสท์ ดีไซน์ จากัด (ECD) ขึ ้นเป็ นบริ ษัทที่ 2 เพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าว
โดยย้ ายฐานการผลิตในส่วนของเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราจาก ECI มาที่ ECD
- ในปี เดียวกันนี ้ อีสต์โคสท์ กรุ๊ ป ได้ เริ่ มการส่งออกสินค้ าไปจาหน่ายยังต่างประเทศ ได้ แก่ ญี่ปนุ่
สหรัฐอเมริ กา และประเทศทางแถบยุโรปตะวันตก
- อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้ เริ่ มขยายธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ไปยังตลาดภายในประเทศให้ มากขึ ้นกว่าเดิม โดย
ก่อตังตราสิ
้
นค้ า “ELEGA” เพื่อใช้ เป็ นตราสินค้ าสาหรับเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราที่ทางบริ ษัทเป็ น
ผู้ผลิตเองและเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จริ งที่สงั่ ซื ้อมา ทังจากในประเทศและน
้
าเข้ าจากต่างประเทศ และ
ก่อตังตราสิ
้
นค้ า “Leaf” ขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นตราสินค้ าสาหรับการผลิตและจาหน่ายให้ กับ โฮมโปร
(Home Pro) ในเวลาเดียวกัน เพื่ อ ตอบสนองต่ อ นโยบายของภาครั ฐ บาลภายใต้ ก าร
รณรงค์ ก ารใช้ สิ น ค้ า ไทยในขณะนัน้
- ECD ได้ รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริ มการส่งออกให้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ตราสินค้ าไทย “Thailand’s
Brand” เพื่อแสดงถึงการเป็ นผลิตภัณฑ์สง่ ออกที่มีคณ
ุ ภาพสูง
- ECI ได้ รับรางวัล "Prime Minister Award" จากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็ นรางวัลที่มอบ
ให้ แก่ผ้ สู ง่ ออกที่มีผลการดาเนินงานดีเด่นและมีคณ
ุ ภาพสินค้ าอยูใ่ นระดับยอดเยี่ยม
หน้ าที่ 1.0 - 4

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ปี 2543

:

ปี 2544

:

ปี 2545

:

- วันที่ 12 ตุลาคม ทาง อีสต์โคสท์ กรุ๊ ป ได้ ขยายการดาเนินธุรกิ จโดยก่อตัง้ บริ ษัท อี สต์ โคสท์
เฟอร์ นิเทค จากัด (ECF) ขึ ้นเป็ นบริ ษัทที่สาม ด้ วยทุ น จดทะเบี ย นเริ่ ม แรก 6,000,000 บาท
(หกล้ านบาทถ้ วน) แบ่ง เป็ น หุ้น สามัญ จานวน 60,000 หุ้น มูล ค่า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 100 บาท
เรี ยกชาระเต็มมูลค่า ในปี เดียวกันนี ้ เพื่อดาเนินธุรกิจโรงงานผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ จาก
ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด โดยขยายกาลังการผลิตที่ มีอยู่ใ ห้ มากขึน้ กว่าเดิม เพื่อรองรั บการเติบโต
ของยอดขายเฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ ปาร์ ติ เ คิ ล บอร์ ด ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ประกอบกั บ เพื่ อ ใช้
ประกอบการขอรับการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) โดย ECF
ได้ รับ BOI ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด / ไม้ แผ่นเรี ยบ
- วัน ที่ 16 มี น าคม ECF ได้ ดาเนิน การเพิ่ มทุนจดทะเบี ย นจากเดิม 6,000,000 บาท เป็ น
13,080,000 บาท (สิบสามล้ านแปดหมื่นบาทถ้ วน) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 130,080 หุ้น
มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ นละ 100 บาท โดยเรี ยกชาระเต็มมูลค่า เพื่ อ ใช้ เป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
- วันที่ 24 มีนาคม ทาง ECF ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
(BOI) ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ โดยได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้ จาก
การประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี และได้ รับลดหย่อนภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มในอัตราร้ อยละ 50 เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี
- ECD ได้ ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก UKAS (The
United Kingdom Accreditation Service) สาหรับการเป็ นผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
- ECF ได้ ผา่ นการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก URS (United Registrar of Systems
(Thailand) Ltd. สาหรับการเป็ นผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
- วันที่ 13 ธัน วาคม ECF ได้ ด าเนิน การเพิ่ มทุนจดทะเบี ยนจากเดิม 13,080,000 บาท เป็ น
25,000,000 บาท (ยี่สิบห้ าล้ านบาทถ้ วน) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท โดยเรี ยกชาระเต็มมูลค่า เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท
- อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้ ขยายกาลังการผลิต และพัฒนาคุณภาพทางด้ านการผลิตให้ เพิ่มขึ ้นจากเดิม
โดยการลงทุนในเครื่ องจักรที่ใช้ เทคโนโลยีชนสู
ั ้ ง (Hi - Technology) ซึ่งใช้ เงินลงทุนจานวนมาก
ในการสัง่ ซื ้อเครื่ องจักรดังกล่าว เช่น เครื่ อง Horizontal Sparing เครื่ อง Vertical Spraying
Robot เป็ นต้ น
- ในปี ดงั กล่าว อีสต์โคสท์ กรุ๊ ป ได้ ก่อตังบริ
้ ษัทเพิ่มขึ ้นอีก 2 แห่ง ได้ แก่ บริ ษัท วี - ชัท เดคคอร์
จากัด (VCD) เป็ นบริ ษัทที่สี่ เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตกระดาษปิ ดผิวเฟอร์ นิเจอร์ เนื่องจาก ECF
ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดเป็ นจานวนมาก ทาให้ ต้องนาเข้ าวัสดุปิดผิว จึงได้ ก่อตัง้ VCD
ขึ ้นเพื่อผลิตกระดาษปิ ดผิว ขึ ้น เพื่อที่จะสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตเองได้ โดยการผลิต
กระดาษปิ ดผิวจะส่งจาหน่ายให้ กับ ECF และโรงงานผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ทวั่ ไป นอกจากนี ้ในปี
เดียวกัน อีสต์โคสท์ กรุ๊ ป ได้ ก่อตัง้ บริ ษัท วี - ชัท อิ นดัสทรี จากัด (VCI) เป็ นบริ ษัทที่ห้า เพื่อ
ดาเนินธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบไม้ ยางพาราแปรรู ป แทนการดาเนินงานเดิมของ ECI และ ECI ได้
หน้ าที่ 1.0 - 5

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ปี 2546

:

-

ปี 2547

:

-

ปี 2553

:

-

-

ปี 2554

:

-

-

-

ปรับเปลี่ยนเป็ นการดาเนินธุรกิจซื ้อมา ขายไป (Trading) เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราที่บริ ษัทเป็ น
ผู้ผลิตเอง และเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จริ งที่สงั่ ซื ้อ ทังจากในประเทศและน
้
าเข้ าจากต่างประเทศ โดยทัง้
VCD และ VCI ขยายการลงทุนไปยังที่ดินแห่งใหม่ และก่อสร้ างโรงงาน บนเนื ้อที่กว่า 54 ไร่
บริ เวณซอยชงโค – ชุมนุมใน ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์ จั ง หวั ด ระยอง ซึ่ ง ต่ อ มาในปี
2555 ได้ ถกู จดทะเบียนเป็ นสานักงานสาขาแห่งที่ 1 ของบริ ษัท
ECI ได้ ขยายตลาดการจัดจาหน่ายสินค้ า โดยการก่อตังโชว์
้ รูมภายในร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2546 บริ ษัทได้ ขยายโชว์รูมไปยัง อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index
Living Mall) และโฮมโปร (Home Pro)
ECD ได้ รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้ าและบริ การดีเด่น ประจาปี 2547 ประเภทที่มีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง (Thai Owned Design) จากกระทรวงพาณิชย์
ECF ได้ รับการปรับเวอร์ ชนั่ การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จาก URS (United
Registrar of Systems (Thailand) Ltd. สาหรับการเป็ นผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
วันที่ 1 ตุลาคม กลุ่มบริ ษัทอีสต์ โคสท์ ได้ เริ่ มดาเนินการปรับโครงสร้ างการดาเนินธุรกิ จ จาก
ทัง้ หมด 5 บริ ษั ท ภายในกลุ่ม ให้ เหลื อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพี ย งบริ ษั ท เดี ย วคื อ ECF โดย
กระบวนการปรับโครงสร้ างกลุ่มบริ ษัทเริ่ มจากการซื ้อที่ดินทังหมดที
้
่ใช้ ในการประกอบธุรกิจที่
ขณะนันเป็
้ นกรรมสิทธิ์สว่ นตัวของกรรมการบริ ษัทเข้ าเป็ นกรรมสิทธิ์ในนาม ECF ดาเนินการโอน
สายการผลิตสินค้ าพร้ อมทังจ
้ าหน่ายสินค้ าสาเร็ จรู ป สินค้ าระหว่างผลิต วัตถุดิบ วัสดุสิ น้ เปลือง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์บางส่วนจาก 4 บริ ษัทเข้ าเป็ นกรรมสิทธิ์ของ ECF รวมถึงเจรจาเพื่อขอลด
ยอดวงเงินสินเชื่อต่าง ๆ ของบริ ษัทในกลุม่ ที่มีกบั สถาบันการเงินและโอนเพิ่มเป็ นวงเงินสินเชื่อ
ของ ECF เป็ นการดาเนินการจ่ายชาระคืนหนี ้สินในระหว่างกลุม่ บริ ษัท เพื่อขจัดปั ญหารายการ
ระหว่างกัน (Connected Transaction) และความขัดแย้ งทางประโยชน์ (Conflict of Interest)
วัน ที่ 26 ตุล าคม บริ ษั ท ได้ ด าเนิ น การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นจากเดิ ม 25,000,000 บาท เป็ น
90,000,000 บาท (เก้ าสิบล้ านบาทถ้ วน) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท โดยเรี ยกชาระเต็มมูลค่า เพื่อใช้ ขยายการลงทุนและเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ บริ ษัทได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ โดยได้ รับยกเว้ นภาษี เงิ นได้ นิติบุคคลสาหรั บกาไรสุทธิ ที่ได้ จากการ
ประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 3 ปี
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ บริ ษัทได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
(BOI) ในการผลิตวัสดุปิดผิว โดยได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับ กาไรสุทธิที่ได้ จากการ
ประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 3 ปี
วันที่ 11 พฤษภาคม บริ ษัทได้ จดทะเบียนก่อตังบริ
้ ษัท วีวี – เดคคอร์ จากัด (V V-Décor) ขึน้
ในฐานะบริ ษัทย่อย โดยบริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 99.95 มีทุนจดทะเบียน 1,000,000
บาท (หนึง่ ล้ านบาทถ้ วน) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
โดยเรี ยกชาระเต็มมูลค่า ก่อตังขึ
้ ้นเพื่อประกอบธุรกิจด้ านการตลาด (Trading) ให้ กบั ECF ใน
การเป็ นผู้จาหน่ายกระดาษปิ ดผิวให้ กบั ลูกค้ าบางรายของบริ ษัท
หน้ าที่ 1.0 - 6

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ปี 2555

:

ปี 2556

:

ปี 2557

:

- กลุ่มบริ ษัทอีสต์โคสท์ ยังดาเนินการจัดโครงสร้ างอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างปี 2554 บริ ษัท
ได้ ดาเนิ นการเพิ่ มเติม ในส่ว นของการโอนอาคาร เครื่ องจัก ร และอุปกรณ์ ส่ว นที่ เหลือ และ
สินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ การโอนยอดวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่ยงั มีภาระหนี ้คงค้ างมายัง
ECF รวมถึงการโอนย้ ายพนักงานจาก 4 บริ ษัท มาเป็ นพนักงานของ ECF โดย ณ วันที่ 30
มิถุนายน กลุ่มบริ ษัทอีสต์โคสท์ ได้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจ โดยเหลือเพียง
ECF เป็ นบริ ษัทที่ดาเนินธุรกิจโดยเรี ยบร้ อยและสมบูรณ์เพียงแห่งเดียว และเตรี ยมความพร้ อม
สาหรับการแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัดต่อไป
- วันที่ 4 พฤศจิ กายน บริ ษัทได้ ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 90,000,000 บาท เป็ น
100,000,000 บาท (หนึ่งร้ อยล้ านบาทถ้ วน) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท โดยเรี ยกชาระเต็มมูลค่า เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท
- เดือนกรกฎาคม บริ ษัทได้ เริ่ มขยายช่องทางการจาหน่ายสินค้ า ไปยังกลุม่ ร้ านค้ าปลีกรายย่อย
ทัว่ ไป (Dealer) เพื่อเป็ นส่วนช่วยเสริ มสร้ างการเติบโตของยอดขายให้ มากขึ ้นจากเดิม ภายใต้
ตราสินค้ า “Costa”
- วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 12/2555 ได้ มี ม ติ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ
การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และแก้ ไขจานวนหุ้นของบริ ษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 100 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท จึงทาให้ บริ ษัทมีการเปลีย่ นแปลงในจานวน
หุ้น และมูลค่า ที่ ต ราไว้ โดยทุน จดทะเบี ย น 100,000,000 บาท แบ่ง เป็ น หุ้น สามัญ จ านวน
400,000,000 หุ้น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ นละ 0.25 บาท นอกจากนี ้ยังได้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษัทจากเดิม 100,000,000 บาท เป็ น 130,000,000 บาท (หนึ่งร้ อยสามสิบ
ล้ านบาทถ้ วน) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 520,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท โดย
พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 120,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป
- วันที่ 18 ตุลาคม 2555 บริ ษัทได้ ดาเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริ ษัทจากัดเป็ นบริ ษัท
มหาชนจากัด และเปลีย่ นแปลงชื่อเป็ น บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF)
- วัน ที่ 26 มีน าคม บริ ษั ท ได้ เ ริ่ ม เปิ ด การซื อ้ ขายหุ้ น ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
เป็ นวันแรก (First Trading Day)
- เดือนตุลาคม บริ ษัทได้ เริ่ มขยายช่องทางการจาหน่ายสินค้ า ไปยัง เมกาโฮม (Mega Home)
ศูนย์รวมสินค้ าบ้ านและวัสดุก่อสร้ างจาหน่ายทังปลี
้ กและส่ง เพื่ อ เป็ นส่ ว นช่ ว ยเสริ มสร้ าง
การเติบโตของยอดขายให้ มากขึ ้นจากเดิม ภายใต้ ตราสินค้ า “a7”
- วันที่ 31 ธันวาคม บริ ษัทมีพื ้นที่เช่าเพื่อใช้ เป็ นโชว์รูมจัดแสดงและจาหน่ายสินค้ าใน อินเด็กซ์
ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) รวมทังสิ
้ ้น 11 สาขา และโชว์รูมสาขาภายในโฮมโปร (Home
Pro) รวมทังสิ
้ ้น 3 สาขา
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบี ยนจากเดิม 130,000,000 บาท เป็ น 195,000,000 บาท มูลค่า ที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25
บาท และได้ ดาเนินการแก้ ไขหนั ง สื อ บริ คณห์ ส นธิ ข้ อ 4 เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษัท ต่อนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
หน้ าที่ 1.0 - 7

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

-

-

-

ปี 2558

:

-

-

พาณิชย์ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ดังนัน้ ปั จจุบนั บริ ษัทจึงมีทนุ
จดทะเบียนจานวน 195,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 780,000,000 หุ้น มูล
ค่า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 0.25 บาท โดยมี ทุน จดทะเบี ย นที่ อ อกและช าระเต็ ม มูล ค่ า แล้ ว จ านวน
130,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 520,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25
บาท โดยในส่วนของทุนจดทะเบียนที่รอเรี ยกชาระจานวน 65,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นจานวนจานวน 260,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เป็ นการจัดสรรไว้ เพื่อ
รองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 (ECF-W1)
วันที่ 18 สิงหาคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ แจ้ งรั บ ใบสาคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 (ECF-W1) รับเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่ มการซื ้อขายหลักทรัพย์ใน
วันดังกล่าว
วันที่ 18 กันยายน บริ ษัทได้ เข้ าลงนามในบันทึกความเข้ าใจ (“MOU”) เพื่อร่ วมดาเนินธุรกิ จ
ผลิต ไฟฟ้ า พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ บ นหลัง คา กับ บริ ษั ท กัน กุลเอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง จ ากัด (มหาชน)
(“GUNKUL”) บริ ษัทและ GUNKUL จะร่ วมกันจัดตังบริ
้ ษัทขึ ้น เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการ
ในสัดส่วนร้ อยละ 74.99 : 25.01 ตามลาดับ บริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบในส่วนการจัดหาสิทธิ
ในการเช่า และ/หรื อสิทธิในการใช้ พื ้นที่หลังคาเพื่อติดตังแผงโซล่
้
าเซลล์สาหรับประกอบการยื่น
เป็ นผู้เสนอขายไฟฟ้า การบริ หารจัดการ รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุน และ GUNKUL จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบในส่วนของการบริ การจัดหาอุปกรณ์ การจัดซื ้อและการก่อสร้ างสาหรับโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อให้ โครงการสามารถดาเนินการได้ ตามข้ อตกลง
ของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (PPA) รวมถึงเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านการจัดการและบารุ งรักษา ภายใต้
การดาเนินงานทังสองฝ่
้
ายมีหน้ าที่ยื่นขอรับอนุญาตเป็ น ผู้ เสนอขายไฟฟ้ า ให้ กั บ การไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรื อการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตามแต่กรณีตอ่ ไป
เดือนตุลาคม บริ ษัทเริ่ มจาหน่ายสินค้ าให้ กับไทวัสดุ (Thai Wasadu) เพื่อขยายช่องทางการ
จาหน่ายสินค้ าให้ มากขึ ้นจากเดิม ภายใต้ ตราสินค้ า “HASTA”
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิให้
บริ ษัทเข้ าลงทุนในการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยแห่งใหม่รวม 6 บริ ษัท เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตังบนหลั
้
งคา (Solar PV Rooftop) โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้
บริ ษัทย่อยเพื่อเตรี ยมการเข้ าร่ วมประมูลเสนอขายไฟฟ้าในการรับซื ้อไฟฟ้า จากการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตังบนหลั
้
งคาตามประกาศของคณะกรรมการกิ จ การพลัง งานเรื่ อง
การรับซื ้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตังบนหลั
้
งคา ซึ่งขณะนี ้อยู่ระหว่าง
รอนโยบายจากภาครัฐถึงช่วงเวลาการเปิ ดเข้ าประมูลเพื่อเสนอขายไฟฟ้า
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ บริ ษัทได้ ดาเนินการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด ขึ ้นเป็ น
ที่เรี ยบร้ อย โดยประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) ปั จจุบนั มี
ทุน จดทะเบี ย น 10,000,000 บาท (สิ บ ล้ า นบาทถ้ วน) โดยแบ่ ง ออกเป็ น หุ้น สามัญ จ านวน
100,000 หุ้น (หนึง่ หมื่นหุ้น) มีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท (หนึง่ ร้ อยบาท)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2558 ได้ มีมติอนุมตั ิการจดทะเบียน
จัดตังบริ
้ ษัทย่อยทางอ้ อมแห่งใหม่ในประเทศญี่ปนุ่ คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha
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เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในประเทศญี่ปนุ่ สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โดยมีขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ ประมาณ 1.5 เมกะวัตต์ โดยมีที่ตงของโครงการอยู
ั้
่ที่ 1737
Kodani, Toyotomi-cho, Himeji city, Hyogo ประเทศญี่ปนุ่ โดยมีทนุ จดทะเบียน 100,000 เยน
และมีสดั ส่วนการถือหุ้นโดย ECFH ที่ร้อยละ 51 ปั จจุบนั ได้ ดาเนินการจาหน่ายโครงการดังกล่าว
ให้ กบั นักลงทุนรายอื่นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
วันที่ 30 มิถนุ ายน บริ ษัทได้ เข้ าลงนามในบันทึกความเข้ าใจ (“MOU”) เพื่อความร่ วมมือในการ
ดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล โดยจะจัด ตังบริ
้ ษัทร่ วมทุนขึ ้นร่ วมกับผู้ถือหุ้นราย
อื่ น ๆ ประกอบด้ ว ย บริ ษั ท ฟอร์ จู น พาร์ ท อิ น ดัส ตรี ้ จ ากัด (มหาชน) (FPI) บริ ษั ท วิ ช ญ์
อุต สาหกรรม จ ากัด และกลุ่ม ผู้ประกอบการโรงไม้ หรื อโรงเลื่อยไม้ ในเ ข ต พื น้ ที ่ ตั ง้ ข อ ง
โ ค ร ง ก า ร โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า ในแต่ ล ะแห่ ง ซึ่ ง ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2558 ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2558 ได้ มีมติพิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด ใน
ฐานะบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ นผู้เข้ าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant)
โดยการเข้ าร่ ว มเป็ นผู้ถือหุ้น ในบริ ษัทร่วมทุนแห่งใหม่รวม 5 บริ ษัท เพื่อเตรี ยมเข้ าร่วมประมูล
รับคัดเลือกและอนุญาตเป็ นผู้เสนอขายไฟฟ้าเพื่อให้ ได้ มาซึง่ สัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรื อการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามแต่กรณีไป ตาม
ประกาศของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรื่ องหลักเกณฑ์การรับซื ้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งขณะนี ้อยู่ระหว่างรอนโยบายจากภาครัฐถึงช่วงเวลาการเปิ ด
เข้ าประมูลเพื่อ เสนอขายไฟฟ้า โดยมีรายชื่อของบริ ษัทร่ วมทุนทัง้ 5 บริ ษัท ประกอบด้ วย
บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จากัด บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (นราธิวาส 2) จากัด
บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ ป (ยะลา 1) จากัด บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ ป (ปั ตตานี) จากัด และ
บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ ป (สงขลา) จากัด ทังนี
้ ้ปั จจุบนั ได้ ดาเนินการจดทะเบียนเสร็ จสิ ้นการ
ชาระบัญชีของ 4 บริ ษัทดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว เนื่องจากไม่สามารถผ่านการประมูลเพื่อให้
ได้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าจากภาครัฐ
เดือนตุลาคม บริ ษัทเริ่ มการจาหน่ายสินค้ าให้ กับร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ ดู โฮม (Do Home)
ภายในตราสินค้ า My Fur
วันที่ 9 ธันวาคม ECFH ในฐานะบริ ษัทย่อยได้ เข้ าลงนามในสัญญาแฟรนไชส์กับ Can Do
Company Limited (“Can Do”) ประเทศญี่ ปนุ่ โดย ECFH จะเป็ นผู้ได้ รับอนุญาตในการ
ใช้ เครื่ องหมายทางการค้ า รู ปแบบร้ านค้ า ระบบบริ หารจัดการร้ านค้ าและการสัง่ ซื ้อสินค้ าจาก
Can Do ประเทศญี่ ปนุ่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจภายในประเทศไทยในรู ปแบบ
ร้ านค้ าจาหน่ายสินค้ าราคาเดียวทังร้้ าน (ร้ าน 100 เยน ที่มีต้นกาเนิดในประเทศญี่ปน)
ุ่ โดยมี
ระยะเวลาของสัญญา 5 ปี
วั น ที่ 19 ธั น วาคม พิ ธี เ ปิ ดสาขาอย่ า งเป็ นทางการ (Grand Opening) ร้ าน Can Do สาขา
แรกคื อ สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ค รั ง สิ ต ด้ วยขนาดพื น้ ที่ ใ ห้ บริ การ 175 ตารางเมตร
วันที่ 11 ธันวาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2559 พิจารณาอนุมตั ิมติที่สาคัญ ดังนี ้
o พิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย เป็ นผู้เข้ าลงทุนใน
บริ ษัทร่ วมทุนแห่งใหม่ที่จะจดทะเบียนจัดตัง้ ขึ ้นเพื่อเข้ าลงทุนในธุรกิ จด้ านโรงไฟฟ้า
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พลังงานชีวมวล โดยชื่อบริ ษัทร่ วมทุนแห่งใหม่ ที่จะจดทะเบียนจัดตังคื
้ อ บริ ษัท เซฟ
เอนเนอร์ จี โฮลดิง้ ส์ จากัด (“SAFE”) โดยมีทุนจดทะเบีนเริ่ มต้ นที่ 1,000,000 บาท
(หนึ่งล้ านบาทถ้ วน) แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
100 บาท โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้เข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49.98 ซึ่งต่อมาได้ ถกู จด
ทะเบียนจัดตังเป็
้ นที่เรี ยบร้ อยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
- 12 มกราคม ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ได้ อนุมตั ิการจัดโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัท
อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค โดยอนุมตั ิให้ จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ บริ ษัท อีซีเอฟ
พาวเวอร์ จากัด เพื่อเป็ นผู้เข้ าลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงานแทนการใช้ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ง้ ส์
จากัด โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ นที่ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้ า นบาทถ้ วน) แบ่งออกเป็ นหุ้น
สามัญ จานวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท โดยบริ ษัท จะเป็ นผู้เข้ าถื อหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 99.99 ซึ่งต่อมาได้ ถูกจดทะเบียนจัดตังเป็
้ นที่เรี ยบร้ อยเมื่อวันที่ 16 มกราคม
2560 ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจของ ECFH เป็ นเพื่อเข้ าลงทุนและดาเนิน
ธุรกิจด้ านร้ านค้ าปลีก ซึง่ ปั จจุบนั ได้ แก่ ร้ าน Can Do ในรูปแบบร้ านค้ าจาหน่ายสินค้ าราคาเดียว
หรื อการดาเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต ยกเว้ นธุรกิจด้ านพลังงานต่อไป
- 13 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2560 ได้ มีมติ อนุมตั ิการเข้ าลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้ า พลัง งานชี ว มวลของ บริ ษั ท ไพร์ ซ ออฟ วู้ ด กรี น เอนเนอร์ จี จ ากั ด
(“โครงการฯ” หรื อ “PWGE”) ซึ่งตังอยู
้ ่เลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ตาบลยูคละ อาเภอแว้ ง จังหวัด
นราธิ วาส ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์ โดยให้ บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์
จากัด (“SAFE”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่วมของบริ ษัท (ซึง่ มีบริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทถือหุ้นใน SAFE ปั จจุบนั คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 33.37 สัดส่วนดังกล่าว
ลดลงจากร้ อยละ 49.98 เนื่องจากมีการจาหน่ายหุ้นออกให้ กบั กลุม่ ผู้ร่วมทุนใหม่ที่เข้ าลงทุนใน
SAFE คือ บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด โฮลดิ ้งส์ จากัด เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นใน SAFE คิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 33.26 ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นเดิมของโครงการโรงไฟฟ้า PWGE) เข้ าซื ้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นของ
โครงการ (ร้ อยละ 99.99) คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนทังโครงการไม่
้
เกิน 425,000,000 บาท (โดยคิด
เป็ นเงินลงทุนของ ECF-P เท่ากับ 141,652,500 บาท) ปั จจุบนั ECF-P มีทนุ จดทะเบียนจานวน
522,652,500 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นจานวน 52,265,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท
โดยมีทุนจดทะเบียนชาระเท่ากับ 454,252,500 บาท และ SAFE มีทุนจดทะเบียนจานวน
426,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 4,260,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100
บาท ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
- 3 เมษายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ของ บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว จากัด
(“โครงการฯ” หรื อ “GEP”) ซึ่งตังอยู
้ ่ที่เมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์ ”) ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 220 เมกะวัตต์ โดยให้ บริ ษัท อีซีเอฟ
พาวเวอร์ จากัด (“ECF-Power”) ในฐานะบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็ นผู้เข้ า
ลงทุนซื ้อหุ้นของโครงการในสัดส่วนร้ อยละ 20 ซึ่งต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ GEP เป็ นที่เรี ยบร้ อย
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- 15 มิถนุ ายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2560 ได้ มีมติที่สาคัญสาหรับรายการได้ มา
ซึ่งสินทรัพย์รวม 2 โครงการ โดยพิจารณาและอนุมตั ิการเข้ าลงทุนซื ้อหุ้นในกิ จการต่าง ๆ ผ่าน
บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.99 และ บริ ษัท เซฟ
เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด (“SAFE”) ในฐานะบริ ษัทร่ วม ซึ่งบริ ษัทย่อยถือหุ้นร้ อยละ 33.37 ใน
มูลค่าการลงทุนรวม 50.62 ล้ านบาท ได้ แก่ การเข้ าลงทุนซื ้อหุ้น ของ บริ ษัท เซฟ ไบโอแม็ส
จากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 100 โดย SAFE ในฐานะบริ ษัทร่วมเข้ าเป็ นผู้ลงทุน เพื่อดาเนินธุรกิจโรง
สับไม้ ตังอยู
้ ่ที่อาเภอแว้ ง จังหวัดนราธิ วาส โดยมีมูลค่าการเข้ าลงทุนจานวน 33.37 ล้ านบาท
จากมูลค่าการลงทุนทังสิ
้ ้น 100 ล้ านบาท และการเข้ าลงทุนซื ้อหุ้นของ บริ ษัท บินา่ พูรี่ พาวเวอร์
(ไทยแลนด์) จากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 49 โดย SAFE ในฐานะบริ ษัทร่ วมเข้ าเป็ นผู้ลงทุน เพื่อ
ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเทคโนโลยีระบบผลิตก๊ าซเชือ้ เพลิงจากชีวมวล (Gasification)
ขนาด 2 เมกะวัตต์ โดยแบ่งออกเป็ น 2 โครงการ ๆ ละ 1 เมกะวัตต์ ตังอยู
้ ่ที่ อาเภอลอง จังหวัด
แพร่ และอาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีมลู ค่าการเข้ าลงทุนเป็ นจานวน 17.25 ล้ านบาท จาก
มูลค่าการลงทุนทังหมด
้
105.495 ล้ านบาท
- 27 มิถนุ ายน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด
(“โครงการฯ” หรื อ “PWGE”) จังหวัดนราธิวาส ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์ เริ่ มรับรู้
รายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยการเข้ าลงทุนใน PWGE เป็ นการเข้ าลงทุนผ่าน
บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.99 และ บริ ษัท เซฟ
เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด (“SAFE”) ในฐานะบริ ษัทร่ วม ซึ่งบริ ษัทย่อยถือหุ้นร้ อยละ 33.37 โดย
SAFE จะเริ่ มรับรู้สว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็ นต้ นไป
- 27 ตุลาคม ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 13/2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการจดทะเบียนจัด ตัง้
บริ ษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ บริ ษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด โดยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ นที่
50.00 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท
โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้เข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 โดยได้ จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทดังกล่าว
เป็ นที่เรี ยบร้ อยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 และปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนชาระเท่ากับ 12.50
ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดตังเพื
้ ่อดาเนิน ธุรกิจผลิตและจาหน่ายแผ่นไม้ (WoodBased Panel) ได้ แก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผ่นปาร์ ติเกิ ้ล (Particleboard) ซึ่งยัง
อยูใ่ นระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้
- 18 ธันวาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 15/2560 มีมติอนุมตั ิเข้ าทาการศึกษาความ
เป็ นไปได้ ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริ ษัท ซีอาร์ โซลาร์ จากัด
(“CRS”) ขนาด 1 เมกะวัตต์ ตังอยู
้ ่ที่ อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง แทนการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของบริ ษัท ทรู เอ็นเนอร์ ยี่ เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด (“TRUE-P”) ซึ่งบริ ษัท
ฯ ได้ ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนแล้ วแต่ไม่สามารถทาความตกลงในการเข้ าลงทุน
ได้ CRS ถือหุ้นโดย บริ ษัท อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“IFEC”)
ที่สดั ส่วนร้ อยละ 99.99 ในขณะนี ้บริ ษัทอยู่ระหว่างศึกษาและตรวจสอบมูลค่าโครงการ อัตรา
ผลตอบแทน ความเสี่ยง และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ และเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการเข้ าซื ้อโครงการ ซึง่ รวมถึงความสามารถของผู้ขายในการเข้ าทาธุรกรรมขายโครงการ และ
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ปี 2561

: -

-

-

ปี 2562

: -

การส่งมอบทรัพย์สินที่ซื ้อขาย และการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงอื่น ๆ ตามสัญญาซือ้ ขายที่จะได้
จัดทาขึ ้นด้ วย
27 มิ ถุ น ายน ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 7/2561 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ บริ ษั ท
แพลนเนทบอร์ ด จากัด (“แพลนเนท”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยการเข้ าถือหุ้นสามัญ
ของ แพลนเนท จานวน 5,700,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 57.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของแพลนเนทเข้
้
าทารายการลงทุนสร้ างโรงงานผลิตและจาหน่ายแผ่นไฟเบอร์ บอร์ ด
ความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiber Board) หรื อแผ่นไม้ เอ็มดีเอฟ (MDF
Board) ที่จังหวัดนราธิ วาส โดยคาดว่าแพลนเนทจะดาเนินการลงนามในสัญญาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องและชาระราคาค่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องทังหมดให้
้
แก่ค่สู ญ
ั ญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องภายใน
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 โดยแพลนเนทจะใช้ เงินลงทุนในโครงการเบือ้ งต้ นจานวนทัง้ สิ ้น
1,456.31 ล้ านบาท
1 สิงหาคม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริ ษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด
โครงการที่ 1 อาเภอลอง (“โครงการฯ” หรื อ “BINA 1”) จังหวัดแพร่ ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 1
เมกะวัตต์ ได้ เริ่ มการจาหน่ายไฟฟ้าในเชิ งพาณิชย์ โดยการเข้ าลงทุนใน BINA1 เป็ นการเข้ า
ลงทุนผ่าน บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ
99.99 และ บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด (“SAFE”) ในฐานะบริ ษัทร่ วม ซึ่ง ECF-P ถือ
หุ้นใน SAFE คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 33.37 โดย SAFE จะเริ่ มรับรู้ สว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุน
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2561
31 ธันวาคม บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย (“ECFH”) ที่บริ ษัทเข้ าถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 75 ซึ่งที่ผ่านมาทาง ECFH ได้ เ ข้ าลงนามสัญญาแฟรนไชส์ (The Area
Franchise Agreement) กับ Can Do Company Limited (“Can Do”) ประเทศญี่ปนุ่ เมื่อวันที่
30 ตุลาคม 2558 เพื่อดาเนินธุรกิจ ร้ านค้ าปลีกที่จาหน่ายสินค้ าราคาเดียวทังร้้ านในราคา 60
บาท ECFH ได้ ดาเนินการยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์กบั Can Do Company Limited ประเทศ
ญี่ปนุ่ โดยได้ หยุดการดาเนินธุรกิจร้ าน Can Do ประเทศไทย ตังแต่
้ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2561
รวมถึงได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาแฟรนไชส์ หัวข้ อ การยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์ ตามที่
ระบุใน the Area Franchise Agreement กับทาง Can Do ประเทศญี่ปนุ่ เสร็ จสมบูรณ์ เมื่อ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผา่ นมาเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
27 กั น ยายน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว จากัด
)“โครงการฯ” หรื อ “GEP”) ซึ่งตังอยู
้ ่ที่เมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ )“ประเทศเมียนมาร์ ”) ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 220 เมกะวัตต์ เฟสที่ 1 กาลังการ
ผลิต 50 เมกะวัตต์ โดยให้ บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด )“ECF-Power”) ในฐานะบริ ษัทย่อยที่
บริ ษัทถื อหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็ นผู้เข้ าลงทุนซือ้ หุ้นของโครงการในสัดส่วนร้ อยละ 20 โดย
ECF-P จะเริ่ มรับรู้ สว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตังแต่
้ วนั ที่ 27 กันยายน 2562 หลังจากนันทาง
้
โครงการจะได้ ดาเนินการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าสาหรับ Phase ที่ 2 จากทังหมด
้
4 เฟส ต่อทันที
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1.3

โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัท
นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

ธุรกิจกำรเป็ นผู้ผลิตและจำหน่ ำยเฟอร์ นิเจอร์
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“ECF” หรื อ “บริ ษัท”) กาหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการ
ดาเนินธุรกิจด้ วยความมุ่งมัน่ ที่จะครองส่วนแบ่งทางการตลาดในการเป็ นผู้สง่ ออกเฟอร์ นิเจอร์ อนั ดับต้ น ๆ ของประเทศ
ไทย ถึงแม้ ว่า ในปี 2562 บริ ษัท จะไม่สามารถสร้ างอัต ราการเติ บโตในส่วนของการจัด จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ส่งออก
ต่างประเทศได้ ตามเป้าหมายที่วางไว้ สาเหตุหลักจากค่าเงินบาทที่ยงั คงแข็งค่าขึ ้นตังแต่
้ ช่วงปี 2561 ต่อเนื่องถึงปี 2562 ซึง่
ตังแต่
้ ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 สถานการณ์การส่งออกเริ่ มกลับมาดีขึ ้น เนื่องจากบริ ษัทได้ รับคาสัง่ ซื ้อล่วงหน้ าจาก
ลูกค้ าต่างประเทศยาวต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงแนวโน้ มการส่งออกที่ดีขึ ้น ซึ่งเป็ นผลจากการที่
สามารถเจาะกลุม่ ลูกค้ ารายใหม่ได้ เพิ่มขึ ้น
สาหรับช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา บริ ษัทมีการส่งออกสินค้ าไปจาหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ได้ แก่ ญี่ปนุ่
สหรัฐอเมริ กา ตะวันออกกลาง จีน อินเดีย รวมถึงประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้ แก่ มาเลเซีย
ฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึง่ ในปี 2562 มีบางประเทศที่อตั ราการเจริ ญเติบโตของยอดขายมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ในกลุม่ ลูกค้ าจากประเทศอินเดีย และตะวันออกกลาง
สาหรับตลาดภายในประเทศ หากพิจ ารณาจากช่อ งทางการจาหน่า ยอีก ช่อ งทางหนึ่ง ที่สาคัญ สาหรั บ
กลุ่มลูกค้ าภายในประเทศ ได้ แก่ กลุ่มลูกค้ าประเภทร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ที่เ ป็ น การสัง่ ซื อ้ โดยใช้
ตราสินค้ าของบริ ษัท ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่า บริ ษัทมียอดขายที่ เพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยการ
จาหน่ายสินค้ าให้ กับร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ ประกอบด้ วยตราสินค้ าต่าง ๆ ดังนี ้
1. การผลิตสินค้ าเพื่อจาหน่ายให้ กบั โฮมโปร (Home Pro) ภายใต้ เฮ้ าส์แบรนด์
2. การผลิตสินค้ าเพื่อจาหน่ายให้ กบั เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) ภายใต้ เฮ้ าส์แบรนด์
3. ตราสินค้ า เอ เซเว่น (a7) จาหน่ายผ่านเมกาโฮม (Mega Home)
4. ตราสินค้ า ฮาสต้ า (HASTA) จาหน่ายผ่าน ดู โฮม (Do Home) และ มิสเตอร์ ดี ไอ วาย (Mr.DIY)
5. การผลิตสินค้ าเพื่อจาหน่ายให้ กบั แบรนด์วินเนอร์ (Winner)
6. การผลิตสินค้ าเพื่อจาหน่ายให้ กบั โกลบอลเอ้ าส์ (Global House) ภายใต้ เฮ้ าส์แบรนด์
ซึ่งสาเหตุของยอดขายที่ เ พิ่มขึน้ ส่วนหนึ่ง เกิ ดจากความสามารถในการขยายฐานลูกค้ าใหม่ได้ เ พิ่มขึน้
ประกอบกับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ไม้ ยางพารา ซึ่งทางบริ ษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา
และได้ มีแนวคิดในการต่อยอดพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบอื่น ๆ ที่ใช้ เป็ นวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งและก่อสร้ าง ซึ่ง
ฐานลูกค้ าใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ ้นเป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยสร้ างยอดขายให้ เพิ่มขึ ้นได้ ในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมา
ในส่วนของการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ให้ กบั กลุ่มลูกค้ าประเภทร้ านค้ าส่ง และร้ านค้ าปลีกราย
ย่อย ซึง่ บริ ษัทจัดจาหน่ายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ ากลุม่ นี ้ภายในตราสินค้ า Costa ในรอบปี ที่ผ่านมา บริ ษัทมีการปรับปรุ งระบบ
การขายและการตลาด ระบบการรับชาระเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจาหน่ายผ่านช่องทางนี ้ให้ ดียิ่งขึ ้น ดังนันเมื
้ ่อมีการ
พัฒนาปรับปรุงระบบเกิดขึ ้น จึงทาให้ ยอดขายอยูใ่ นระดับที่ไม่เติบโตเมื่อเทียบกับช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามหาก
การปรับปรุ งและพัฒนาระบบการขายและการตลาด ระบบการรับชาระเงินสามารถใช้ งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ ว
บริ ษัทคาดการณ์วา่ ยอดขายของช่องทางการจาหน่ายนี ้จะกลับมาเติบโตได้ อย่างมีนยั สาคัญอีกครัง้
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สาหรับช่องทางการจาหน่ายผ่านโชว์รูม ELEGA ซึ่งเป็ นช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าสาหรับกลุ่มลูกค้ า
ระดับกลางถึงบนนัน้ เนื่องจากบรรยากาศความไม่เชื่อมัน่ ต่อการบริ โภค และจับจ่ายใช้ สอยภายในประเทศ ประกอบกับ
บริ ษัทเริ่ มปรับกลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ จึงได้ เริ่ มมีการพิจารณาปิ ดโชว์รูม ELEGA ในบางสาขาที่ไม่ค้ มุ ต้ นทุน
และค่าใช้ จ่ายคงที่ลงไปเป็ นจานวน 7 สาขาที่ดาเนินการปิ ดไปในระหว่างปี 2561 ประกอบกับปิ ดโชว์รูม ELEGA ครบทุก
สาขาภายในช่วงปลายปี 2562 ทาให้ รายได้ จากการจาหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าว มีรายได้ จากการขายลดลงอย่างมี
นัยสาคัญในช่วงปี 2562 อย่างไรก็ตาม หากความเชื่อมัน่ ด้ านเศรษฐกิจ และบรรยากาศการจับจ่ายใช้ สอยภายในประเทศ
กลับมาฟื น้ ตัวดีอีกครัง้ โดยปกติแล้ วช่องทางการจาหน่ายสินค้ าผ่านโชว์รูม ELEGA จะยังสามารถสร้ างอัตราการเติบโตได้
อย่างต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ ปรับกลยุทธ์เพื่อไม่ให้ เกิดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายคงที่จากโชว์รูมในสาขาที่มีผลการดาเนินงานไม่
เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดงั เช่นที่เคยเกิดขึ ้นในอดีต โดยได้ หาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งโชว์รูมในรู ปแบบใหม่ให้
เกิดขึ ้นโดยการพัฒนาโชว์รูมรวมที่มีพื ้นที่ขนาดใหญ่ขึ ้นภายใต้ ชื่อ “ECF OUTLET” เพื่อเป็ นโชว์รูมจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ทุก
แบรนด์ ทุกรูปแบบ ภายใต้ การผลิตและจาหน่าย รวมทังสิ
้ นค้ านาเข้ าของบริ ษัท ซึง่ ถือเป็ นการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย
ที่เข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าในประเทศ โดย ECF OUTLET ตังอยู
้ ภ่ ายใน บริ ษัท แสงอุดม ไล้ ท์ติ ้งเซ็นเตอร์ จากัด ณ สานักงานใหญ่
รังสิต บริ เวณถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้ า โดยได้ เริ่ มพื ้นที่จดั แสดงสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่ง
โชว์ รู ม แห่ง นี จ้ ะรวบรวมผลิต ภัณ ฑ์ เ ฟอร์ นิ เ จอร์ ทัง้ ในรู ป แบบเฟอร์ นิ เ จอร์ เ พื่ อ การส่ง ออกและเฟอร์ นิ เ จอร์ ที่ จ าหน่า ย
ภายในประเทศให้ กบั ลูกค้ าที่มีความสนใจและต้ องการสัมผัสชิ ้นงานเฟอร์ นิเจอร์ ของจริ ง ซึ่งนอกจากจะใช้ เพื่อการบริ การ
ด้ านการขายและการตลาดให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าต่างประเทศ และกลุม่ ลูกค้ ารายใหญ่แล้ ว ยังจะได้ ประโยชน์จากรายย่อยที่เข้ า
เยี่ยมชมเฟอร์ นิเจอร์ และซื ้อผลิตภัณฑ์ด้วย
นอกจากภาพรวมผลการดาเนินงานในส่วนของรายได้ จากการขาย ซึ่งนอกจากการผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ แล้ ว บริ ษัทยังมีรายได้ จากการผลิตและจาหน่ายกระดาษปิ ดผิว รวมถึงไม้ ยางพาราแปรรู ปอบแห้ ง
ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์
ทั ้งนี ้ในส่วนของการจาหน่ายกระดาษปิ ดผิว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 บริ ษัทได้ จดทะเบียนก่อตั ้ง
บริ ษัท วีวี – เดคคอร์ จากัด (V V-Décor) ขึ ้นในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 99.95 โดยมีทนุ จด
ทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้ านบาทถ้ วน) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาทโดย
เรี ยกชาระเต็มมูลค่า โดยก่อตั ้งขึ ้นเพื่อประกอบธุรกิจด้ านการตลาด (Trading) ให้ กบั ECF เพื่อเป็ นผู้จาหน่ายกระดาษ
ปิ ดผิวให้ กบั ลูกค้ าบางรายของบริ ษัท
นอกจากนี ้ในภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ในส่วนของ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จำกัด (“ECFH”
หรือ “บริษัทย่ อย”) ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับร้ อยละ 75
ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 10,000,000 บาท (สิบล้ านบาทถ้ วน) โดยแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 100,000
หุ้น (หนึง่ แสนหุ้น) มีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท (หนึง่ ร้ อยบาท) ชาระเต็มมูลค่า
ภายหลังจากที่ทางฝ่ ายบริ หารได้ พิจารณาตัดสินใจที่จะยุติการดาเนินธุรกิจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริ ษัทได้ หยุดการจาหน่ายสินค้ าทุกรายการ และได้ ดาเนินการปิ ดสาขาของร้ าน Can Do ทุกสาขา (Can Do คือ ร้ านค้ า
ปลีก ในรู ป แบบร้ านค้ า ที่ จ าหน่า ยสิน ค้ า ราคาเดี ย ว หรื อ 60 บาทต่อ ชิ น้ ทัง้ ร้ าน) เพื่ อ ลดผลกระทบจากต้ นทุน และ
ค่าใช้ จ่ายคงที่ที่จะเกิดขึ ้น เพื่อไม่ให้ สง่ ผลกระทบต่อภาพรวมผลการดาเนินงานของบริ ษัทแล้ ว
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ขณะนีบ้ ริ ษัทอยู่ระหว่างการจัดหาธุรกิ จรู ปแบบใหม่ที่มีความเหมาะสม สอดคล้ องกับสภาวการณ์ ด้าน
เศรษฐกิจ และพฤติกรรมของผู้บริ โภคในปั จจุบนั เพื่อพิจารณาการเข้ าลงทุนโดยบริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด ทังนี
้ ้เพื่อ
สร้ างรายได้ และผลการดาเนินงานให้ กบั กลุม่ บริ ษัทโดยภาพรวม โดยขณะนี ้ยังอยูร่ ะหว่างรอข้ อสรุปถึงธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ ้น
ธุรกิจด้ ำนพลังงำนทดแทน
บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ได้ จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้น เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยบริ ษัท อีสต์โคสท์
เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 จากทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ นที่ 1.00 ล้ านบาท ปั จจุบนั มีทนุ
จดทะเบียนจานวน 687,652,500 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นจานวน 68,765,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท ชาระ
เต็มมูลค่า
- โรงไฟฟ้าพลังงานชี วมวล
นับตังแต่
้ ปี 2560 ที่ผ่านมา ถือเป็ นปี เริ่ มต้ นที่บริ ษัทมีการขยายการลงทุนสูธ่ ุรกิจด้ านพลังงานทดแทน
อย่างมีนยั สาคัญ โดย ECF-P ได้ เข้ าร่วมทุนในบริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด (“SAFE”) ในสัดส่วนร้ อยละ 33.37 ใน
ปั จจุบนั SAFE มีทนุ จดทะเบียนจานวน 581,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 5,810,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว โดย SAFE ได้ จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นที่เรี ยบร้ อยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นผู้เข้ าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ปั จจุบัน SAFE ได้ เ ข้ าลงทุน ในบริ ษั ทต่า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับธุร กิ จโรงไฟฟ้าพลังงานชี วมวล โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
1. บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด (“PWGE”) โดย SAFE เข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
99.99 ปั จจุบนั ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ที่ อ.แว้ ง จ.นราธิวาส
โดยเริ่ มมีรายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2560 เป็ นต้ นมา
ปั จจุบนั PWGE มีทุนจดทะเบียนจานวน 85,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน
8,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
2. บริ ษัท เซฟ ไบโอแม็ส จากัด (“SAFE-B”) โดย SAFE เข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ปั จจุบนั
ดาเนินธุรกิจโรงสับไม้ เพื่อป้อนวัตถุดิบ ได้ แก่ ไม้ สบั (Wood Chip) ให้ กบั โรงไฟฟ้า PWGE เพื่อใช้
เป็ นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า
ปั จจุบนั SAFE-B มีทุนจดทะเบียนจานวน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน
10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
3. บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี (แพร่ ) จากัด (“SAFE-P”) ( ชื่อเดิม บริ ษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์)
ซึ่ง SAFE เข้ าลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 49 ปั จจุบนั SAFE-P เป็ นนิติบคุ คลที่มีใบอนุญาตการ
จาหน่ายไฟฟ้าให้ กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแบบแก๊ สซิฟิเคชั่น
รวม 2 โครงการ ซึ่งมีกาลังการผลิตติดตังโครงการละ
้
1 เมกะวัตต์ ตังอยู
้ ่ที่ อ.ลอง และ อ.สูง
เม่น จ.แพร่ สาหรับโครงการแรกที่ อ.ลอง จ.แพร่ ปั จจุบนั ได้ เริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าในเชิง พาณิชย์
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา และขณะนี ้อยู่ระหว่างการวางแผนก่อสร้ างโครงการที่ 2
ที่อ.สูงเม่น จ.แพร่ ปั จจุบนั SAFE-P มีทนุ จดทะเบียนจานวน 55,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้น
สามัญจานวน 5,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
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- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์
นอกจากนี ้ นับตังแต่
้ ช่วงปี 2560 บริ ษัทยังได้ ขยายการเข้ าลงทุนด้ านธุรกิจพลังงานทดแทนสูธ่ ุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ รวม 220 MW และมีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW ของ
บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว จากัด (“โครงการฯ” หรื อ “GEP”) ซึ่ง GEP เป็ นบริ ษัทที่เข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังาน
แสงอาทิตย์ซงึ่ ตังอยู
้ ท่ ี่เมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์ ”) โดยให้ บริ ษัท อีซี
เอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 99.99 เป็ นผู้เข้ าลงทุนซื ้อหุ้นของโครงการดังกล่าว
ในสัดส่วนร้ อยละ 20
ปั จจุบนั GEP มีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 215,755,800 บาท โดยแบ่งออกเป็ นจานวนหุ้น 2,157,558 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วเท่ากับ 201,955,800 บาท ซึ่งเป็ นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เขตมาเกวย เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ โดยจะมีขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 220 เมกะวัตต์
ทังนี
้ ้ GEP สามารถเริ่ มการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) สาหรับเฟสที่ 1 ขนาดกาลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ได้ เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2562 ในส่วนที่เหลืออยูร่ ะหว่างการวางแผนก่อสร้ าง และจะเริ่ มทยอยจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ ้น จนครบ 220
เมกะวัตต์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 - 3 ปี
GEP มีบริ ษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริ ษัท จีอีพี (เมียนมาร์ ) จากัด (“GEP-Myanmar”) ซึ่งเป็ นการลงทุนใน
GEP-Myanmar เพียงบริ ษัทเดียว และไม่ได้ ถือหุ้นในบริ ษัทอื่นใด GEP-Myanmar จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเป็ นบริ ษัทสัญชาติ
เมียนมาร์ โดยมีทนุ จดทะเบียน 500 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ โดยแบ่งเป็ นหุ้น สามัญจานวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ โดยมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วที่ 7,523,779 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ หรื อประมาณ
226.62 ล้ านบาท ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่อตั รา
แลกเปลี่ยน 30.121 บาท ต่อ 1 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ โดย GEP มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน GEP-Myanmar เท่ากับร้ อยละ
100.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วทังหมดใน
้
GEP-Myanmar และมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจในการพัฒนาและ
บริ หารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศเมียนมาร์ โดยมีขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตังรวม
้
220 MW
และมีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW
GEP-Myanmar ได้ เข้ าลงนามในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กับ
Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) (ชื่อก่อนหน้ าคือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่งเป็ น
องค์กรที่อยู่ภายใต้ Ministry of Electricity and Energy ของประเทศเมียนมาร์ โดยสาระสาคัญคือ เพื่อตกลงพัฒนา
ก่อสร้ าง จัดหาแหล่งเงินทุน บริ หารจัดการ บารุ งรักษา และโอนกิจการ และ EPGE จะรับซื ้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิตติดตังประมาณ
้
220 MW หรื อคิดเป็ นอัตราการรับซื ้อไฟฟ้าสูงสุดที่ 170 MW ซึ่ง
ตังอยู
้ ่ที่เมืองมินบู รั ฐมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่ มดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้าเชิ ง
พาณิชย์ (Commercial Operation Date หรื อ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทังหมด
้
4 เฟส ในอัตรารับซื ้อไฟฟ้าคงที่ที่
0.1275 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายุสญ
ั ญาของ PPA รวมถึงการต่ออายุ PPA ที่อาจจะเกิดขึ ้นด้ วย โดย
การผลิตไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็ น 4 เฟส ตามอัตราการผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่จะเกิดขึ ้นในแต่ละเฟส ดังนี ้
เฟส 1 อัตราการรับซื ้อสูงสุด 40 MW จากกาลังการผลิตติดตัง้ 50 MW
เฟส 2 อัตราการรับซื ้อสูงสุด 80 MW จากกาลังการผลิตติดตัง้ 100 MW
เฟส 3 อัตราการรับซื ้อสูงสุด 120 MW จากกาลังการผลิตติดตัง้ 150 MW
เฟส 4 อัตราการรับซื ้อสูงสุด 170 MW จากกาลังการผลิตติดตัง้ 220 MW
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โดยภายหลังจากเริ่ ม COD สาหรับเฟสที่ 1 แล้ วสาหรับเฟสต่อ ๆ ไป คาดว่าจะมีกาหนดระยะเวลา
ประมาณ 360 วัน สาหรับการเริ่ มต้ น COD ในเฟสต่อไป
สาหรับการเข้ าลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงานทดแทนสาหรับโครงการอื่น ๆ เพิ่มเติมนัน้ ปั จจุบนั บริ ษัทยัง
อยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็ นไปได้ ในการเข้ าลงทุนหากโครงการเหล่านันมี
้ ความเป็ นไปได้ มีผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่เหมาะสม และมีความคุ้ม ค่าในการเข้ าลงทุนเมื่อพิจารณาประกอบกับความเสี่ยงในด้ านต่า ง ๆ ซึ่งบริ ษัทจะ
พิจารณาด้ วยความรอบคอบ และระมัดระวัง ก่อนจะตัดสินใจเข้ าลงทุน
กำรลงทุนธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยแผ่ นไม้ (Wood-Based Panel)
เป็ นธุรกิจที่ดาเนินงานโดย บริ ษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 57
ในการลงทุนธุรกิจผลิตและจาหน่ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel)
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท
ดาเนินการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง โดยบริ ษัทเข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 คือ บริ ษัท แพลนเนทบอร์ ด
จากัด (Planet Board Company Limited) โดยมีทนุ จดทะเบียนจานวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5.00 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วจานวน 12,500,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้น
สามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่เรี ยกชาระหุ้นละ 1.25 บาท โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตังธุ
้ รกิจผลิตและจาหน่ายแผ่นไม้
(Wood-Based Panel) ได้ แก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผ่นปาร์ ติเกิ ้ล (Particleboard) โดยคาดว่าจะมีกาลังการ
ผลิตที่ 600 – 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทังนี
้ ้ บริ ษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด ได้ ดาเนินการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทเสร็ จ
เรี ยบร้ อยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิการเสนอ
ขายหุ้นเดิมที่ บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) เข้ าลงทุนในบริ ษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด (“แพลนเนท”) ใน
ฐานะบริ ษัทย่อย รวมร้ อยละ 43 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนทังหมดของแพลนเนท
้
ให้ กบั คุณคมวิทย์ บุญธารงกิจ ในสัดส่วน
ร้ อยละ 25 คุณกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ ร้ อยละ 3.75 คุณพิชพิมพ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้ อยละ 3.75 คุณเอกลักษณ์ ปั ทมสัต
ยาสนธิ ร้ อยละ 3.75 คุณเอกฤทธิ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้ อยละ 3.75 และคุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส ร้ อยละ 3 ทาให้ มีโครงสร้ าง
การถือหุ้นเปลีย่ นแปลงไป ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1. บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
5,700,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 57
2. คุณคมวิทย์ บุญธารงกิจ
2,500,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25
3. คุณกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ
375,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3.75
4. คุณพิชพิมพ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
375,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3.75
5. คุณเอกลักษณ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
375,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3.75
6. คุณเอกฤทธิ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
375,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3.75
7. คุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส
375,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3
ต่อมาในเดือนเมษายน 2561 แพลนเนทได้ มีการจัดสรรการถือหุ้นในกลุม่ ผู้บริ หาร บริ ษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง
มอลล์ จากัด ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริ ษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด จากจานวนผู้ถือหุ้น 4 ท่าน ถือหุ้นรวมร้ อยละ 15 เป็ น
จานวน 5 ท่าน โดยเพิ่มเติมผู้ถือหุ้นรายใหม่คือ คุณขัน ทอง อุดมมหันติสขุ โดยถือหุ้นรวมร้ อยละ 15 เท่าเดิม ส่งผลให้
โครงสร้ างการถือหุ้นใหม่มีการเปลีย่ นแปลงดังนี ้ บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้ อยละ 57 คุณคม
หน้ าที่ 1.0 - 17

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

วิทย์ บุญธารงกิจ ในสัดส่วนร้ อยละ 25 คุณขันทอง อุดมมหันติสขุ ร้ อยละ 3 คุณกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ ร้ อยละ 3 คุณ
พิชพิมพ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้ อยละ 3 คุณเอกลักษณ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้ อยละ 3 คุณเอกฤทธิ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้ อยละ 3 และ
คุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส ร้ อยละ 3 รวมทังได้
้ มีการอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษัทเพิ่มเติมอีก 400 ล้ านบาท รวมเป็ น
450 ล้ านบาท แต่ทงนี
ั ้ ้ การเพิ่มทุนดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสรุปโครงสร้ างการถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไปในครัง้
นี ้ เป็ นดังนี ้
1. บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
5,700,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 57
2. คุณคมวิทย์ บุญธารงกิจ
2,500,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25
3. คุณขันทอง อุดมมหันติสขุ
300,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3
4. คุณกฤษชน ปั ทมสัตยาสนธิ
300,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3
5. คุณพิชพิมพ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
300,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3
6. คุณเอกลักษณ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
300,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3
7. คุณเอกฤทธิ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
300,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3
8. คุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส
300,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทเข้ า
ลงทุนใน บริ ษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด โดยเข้ าถือหุ้นร้ อยละ 57 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายแผ่นไม้ เอ็มดีเอฟ โดยแพลนเนทจะใช้ เงินลงทุนในโครงการเบื ้องต้ นจานวนทังสิ
้ ้น 1,456.31 ล้ านบาท
ในปั จจุบันแพลนเนทอยู่ระหว่างการสารวจรายละเอียดในการดาเนินงานด้ านต่าง ๆ อาทิ การลงพืน้ ที่
สารวจที่ดินที่เหมาะสมที่จะก่อสร้ างโรงงาน ซึง่ ต้ องพิจารณาถึงความพร้ อมในด้ านต่าง ๆ ทังแหล่
้ งวัตถุดิบ ระยะทางในการ
ขนส่งวัตถุดิบ ระยะทางในการขนส่งสินค้ าจากโรงงาน ฯลฯ เพื่อให้ บริ ษัทได้ รับผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่าและได้ รับประโยชน์
สูงสุด โดยคาดว่าจะมีระยะเวลาการก่อสร้ างโรงงานให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 2 ปี ภายหลังจากดาเนินการเลือกที่ดินที่
จะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ

หน้ าที่ 1.0 - 18

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ปั จจุบนั สามารถสรุปโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทอีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)
99.95%

99.99%

75.00%

บริษัท วีวี เดคคอร์ จากัด
ประกอบธุรกิจจัดจาหน่าย
กระดาษปิ ดผิว

บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด
อยูร่ ะหว่างการจัดหาธุรกิจใหม่
(ยกเว้ นด้ านพลังงาน)

บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด
เพื่อเข้ าลงทุนในธุรกิจ
ด้ านพลังงานทุกประเภท

33.37%

99.99%

บริษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรีน
เอนเนอร์ ยี จากัด
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวล
7.5 เมกะวัตต์ จ.นราธิวาส

บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จากัด
ประกอบธุรกิจผลิตชิ ้นส่วนไม้
สาหรับใช้ เป็ นวัตถุดบิ
ในการผลิตไฟฟ้า

บริษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด
ผลิตและจาหน่ายแผ่นไม้
(Wood-Based Panel)
20.00%

บริษัท เซฟ เอ็นเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด
เพื่อเข้ าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานชีว
มวล
99.99%

57.00%

49.00%

บริษัท เซฟ เอนเนอร์ จี (แพร่) จากัด
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานแก๊ ส
จานวน 2 โครงการ ที่ จ.แพร่

บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด
เพื่อเข้ าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
99.99%

บริษัท จีอีพี เมียนมาร์ จากัด
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 220 MW ประเทศเมียนมาร์

บริ ษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด (“PNB”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 57 มีสดั ส่วนหุ้นอีกร้ อยละ 43 ประกอบด้ วย
1. คุณคมวิทย์ บุญธารง
ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 25
2. คุณกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ
ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 3
3. คุณพิชพิมพ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 3
4. คุณเอกลักษณ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 3
5. คุณเอกฤทธิ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 3
6. คุณขันทอง อุดมมหันติสขุ
ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 3
7. คุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส
ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 3
บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด (“ECF-H”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 75 มีสดั ส่วนหุ้นอีกร้ อยละ 25 คือ
1. คุณศิริลกั ษณ์ นักเจริ ญ
ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 15
2. คุณนภาภรณ์ ศุภวงศ์
ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 10
บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ ถือหุ้นในบริ ษัท เซฟ เอ็นเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์
จากัด ร้ อยละ 33.37 มีสดั ส่วนหุ้นอีกร้ อยละ 66.63 คือ
1. บริ ษัท ฟอร์ จนู พาร์ ท อิสดัสตรี ้ จากัด (มหาชน) (FPI)
ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 33.37
2. บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด โฮลดิ ้ง จากัด
ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 33.26
หน้ าที่ 1.0 - 19

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ ถือหุ้นในบริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว
(ประเทศไทย) จากัด ร้ อยละ 20 มีสดั ส่วนหุ้นอีกร้ อยละ 80 คือ
1. บริ ษัท สแกน อินเตอร์ จากัด (มหาชน)
ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 4
2. บริ ษัท โนเบิล เพลนเน็ต พีทีอี แอลทีดี จากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 28
3 บริ ษัท เมตะ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 12
1.4

ควำมสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

1. บริ ษัท อีสต์โคสท์ อุตสาหกรรม จากัด (ECI)
จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2535 ในช่วงแรกเพื่อประกอบธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบ ไม้ ยางพาราแปรรู ป และผลิตและ
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา ต่อมาได้ เปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจเป็ นการซื ้อมา จาหน่ายไปในกลุม่ ผลิตภัณฑ์
เฟอร์ นิเจอร์ ที่ทางบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตเองและเฟอร์ นิเจอร์ ที่นาเข้ ามาเพื่อจาหน่าย โดยมีทนุ จดทะเบียนและทุนที่ชาระแล้ ว
เท่ากับ 20,000,000 บาท โดยบริ ษัทดังกล่าว มีรายชื่อกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท เข้ าไปเป็ นกรรมการ และ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางบริ ษัทได้ จดั การประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 17 กันยายน 2555 โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบให้ มีการกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจที่จะ
ไม่แข่งขันกับ บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด” ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น
ปั จจุบนั ไม่มีการดาเนินธุรกิจและอยูร่ ะหว่างรอการชาระบัญชีและปิ ดกิจการให้ เรี ยบร้ อยต่อไป
2. บริ ษัท อีสต์โคสท์ ดีไซน์ จากัด (ECD)
จัด ตัง้ ขึ น้ เมื่ อ วัน ที่ 12 กรกฎาคม 2539 เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ ผู้ผ ลิ ต และจ าหน่ า ยเฟอร์ นิ เ จอร์ ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ และประกอบกิจการนาเข้ าหรื อส่งออกเฟอร์ นิเจอร์ ทกุ ชนิดตลอดจนวัสดุอปุ กรณ์ที่เกี่ยวข้ อง โดยมีทนุ จด
ทะเบียนและทุนที่ชาระแล้ วเท่ากับ 14,000,000 บาท โดยบริ ษัทดังกล่าว มีรายชื่อกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริ ษั ท เข้ า ไปเป็ น กรรมการ และผู้ถื อ หุ้น ใหญ่ ข องบริ ษั ท ดัง กล่า ว อย่ า งไรก็ ต าม ทางบริ ษั ท ได้ จัด การประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบให้ มี
การกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจที่จะไม่แข่งขันกับ บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด ” ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการป้องกัน
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิ ดขึน้ ปั จจุบันไม่มีการดาเนินธุรกิ จและอยู่ระหว่างรอการชาระบัญชี และปิ ด
กิจการให้ เรี ยบร้ อยต่อไป
3. บริ ษัท วี – ชัท เดคคอร์ จากัด (VCD)
จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2545 เพื่อประกอบธุรกิจหลักเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายกระดาษปิ ดผิวไม้ และให้ บริ การ
ตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อจาหน่ายให้ แก่โรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ทวั่ ไป โดยมีทนุ จดทะเบียนและทุนที่ชาระแล้ ว
เท่ากับ 27,000,000 บาท โดยบริ ษัทดังกล่าว มีรายชื่อกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท เข้ าไปเป็ นกรรมการ และ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางบริ ษัทได้ จดั การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2555 โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบให้ มีการกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจที่จะ
ไม่แข่งขันกับ บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด” ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น
ปั จจุบนั ไม่มีการดาเนินธุรกิจและอยูร่ ะหว่างรอการชาระบัญชีและปิ ดกิจการให้ เรี ยบร้ อยต่อไป
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4. บริ ษัท วี – ชัท อินดัสทรี จากัด (VCI)
จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2545 เพื่อประกอบธุรกิจหลักเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายไม้ ยางพาราแปรรู ปอบแห้ ง โดยมี
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาระแล้ วเท่ากับ 14,000,000 บาท โดยบริ ษัทดังกล่าว มีรายชื่อกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริ ษัท เข้ าไปเป็ นกรรมการ และผู้ถือ หุ้นใหญ่ ของบริ ษัทดังกล่าว อย่างไรก็ ตาม ทางบริ ษัทได้ จัดการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบให้ มี
การกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจที่จะไม่แข่งขันกับ บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด ” ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการป้องกัน
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น ปั จจุบันไม่มีการดาเนินธุรกิจและอยู่ระหว่างรอการชาระบัญชีและปิ ด
กิจการให้ เรี ยบร้ อยต่อไป
5. บริ ษัท บี.วี.พาราวูด จากัด (BV)
จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2545 เพื่อประกอบธุรกิจจาหน่ายไม้ แปรรูป โรงเลือ่ ย โรงอบไม้ โดยมีทนุ จดทะเบียนและ
ทุนที่ชาระแล้ วเท่ากับ 2,000,000 บาท โดยบริ ษัทดังกล่าว มีรายชื่อกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท เข้ าไปเป็ น
กรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางบริ ษัทได้ จดั การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1
/ 2555 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบให้ มีการกาหนดนโยบายการ
ดาเนิ น ธุ ร กิ จ ที่จ ะไม่แ ข่ง ขัน กับ บริ ษั ท อี สต์ โคสท์ เ ฟอร์ นิเ ทค จ ากัด ” ทัง้ นี เ้ พื่ อ เป็ นการป้อ งกัน ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น ปั จจุบนั ไม่มีการดาเนินธุรกิจและอยู่ระหว่างรอการชาระบัญชีและปิ ดกิจการให้ เรี ยบร้ อย
ต่อไป
ทังนี
้ ้บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องในลาดับที่ 1 ถึงลาดับที่ 5 ดังกล่าว ทางบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ใน
ฐานะ “ผู้รับสัญญา” ได้ จดั ทาสัญญาบันทึกข้ อตกลง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 กับ บริ ษัท อีสต์โคสท์ อุตสาหกรรม
จากัด บริ ษัท อีสต์โคสท์ ดีไซน์ จากัด บริ ษัท วี – ชัท เดคคอร์ จากัด บริ ษัท วี – ชัท อินดัสทรี จากัด และ บริ ษัท บี.วี.
พาราวูด จากัด โดยแต่ละบริ ษัทในฐานะ “ผู้ให้ สญ
ั ญา” โดยสรุปสาระสาคัญของสัญญาบันทึกข้ อตกลง ได้ ดงั นี ้
1. ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงว่าจะไม่ประกอบธุรกิ จใด ๆ ไปในทางจาหน่ายทรัพย์สิน โอน จานอง จานา แลกเปลีย่ นซึ่ ง
เป็ นประเภท รุ่น และชนิ ดเดียวกันในสิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์ใด ๆ กับผูร้ บั สัญญาทีผ่ รู้ บั สัญญาได้ดาเนิ นการ
ประกอบธุรกิ จอยู่ก่อนหน้าหรื อดาเนิ นการประกอบธุรกิ จอยู่ภายหลังผูใ้ ห้สญ
ั ญา
2. ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงว่าจะไม่ผลิ ตไม้แปรรู ป ไม้อบแห้ง ไม้วีเนียร์ และไม้อืน่ ๆ ตลอดจนทาเครื ่องเรื อน เครื ่องใช้
ทีท่ าจากไม้ปาร์ ติเคิ ลบอร์ ด ไม้ยางพารา และวัสดุอปุ กรณ์อืน่ ๆ ทุกชนิ ด รวมถึงการจาหน่ายสินค้าทัง้ ใน
ประเทศหรื อส่งออกไปจาหน่ายต่างประเทศ
3. ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงว่าจะไม่ผลิ ตกระดาษปิ ดผิ ว ปิ ดขอบ และพีวีซีปิดผิ ว ปิ ดขอบ รวมถึงการจาหน่ายสิ นค้าทัง้
ในประเทศหรื อส่งออกไปจาหน่ายต่างประเทศ
4. ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงว่าจะไม่ดาเนิ นการนาเข้าหรื อส่งออกไม้ยางพาราแปรรู ปอบแห้ง ไม้วีเนียร์ ไม้อืน่ ๆ
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ปาร์ ติเคิ ลบอร์ ด และเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ยางพารา กระดาษปิ ดผิว ปิ ดขอบ และพีวีซีปิดผิว ปิ ดขอบ
ทุกชนิ ด ตลอดจนวัสดุอปุ กรณ์ทีเ่ กี ่ยวข้องทุกชนิ ด
5. ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงว่า จะไม่ประกอบธุรกิ จใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด
(มหาชน) ตลอดจนดาเนิ นกิ จการทีเ่ กี ่ยวข้องกับธุรกิ จทุกประเภทกับบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด
(มหาชน) หรื อกระทาการอืน่ ใดอันเป็ นการแข่งขันทางการค้า
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6. หากผู้ให้สญ
ั ญาไม่ ได้ปฏิ บตั ิ ตามสัญญาบันทึ กข้อตกลงที ่ให้ไว้กับผู้รับสัญญา ตามข้อ 1 ถึ ง ข้อ 5 ผู้ให้
สัญญายิ นยอมชาระค่าปรับเป็ นจานวนเงิ น 5 ล้านบาทต่อบริ ษัท (ซึ่ งมูลค่า 5 ล้านบาท ทางผู้รับสัญญา
พิ จารณาแล้วเห็นว่ ามี ความเหมาะสมและสามารถยอมรับได้ เนื ่องจากทัง้ 4 บริ ษัทดังกล่าวขณะนี ้ไม่ มี
รายได้จากการดาเนิ นธุรกิ จแล้ว) พร้อมดอกเบี ้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที ่ผูใ้ ห้สญ
ั ญาผิ ดสัญญาไม่ได้
ปฏิ บตั ิ ตามบันทึ กข้อตกลงที ่ได้ทาไว้ให้แก่ ผู้รับสัญญา และหากการใด ๆ ที ่ผู้ให้สญ
ั ญาไม่ ได้ปฏิ บ ตั ิ ตาม
สัญญาบันทึ กข้อตกลงนัน้ หากเกิ ดความเสี ยหายใด ๆ แก่ ผู้รับสัญญา ผู้ให้สญ
ั ญายิ นยอมที ่จะชดใช้ค่า
สิ นไหมทดแทนให้แก่ผรู้ บั สัญญา และยิ นยอมให้ผรู้ บั สัญญาดาเนิ นการตามกฎหมายได้ทกุ กรณี
6. บริ ษัท เอ แอนด์ เอส อินเตอร์ จากัด
จัดตังขึ
้ ้นเมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2554 เพื่อประกอบธุรกิจส่งออก แร่เหล็ก แร่พลวง ส่งออกข้ าวเพื่อจาหน่ายต่างประเทศ
นาเข้ าไม้ แปรรูป โดยมีทนุ จดทะเบียน 5,000,000 บาท และทุนที่ชาระแล้ วเท่ากับ 1,250,000 บาท โดยบริ ษัทดังกล่าว
มีรายชื่อกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท เข้ าไปเป็ นกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
ขณะนี ้ทางบริษัทได้ จดทะเบียนเลิกบริ ษัทแล้ วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 และได้ ชาระบัญชีเรี ยบร้ อยแล้ ว
7. บริ ษัท บีซีเอ แม็ค คอร์ ป จากัด
จัดตังขึ
้ ้นเมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2549 เพื่อประกอบธุรกิจค้ าแร่ โดยมีทนุ จดทะเบียนและทุนที่ชาระแล้ วเท่ากับ
5,000,000 บาท โดยบริ ษัทดังกล่าว มีรายชื่อกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เข้ าไปเป็ นกรรมการ และผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ขณะนี ้ทางบริ ษัทได้ จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ วเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 และ
ได้ ชาระบัญชีเรี ยบร้ อยแล้ ว
8. บริ ษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จากัด
จัดตังขึ
้ ้นเมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2537 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นเิ จอร์ โดยมีทนุ จดทะเบียนและทุนที่
ชาระแล้ วเท่ากับ 2,000,000,000 บาท โดยบริ ษัทดังกล่าวมีนางสาวกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ เป็ นกรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ในบริ ษัทดังกล่าว ซึง่ นางสาวกฤษชนกฯ เป็ นคูส่ มรสของนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ซึง่ ดารงตาแหน่งเป็ นผู้ถือหุ้น
กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และผู้บริ หารของบริษัท
9. บริ ษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์ เฟิ ร์น จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ของ บริ ษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จากัด
จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ โดยมีทนุ จดทะเบียนและทุนที่
ชาระแล้ วเท่ากับ 960,000,000 บาท โดยบริ ษัทดังกล่าวมีนางสาวกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้น
ใหญ่ในบริ ษัทดังกล่าว ซึ่งนางสาวกฤษชนกฯ เป็ นคู่สมรสของนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ซึ่งดารงตาแหน่งเป็ นผู้ถือหุ้น
กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และผู้บริ หารของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ เนื่องจากเพื่อเป็ นการป้องกันปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่ อาจเกิดขึ ้นได้ ในกรณีที่นายอารักษ์ สุข
สวัสดิ์ และคู่สมรสคือ นางสาวกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ ซึ่งแต่ละท่าน มีสว่ นร่ วมในการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือ
หุ้นใหญ่ในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน ดังนัน้ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ในฐานะ ผู้ให้ สญ
ั ญา ได้ จดั ทาสัญญาขึ ้นต่อ บริ ษัท
อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ในฐานะ บริ ษัท โดยมีสาระสาคัญของสัญญา ดังนี ้
1. ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงว่า ในระหว่างที ่ผู้ให้สญ
ั ญาดารงตาแหน่งกรรมการผู้มีอานาจลงนาม กรรมการบริ หาร
และกรรมการผู้จดั การของบริ ษัท และ/หรื อยังเป็ นพนักงานของบริ ษัท ผูใ้ ห้สญ
ั ญาจะต้องปฏิ บตั ิ หน้าที ่ให้
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เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติ ที่ประชุมผูถ้ ื อหุ้นด้วยความซื ่อสัตย์
สุจริ ต และรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท
2. ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงเพิ่ มเติ มว่า ในระหว่างทีผ่ ใู้ ห้สญ
ั ญาดารงตาแหน่งตามข้อ 1 และ/หรื อยังเป็ นพนักงานของ
บริ ษัท ผูใ้ ห้สญ
ั ญาจะไม่ ประกอบกิ จการอันมี สภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิ จการของบริ ษัท
หรื อเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษัทหรื อเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิ ดใน
ห้างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทเอกสาร หรื อบริ ษัทอื ่นที ่ประกอบกิ จการอันมี สภาพอย่าง
เดี ยวกัน และ/หรื อเป็ นการแข่ งขันกับกิ จการของบริ ษัท ไม่ว่าจะทาเพือ่ ประโยชน์ตนเองหรื อประโยชน์ผูอ้ ื ่น
ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษัท พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อ ง เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่ อนที ่จะมี มติ แต่งตัง้ ผู้ให้
สัญญาเป็ นกรรมการของบริ ษัท หรื อโดยได้รบั ความยิ นยอมจากคณะกรรมการของบริ ษัท หรื อที ่ประชุมผูถ้ ื อ
หุน้ ของบริ ษัท แล้วแต่กรณี ตามระเบียบข้อบังคับ และ/หรื อกฎหมายทีเ่ กี ่ยวข้อง
ในกรณีที่ ผูใ้ ห้สญ
ั ญาไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดและเงือ่ นไขข้างต้น บริ ษัทมี สิทธิ ทีจ่ ะเรี ยกร้องค่าเสียหาย
ในการทีบ่ ริ ษัทได้รบั ความเสียหายจากการกระทาของผูใ้ ห้สญ
ั ญาก็ได้ ทัง้ นี ้ ต้องฟ้องภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที ่
บริ ษัทหรื อผูถ้ ือหุน้ ตามทีก่ ล่าวในวรรคต่อไปทราบถึงการฝ่ าฝื น และไม่เกิ น 2 ปี นับแต่วนั ฝ่ าฝื น
ในกรณีที่ บริ ษัทไม่ใช้สิทธิ เรี ยกร้องค่าเสียหายข้างต้น ผูใ้ ห้สญ
ั ญายิ นยอมให้ผูถ้ ื อหุ้นคนหนึ่งคนใดหรื อ
หลายคน ซึ่ งถื อหุ้นรวมกันไม่ น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที ่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะแจ้งเป็ นหนังสื อให้บริ ษัท
ดาเนิ นการเรี ยกร้องก็ได้ ถ้าหากบริ ษัทไม่ดาเนิ นการตามทีผ่ ถู้ ือหุน้ แจ้งภายใน 1 เดือน นับจากวันทีแ่ จ้ง หรื อ
อายุความตามวรรคสอง เหลือน้อยกว่า 1 เดือน ผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะใช้สิทธิ เรี ยกร้องแทนบริ ษัทนัน้ ก็ได้
3. หากในอนาคต ผูใ้ ห้สญ
ั ญาได้รบั ข้อมูล หรื อมี ผเู้ สนอข้อมูลทีเ่ กี ่ยวกับธุรกิ จการผลิ ตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
ที ่มีศกั ยภาพและมี ความน่าสนใจในการลงทุน ผู้ให้สญ
ั ญาตกลงที ่จะนาเสนอให้คณะกรรมการของบริ ษัท
เป็ นผูพ้ ิ จารณาทัง้ หมดเพียงผูเ้ ดี ยว และแม้ว่าคณะกรรมการของบริ ษัท จะไม่พิจารณาดาเนิ นการลงทุนใน
ธุรกิ จการผลิ ตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ดงั กล่าวก็ ตาม ผู้ให้สญ
ั ญาก็ จะไม่ ดาเนิ นการลงทุนกับบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด ร่ วมลงทุน หรื อถือหุน้ ใด ๆ เอง ไม่ว่าเงือ่ นไขในการลงทุนจะมี เงือ่ นไขทีด่ อ้ ยกว่าก็ตาม
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2.

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

ธุรกิจที่ดำเนินงำนโดย บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน) และบริษัท วีวี เดคคอร์ จำกัด ใน
ฐำนะบริษัทย่ อยซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่ วนร้ อยละ 99.95
-

ธุรกิจกำรเป็ นผู้ผลิตและจำหน่ ำยเฟอร์ นิเจอร์

บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF) ดาเนินธุรกิจเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ จาก
ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดและไม้ ยางพารา กระดาษปิ ดผิว ไม้ ยางพาราแปรรู ปอบแห้ ง เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์
การจัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราที่บริ ษัทเป็ นผู้ผลิต และเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จริ งที่สงั่ ซื ้อจากทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
และให้ บริ การตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด
บริ ษัทมีบริ ษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริ ษัท วีวี – เดคคอร์ จากัด (V V Décor) เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 99.95 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้ านบาทถ้ วน) ชาระเต็มมูลค่า ก่อตังขึ
้ ้นเพื่อประกอบ
ธุรกิจด้ านการตลาด (Trading) เพื่อเป็ นผู้จาหน่ายกระดาษปิ ดผิวให้ กบั ลูกค้ าบางรายของบริ ษัท
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สามารถแบ่ ง กลุ่ม สิ น ค้ า หลัก ได้ 5 ประเภท ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม ธุ ร กิ จ
ที่เกี่ยวข้ องกับเฟอร์ นิเจอร์ คือ
1. เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา
2. เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด
3. เฟอร์ นิเจอร์ ที่จาหน่ายผ่านโชว์รูม ร้ านค้ าส่งและร้ านค้ าปลีกรายย่อย
4. กระดาษปิ ดผิว
5. ไม้ ยางพาราแปรรูปอบแห้ ง
บริ ษัทมีรายได้ โดยส่วนใหญ่มาจากการผลิตและจาหน่ายตามคาสัง่ ซื ้อ (Made to order) ให้ กบั ลูกค้ าต่างประเทศ
การผลิตและจาหน่ายโดยใช้ ตราสินค้ าของบริ ษัท ได้ แก่ เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด และไม้ ยางพารา ให้ กับลูกค้ าใน
ประเทศ โดยกลุม่ ลูกค้ าในประเทศ ประกอบด้ วยกลุม่ ร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ได้ แก่ โฮมโปร (Home Pro)
เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) เมกา โฮม (Mega Home) ดูโฮม (Do Home) โกลบอลเอ้ าส์ (Global House) วินเนอร์
(Winner) และมิสเตอร์ ดี ไอ วาย (Mr.DIY)
สาหรั บลูกค้ าต่างประเทศจะเป็ นการผลิตและจาหน่ายตามคาสัง่ ซือ้ ให้ กับบริ ษัทผู้จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ และ
ร้ านค้ าปลีกรายใหญ่ (Modern Trade) หลายรายในประเทศญี่ ปนุ่ โดยหากพิจารณาจากโครงสร้ างรายได้ จากการขาย
ทังหมดของบริ
้
ษัท ในปั จจุบนั บริ ษัทมีสดั ส่วนการขายให้ กบั ลูกค้ าในประเทศญี่ปนประมาณร้
ุ่
อยละ 45 ของรายได้ จากการ
ขายทังหมด
้
อย่างไรก็ตามบริ ษัทตระหนักดีถึงสัดส่วนการพึ่งพิงลูกค้ าในประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งที่ผ่านมาบริ ษัทได้ เน้ นการขยาย
ฐานลูกค้ าต่างประเทศไปยังกลุม่ ประเทศอื่น ซึ่งเริ่ มเห็นผลขึ ้นตังแต่
้ ช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ที่ผ่านมา โดยเริ่ มรับคาสัง่ ซื ้อ
จากลูกค้ ากลุม่ ใหม่ในประเทศอินเดีย ตะวันออกกลาง และจีนได้ เพิ่มขึ ้น รวมถึงในแถบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC :
Asian Economic Community) โดยหากเป็ นการจาหน่ายสินค้ าเพื่อส่งออกให้ กบั ลูกค้ าในกลุม่ ประเทศ AEC บริ ษัทจะใช้
ตราสินค้ า “My Fur”
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ภำพแสดงกลุ่มประเทศลูกค้ ำของบริษัท

สัด ส่ว นรายได้ ที่ร องลงมาคือ รายได้ จ ากการผลิต และจาหน่า ยสินค้ า ภายในประเทศ โดยตราสิน ค้ า ที่ท าง
บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายให้ กับกลุ่มร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ประกอบด้ วยตราสินค้ าที่เป็ นของ
บริ ษัทเอง ได้ แก่ “a7” เป็ นตราสินค้ าที่ทางบริ ษัทผลิตและจาหน่ายให้ กับ เมกา โฮม (Mega Home) และ “HASTA”
เป็ นตราสินค้ าที่ทางบริ ษัทผลิตและจาหน่ายให้ กับ ดู โฮม (Do Home) และ มิสเตอร์ ดี ไอ วาย (Mr.DIY)
ส่วนการผลิตเพื่อจาหน่ายสินค้ าให้ กับ โฮมโปร (Home Pro) เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) และ โกลบอลเฮ้ าส์
(Global House) จะเป็ นการผลิตโดยใช้ ตราสินค้ า ตามที่ลกู ค้ าจะกาหนดโดย นอกจากนี ้ยังผลิตให้ กับแบรนด์วินเนอร์
(Winner) ด้ วย
สาหรับตราสินค้ า “ELEGA” จะเป็ นตราสินค้ าที่บริ ษัทใช้ สาหรับการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ที่สว่ นใหญ่ผลิตจากไม้
จริ ง ภายในโชว์ รูมสาขาเพื่อ แสดงสินค้ าและจาหน่า ยเฉพาะเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราที่ท างบริ ษัท เป็ น ผู้ผลิต เอง และ
เฟอร์ นิเจอร์ ทงส่
ั ้ วนที่สงั่ ซื ้อจากภายในประเทศและส่วนที่นาเข้ าจากต่างประเทศที่ สว่ นใหญ่ผลิตจากไม้ จริ ง ซึ่งในปั จจุบนั
บริ ษัทจะจาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ www.elegathai.com เป็ นหลัก นอกจากนี ้ยังมีการจาหน่ายผ่านโชว์รูมรวมบน
พื ้นที่ขนาดใหญ่ภายใต้ ชื่อ “ECF OUTLET” ซึ่งเป็ นโชว์รูมที่จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ทุกแบรนด์ ทุกรู ปแบบ ภายใต้ การผลิต
และจาหน่าย รวมทังสิ
้ นค้ านาเข้ าของบริ ษัท โดย ECF OUTLET ตังอยู
้ ่ภายใน บริ ษัท แสงอุดม ไล้ ท์ติ ้งเซ็นเตอร์ จากัด ณ
สานักงานใหญ่รังสิต บริ เวณถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้ า
นอกจากช่องทางการจาหน่ายสินค้ าตามที่กล่าวมาข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังมีรายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
ให้ กับกลุ่มร้ านค้ าส่ง และร้ านค้ าปลีกรายย่อย (Dealer) ที่เป็ นผู้จัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ทวั่ ประเทศ ภายใต้ ตราสินค้ า
“Costa” เพื่อใช้ เป็ นตราสินค้ าสาหรับการจาหน่ายผ่านช่องทาง Dealer
สาหรับ ตราสินค้ า “Finna House” ที่ได้ เปิ ดตัวไปตังแต่
้ ปี 2558 จะเป็ นตราสินค้ าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อจาหน่าย
สินค้ าในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตขึ ้นภายใต้ ลขิ สิทธิ์ลายการ์ ตนู จาก Disney ในฐานะที่บริ ษัทเป็ นผู้ซื ้อลิขสิทธิ์ และ
ได้ รับสิทธิ์ในการใช้ ลายการ์ ตนู จาก Disney เพื่อใช้ กบั ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ (Franchisee) ซึ่งขณะนี ้ยังเป็ นเพียงผู้ได้ รับ
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สิทธิ์รายเดียวในประเทศไทย ปั จจุบนั Finna House มีสนิ ค้ าวางจาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ www.elegathai.com และ
ECF Outlet แสงอุดมไลท์ติ ้ง สานักงานใหญ่รังสิต ด้ วยเช่นเดียวกัน

ตรำสินค้ ำของบริษัท
ตรำสินค้ ำที่
ELEGA
(เอลลีก้ำ)

Finna House
(ฟิ นน่ ำเฮ้ ำส์ )

รู ปแบบ

ช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย
ใช้ สาหรับการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จริ งทังส่
้ วนที่บริษัท
เป็ นผู้ผลิตเองและส่วนที่นาเข้ าจากต่างประเทศ และ
สัง่ ซื ้อจากในประเทศ โดยจาหน่ายผ่าน ECF OUTLET
และช่องทางออนไลน์ www.elegathai.com
ใช้ สาหรับการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตขึ ้นภายใต้
ลิขสิทธิ์ลายการ์ ตนู จาก Disney โดยจาหน่ายผ่าน ECF
OUTLET และช่องทางออนไลน์ www.elegathai.com

a7
(เอ เซเว่ น)

ใช้ สาหรับการจาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตให้ กบั เมกา โฮม (Mega Home)

Hasta
(ฮำสต้ ำ)

ใช้ สาหรับการจาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตให้ กบั ดู โฮม (Do Home) และ
มิสเตอร์ ดี ไอ วาย (Mr.DIY)

Costa
(คอสต้ ำ)

ใช้ สาหรับการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ให้ กบั กลุม่ ร้ านค้ าส่ง
และร้ านค้ าปลีกรายย่อย (Dealer) ทัว่ ประเทศ

My Fur
(มำยเฟอร์ )

ใช้ สาหรับการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อส่งออกสาหรับ
ประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
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“Finna House”
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินค้ าภายใต้ แบรนด์ “Finna House” มีวางจาหน่ายภายในพื ้นที่ ECF OUTLET และ
ผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าออนไลน์ www.elegathai.com

ECF OUTLET แสงอุดมไลท์ ตงิ ้
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 บริ ษัทได้ ร่วมมือกับ บริ ษัท แสงอุดม ไลท์ติ ้งเซ็นเตอร์ จากัด ผู้นาด้ านการออกแบบ
การผลิต และจัดจาหน่าย ผลิตภัณฑ์สอ่ งสว่าง โคมไฟ ซึง่ มีศนู ย์จดั จาหน่ายสินค้ าและศูนย์กระจายสินค้ ากว่า 30 สาขา ทัว่
ประเทศ เปิ ด ECF OUTLET แห่งแรก ณ แสงอุดมไลท์ติ ้ง สานักงานใหญ่รังสิต ถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้ า ภายในร้ านเป็ น
พื ้นที่จดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ภายใต้ ตราสินค้ า “ELEGA” “COSTA” และ “FINNA HOUSE” ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์
เฟอร์ นิเจอร์ ของบริ ษัททังประเภทไม้
้
ปาร์ ติเคิลบอร์ ดและไม้ ยางพารา รวมถึงโชว์รูมแห่งนี ้จะรวบรวมผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์
ทังในรู
้ ปแบบเฟอร์ นเิ จอร์ เพื่อการส่งออกและเฟอร์ นิเจอร์ ที่จาหน่ายภายในประเทศให้ กบั ลูกค้ าที่มคี วามสนใจและต้ องการ
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สัมผัสชิ ้นงานเฟอร์ นเิ จอร์ ของจริ ง ซึง่ นอกจากจะใช้ เพื่อการบริ การด้ านการขายและการตลาดให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าต่างประเทศ
และกลุม่ ลูกค้ ารายใหญ่แล้ ว ยังจะได้ ประโยชน์จากรายย่อยทีเ่ ข้ าเยี่ยมชมเฟอร์ นเิ จอร์ และซื ้อผลิตภัณฑ์ด้วย
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ช่ องทำงกำรจำหน่ ำยสินค้ ำออนไลน์ ผ่ำน www.elegathai.com
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ เน้ นช่องทางการจาหน่ายสินค้ าออนไลน์มากขึ ้น เนื่องจากแนวโน้ มพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เปลีย่ นแปลงไป เพื่อบริ หารจัดการให้ เกิดช่องทางการจัดจาหน่ายที่มี
ประสิทธิภาพขึ ้น ทังยั
้ งช่วยลดต้ นทุนในส่วนของค่าเช่าพื ้นที่ รวมถึงต้ นทุนการขายคงที่อื่น ๆ เมื่อเทียบกับช่องทางการจาหน่ายสินค้ าผ่านโชว์รูม
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ธุรกิจที่ดำเนินงำนโดย บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จำกัด ในฐำนะบริ ษัทย่ อยที่บริ ษัทถือหุ้น
อยู่ร้อยละ 75
บริ ษัทได้ ดาเนินการจัดตังบริ
้ ษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด (“บริ ษัทย่อย” หรื อ “ECFH”) ซึ่ง
บริ ษัทถือหุ้นเริ่ มต้ นในสัดส่วนร้ อยละ 51.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และต่อมาเมื่อเดือนมกราคม 2559 บริ ษัทได้ เข้ า
ลงทุนในหุ้นเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 75.00 โดยบริ ษัทย่อยดังกล่าว ได้ ถกู จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดย
ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) เริ่ มแรกบริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่ง
ล้ านบาทถ้ วน) โดยแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหุ้น) มีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท (หนึ่งร้ อย
บาท) โดยต่อมาได้ เพิ่ม ทุนจดทะเบียนชาระแล้ วจากเดิม 1,000,000 บาท เป็ น 10,000,000 บาท คิดเป็ นจานวนหุ้น
สามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท โดยมีรายละเอียดของรายชื่อผู้ถือ หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ดังนี ้
ลำดับ

รำยชื่อผู้ถอื หุ้น

จำนวนหุ้น
(หุ้น)

สัดส่ วนกำรถือหุ้น
(ร้ อยละ)

1

บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

75,000

75.00

2

นางศิริลกั ษณ์

15,000

15.00

3

นางสาวนภาภรณ์ ศุภวงศ์

10,000

10.00

100,000

100.00

นักเจริ ญ

รวมทัง้ หมด

นับตังแต่
้ ปลายปี 2558 - ปี 2561 ที่ผ่านมา ECFH ได้ ดาเนินธุรกิจร้ านค้ าปลีก Can Do ซึ่งมีต้นกาเนิดจาก
ประเทศญี่ ปนุ่ โดยทาง ECFH ได้ ดาเนินการติดต่อเพื่อขอซื ้อแฟรนไชส์มาจากญี่ ปนุ่ เพื่อนาเข้ ามาเปิ ดดาเนินธุรกิจใน
รูปแบบร้ านค้ า 100 เยน ในประเทศไทย ที่จาหน่ายสินค้ าราคาเดียวทังร้้ านในราคา 60 บาท
แต่ทงนี
ั ้ ้ เนื่องจากธุรกิจร้ านค้ าปลีกในรูปแบบร้ านค้ าที่ขายสินค้ าในราคาเดียวในประเทศไทยมีหลายร้ าน และมีการ
แข่งขันสูง ประกอบกับพฤติกรรมการจับจ่ายซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภคชาวไทยมองว่า สินค้ าในราคา 60 บาท ในบางประเภท
สินค้ าที่จาหน่ายภายในร้ านมีราคาสูงเมื่อเทียบกับ สินค้ าประเภทเดียวกันที่สามารถซื ้อได้ จากร้ านค้ าประเภทอื่น จึงทาให้
ร้ าน Can Do ประเทศไทย ไม่สามารถสร้ างผลการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทาให้ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์
จากัด ต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการดาเนินธุรกิจดังกล่าว ทางฝ่ ายบริ หารจึงได้ พิจารณาตัดสินใจที่จะยุติการดาเนินธุรกิจ โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทได้ หยุดการจาหน่ายสินค้ าทุกรายการ และได้ ดาเนินการปิ ดสาขาของร้ าน Can Do ทุก
สาขาเรี ยบร้ อยแล้ ว เพื่อลดผลกระทบจากต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายคงที่ที่จะเกิดขึ ้น เพื่อไม่ให้ สง่ ผลกระทบต่อภาพรวมผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทต่อไป บริ ษัทได้ ปิดกิจการของร้ าน Can Do ประเทศไทยเสร็ จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562
ขณะนี ้บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการจัดหาธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มคี วามเหมาะสม สอดคล้ องกับสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ
และพฤติกรรมของผู้บริ โภคในปั จจุบนั เพื่อพิจารณาการเข้ าลงทุนโดยบริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างรายได้
และผลการดาเนินงานให้ กบั กลุม่ บริ ษัทโดยภาพรวม โดยขณะนี ้ยังอยูร่ ะหว่างรอข้ อสรุปถึงธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ ้น
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ธุรกิจที่ดำเนินงำนโดย บริษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์ จำกัด ในฐำนะบริษัทย่ อยที่บริษัทถือหุ้น
ในสัดส่ วนร้ อยละ 99.99
- ธุรกิจพลังงำนทดแทน
 โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant)
ปั จจุบนั บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริ ษัทย่อย เป็ นผู้เ ข้ า ลงทุน ใน บริ ษัท เซฟ เอน
เนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด (“SAFE”) ซึง่ SAFE ได้ ถกู จดทะเบียนจัดตังเมื
้ อ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ นที่
1,000,000 บาท เพื่อเข้ าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยปั จจุบนั ECF-P มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน SAFE เท่ากับ
ร้ อยละ 33.37 และ SAFE มีทนุ จดทะเบียนปั จจุบนั เท่ากับ 581,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 5,810,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว และมีโครงสร้ างการถือหุ้น ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1. บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (ECF-P)
1,938,760 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 33.37
2. บริ ษัท ฟอร์ จนู พาร์ ท อินดัสตรี ้ จากัด (มหาชน) (FPI) 1,938,760 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 33.37
3. บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด โฮลดิ ้ง จากัด
1,932,480 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 33.26
ปั จจุบนั SAFE ได้ เข้ าลงทุนในบริ ษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
1. บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วูด้ กรี น เอนเนอร์ จี จากัด (“PWGE”)
บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด (“PWGE”) จดทะเบีย นจัดตัง้ บริ ษัท ขึน้ เมื่อ วันที่ 26
กรกฎาคม 2555 โดยต่อมา SAFE ได้ เข้ าลงทุนคิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนทังโครงการไม่
้
เกิน 425,000,000 บาท โดยวิธีการ
ชาระราคาซื ้อขายหุ้นใน PWGE มีรายละเอียดดังนี ้
ก. หุ้ นสามั ญ ใน PWGE จ านวนไม่ เ กิ น 5,666,100 หุ้ น ช าระราคาเป็ นเงิ น สด จ านวนไม่ เ กิ น
283,305,000 บาท และ
ข. หุ้นสามัญใน PWGE จานวนไม่เกิน 2,833,900 หุ้น มีมลู ค่ารวมไม่เกิน 141,695,000 บาท ชาระ
ราคาโดยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap) โดย SAFE ได้ ออกหุ้นสามัญใหม่ของ SAFE จานวนไม่เกิน
1,416,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงินไม่เกิน 141,695,000 บาท ให้ กบั ผู้ถือหุ้น
เดิมของ PWGE เพื่อแลกหุ้น PWGE ที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมถืออยู่ หรื อมีอตั ราส่วนการแลกหุ้นที่ จานวนหุ้น
ของ PWGE 2 หุ้น ต่อหุ้นของ SAFE 1 หุ้น
SAFE ได้ เข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของจานวนทุนจดทะเบียนทังหมดใน
้
PWGE ปั จจุบนั
PWGE มีทนุ จดทะเบียนจานวน 85,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 8,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10
บาท ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
PWGE ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์ ซึ่งตังอยู
้ ่เลขที่
43, 44 หมูท่ ี่ 9 ตาบลกายูคละ อาเภอแว้ ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการผลิตคือ ไม้ สบั (woodchip) ปริ มาณ
283 ตันต่อวัน โครงการโรงไฟฟ้า PWGE เริ่ มมีรายได้ จากการขายไฟฟ้านับตังแต่
้ วนั ที่ 27 มิถนุ ายน 2560 ที่ผา่ นมา
โดยสามารถสรุปสาระสาคัญของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ได้ ดงั นี ้
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ชื่อสัญญำ
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้า
เดิม เลขที่สญ
ั ญา
VSPP-PEA 048/2556

ต่อมาได้ มีการจัดทา
ข้ อตกลงแก้ ไขเพิ่มเติม
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้า
การรับซื ้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
มาก (สาหรับการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน) เลขที่
สัญญา VSPP-PEA
048/2556
ครัง้ ที่ 1

วันที่ทำ
สัญญำ
24 ธันวาคม
2556

28 กรกฏาคม
2558

สำระสำคัญของสัญญำ
- ระหว่าง บริษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด กับ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
- การไฟฟ้าตกลงซื ้อและผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงขายพลังไฟฟ้าในปริมาณพลัง
ไฟฟ้าสูงสุด 7 เมกะวัตต์
- จุดรับซื ้อไฟฟ้าอยูท่ ี่จดุ ติดตังที
้ ่ ตาบลกายูคละ อาเภอแว้ ง จังหวัด
นราธิวาส
- ระหว่าง บริษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด กับ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
- เปลีย่ นจาก แบบ Adder เป็ นแบบ Feed-in tariff (FiT)
- ขยายระยะเวลาการจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบเชิงพาณิชย์เป็ น วันที่ 18
มกราคม 2560 (SCOD) (ในภายหลัง PWGE ได้ ทาเรื่ องขอขยาย
ระยะเวลาออกไปเป็ นวันที่ 10 เมษายน 2560 ซึง่ ได้ ผา่ นการอนุมตั เิ ป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว)
- ระยะเวลาขายไฟตามสัญญา 20 ปี นับจากวันที่จา่ ยไฟฟ้าเข้ าระบบ
- อัตรารับซื ้อไฟฟ้าอยูท่ ี่ 4.24 บาท ต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายุสญ
ั ญา 20
ปี โดยได้ รับส่วน FiT Premium ที่ 0.3 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า และ 0.50
บาทต่อหน่วยไฟฟ้า เป็ นระยะเวลา 8 ปี และ 20 ปี ตามลาดับ

2. บริ ษัท เซฟ ไบโอแม็ส จากัด (“SAFE-B”)
บริ ษัท เซฟ ไบโอแม็ส จากัด (“SAFE-B”) จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทขึ ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โดย
ต่อมา SAFE ได้ เข้ าลงทุนในมูลค่า 100 ล้ านบาท สาหรับมูลค่าที่ดินประมาณ 5 ไร่ อาคารและสิ่งปลูกสร้ างรวม 8,700
ตารางเมตร เครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิตทังหมด
้
รวมถึงใบอนุญาตในการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
และได้ เข้ าถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของจานวนทุนจดทะเบียนทัง้ หมดใน SAFE-B ปั จจุบัน SAFE-B มีทุนจดทะเบียนจานวน
100,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
SAFE-B ด าเนิ นธุ รกิ จ โรงสับ ไม้ เ พื่อให้ ได้ ไม้ สบั (woodchip) ส่งเข้ าเป็ น วัตถุดิบในการผลิตให้ กับ
โรงไฟฟ้า PWGE ซึ่ง SAFE-B ได้ เช่าที่ดิน น.ส.3ก. เลขที่ 5393 เลขที่ดิน 35 เล่มที่ 54 ข หน้ าที่ 43 หรื อประมาณ 4 ไร่ 20
ตารางวา บนที่ตงเลขที
ั้
่ 43, 44 ภายในโรงไฟฟ้า PWGE หมู่ 9 ตาบลกายูคละ อาเภอแว้ ง จังหวัดนราธิวาส พร้ อมสิ่งปลูก
สร้ างเป็ นอาคารโรงสับไม้ และเก็บเชื ้อเพลิง (woodchip) จานวน 1 หลัง เพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจ โดยมีสญ
ั ญาเช่าเป็ น
ระยะเวลา 3 ปี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 60,000 บาท ซึง่ ในการต่ออายุก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้ เช่าและผู้เช่า
ตกลงร่ วมกันว่า จะต่อสัญญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ างนี ้ ทุก ๆ 3 ปี และผู้เช่ายินยอมให้ ผู้ให้ เช่าคิดค่าเช่าที่ดิน และสิ่ง
ปลูกสร้ าง เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 ทุก ๆ 3 ปี ของทุกรอบการต่อสัญญาเช่า
ทังนี
้ ้โรงสับไม้ ของ SAFE-B มีกาลังการผลิตติดตังเพื
้ ่อผลิตไม้ สบั เท่ากับ 60 ตันต่อชัว่ โมง ปั จจุบนั ใช้ เป็ น
กาลังการผลิตสาหรับรองรับการผลิตเชื ้อเพลิงให้ กบั โรงไฟฟ้า PWGE เท่ากับ 12.12 ตันต่อชัว่ โมง ทังนี
้ ้ในส่วนของกาลังการ
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ผลิตติดตังส่
้ วนที่เหลือ จะถูกนาไปใช้ เพื่อการผลิตไม้ สบั สาหรับรองรับโครงการโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ที่อาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคต
รวมถึงการดาเนินธุรกิจผลิตสับไม้ ให้ กบั บริ ษัทภายนอก ที่มีความต้ องการในบริ เวณพื ้นที่ใกล้ เคียงกับโรงสับไม้ ตอ่ ไป
3. บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี (แพร่ ) จากัด
บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี (แพร่ ) จากัด (“SAFE-P”) SAFE-P จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทขึ ้นเมื่อวันที่ 11
ธันวาคม 2555 โดยต่อมา SAFE ได้ เข้ าลงทุนในมูลค่ารวม 51.69 ล้ านบาท เพื่อให้ ได้ มาซึง่ หุ้นของ SAFE-P ในสัดส่วนร้ อย
ละ 49 แบ่งออกได้ ดงั นี ้
1. โครงการอาเภอลอง จังหวัดแพร่ มูลค่าการลงทุนทังโครงการ
้
45.495 ล้ านบาท (สัดส่วนร้ อยละ
100) สาหรับมูลค่าที่ดินประมาณ 5 ไร่ อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง เครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิตทังหมด
้
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้า รวมถึงใบอนุญาตในการดาเนินธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้ องทังหมด
้
2. โครงการอาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มูลค่าการลงทุน 60 ล้ านบาท (สัดส่วนร้ อยละ 100) สาหรับ
มูลค่าที่ดินประมาณ 5 ไร่ อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง เครื่ องจักรทีใ่ ช้ ในการผลิตทังหมด
้
สัญญาซื ้อ
ขายไฟฟ้า รวมถึงใบอนุญาตในการดาเนินธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้ องทังหมด
้
โดย SAFE เข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49 ของจานวนทุนจดทะเบียนทังหมดใน
้
SAFE-P ปั จจุบนั
SAFE-P มีทนุ จดทะเบียนจานวน 55,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 5,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10
บาท ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
SAFE-P ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเทคโนโลยีระบบผลิตก๊ าซเชื ้อเพลิงจากชีวมวล (Gasification)
ขนาด 2 เมกะวัตต์ โดยแบ่งออกเป็ น 2 โครงการ ๆ ละ 1 เมกะวัตต์ ตั ้งอยู่ที่ อาเภอลอง จังหวัดแพร่ และอาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ ปั จจุบนั โครงการที่อาเภอลอง จังหวัดแพร่ เริ่ มมีรายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ตั ้งแต่เดือน
สิงหาคม 2561 แล้ ว และสาหรับโครงการที่สอง ที่ อ.สูงเม่น จังหวัดแพร่ ขณะนี ้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเริ่ มการ
ก่อสร้ างโครงการ
โดยสามารถสรุปสาระสาคัญของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ได้ ดงั นี ้
- คูส่ ญ
ั ญาระหว่าง บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี (แพร่) จากัด (เดิมชื่อ บริษัท บินา่ พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์)
จากัด) กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- การไฟฟ้าตกลงซื ้อและผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงขายพลังไฟฟ้าในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 0.92 เมกะวัตต์
ต่อโครงการ
- ระยะเวลาขายไฟตามสัญญา 20 ปี นับจากวันที่จา่ ยไฟฟ้าเข้ าระบบ\
- อัตรารับซื ้อไฟฟ้าอยูท่ ี่ 5.84 บาท ต่อหน่วยไฟฟ้า สาหรับ 8 ปี แรก หลังจากนันปรั
้ บเป็ น 5.34 บาท
ต่อหน่วยไฟฟ้า จนถึงครบกาหนดอายุสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้า แบบ Feed-in tariff (FiT)


โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)
ในช่วงปี 2558 บริ ษัทได้ ดาเนินการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยทางอ้ อมในประเทศญี่ปนคื
ุ่ อ ECF Tornado
Energy Godo Kaisha (“ECF Tornado”) เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในประเทศญี่ปนุ่ สาหรั บ โครงการโรงไฟฟ้ า
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ โดย ขณะนั น้ โรงไฟฟ้ า ดั ง กล่ า ว มี ข นาดกาลังการผลิตติดตังประมาณ
้
1.5 เมกะวัตต์ โดยมี
ที่ตงโครงการตั
ั้
งอยู
้ ่ที่ 1737 Kaminoyama, Kamiya, Tokotomi-Cho, Himeiji City, Hyogo, Japan โดย บริ ษัท อีซีเอฟ
โฮลดิ ้งส์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย เป็ นผู้เข้ าถือหุ้นใน ECF Tornado Energy Godo Kaisha ในสัดส่วนร้ อยละ 51 คิ ด
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เป็ นมู ล ค่ า เงิ น ที่ ใ ช้ ลงทุ น ในโครงการ ประมาณ 106,617,000 เยน หรื อประมาณ 29.52 ล้ านบาท เพื่อช่วยสร้ างการ
เจริ ญเติบโตให้ กบั บริ ษัท และกระจายความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี ้ ได้
เริ่ มดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) นับตังแต่
้ วนั ที่ 21 ธันวาคม 2558
ต่อ มาในเดือ นกัน ยายน ปี 2559 บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด ได้ ตดั สินใจขายทรัพย์สินที่เข้ าลงทุนใน ECF
Tornado ในสัดส่วนร้ อยละ 51 ให้ แก่ Capital Inc. โดย Capital Inc. เป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้น ตังแต่
้ ปี 2526
เพื่อดาเนินธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิ จด้ านพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานด้ านอื่น ๆ ในประเทศญี่ ปนุ่ โดยได้
ดาเนินการจัดทาทาสัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ ซึง่ ทรัพย์สินที่จาหน่ายไปมีราคาขายสุทธิ จากภาษี ที่เกี่ยวข้ องเป็ นจานวนเงิน
ประมาณ 82.19 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นราคาขาย และเงื่อนไขที่ดีที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้เสนอขายรายอื่น ๆ รวมทังสิ
้ ้น 5 ราย
คิดเป็ นกาไรเมื่อเทียบกับต้ นทุนเงินลงทุน ประมาณร้ อยละ 43.94 สาหรับสาเหตุที่ตดั สินใจขายทรัพย์สินดังกล่าว เนื่องจาก
พิจารณาจากผลกาไรที่จะได้ รับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราผลตอบแทนจากการดาเนินโครงการที่ประมาณร้ อยละ 8 ต่อปี
สาหรับระยะเวลาดาเนินโครงการ 20 ปี โดยภายหลังการคืนเงินลงทุนและกาไรจากการขายทรั พ ย์ สิ น ให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ น
ที่ เ รี ย บร้ อยในวันที่ 29 กั น ยายน 2559 ปั จ จุ บั น ECF Tornado ได้ เสร็ จ สิ น้ ขั น้ ตอนการจดทะเบียนเลิกบริ ษัทเป็ น
ที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ตังแต่
้ วนั ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผา่ นมา
ทังนี
้ ้ภายหลังจากการจัดโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจผ่านการจดทะเบียนจัดตั ้ง บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด
ขึ ้นเพื่อเป็ นผู้เข้ าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด จึงสิ ้นสุดบทบาทการเป็ นบริ ษัทย่อยที่เข้ า
ลงทุน ในด้ า นธุร กิจ พลัง งาน โดยปั จ จุบ นั อยู่ร ะหว่า งการจัด หาธุร กิจ รู ป แบบใหม่ที่มีค วามเหมาะสม สอดคล้ อ งกับ
สภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ และพฤติกรรมของผู้บริ โภคในปั จจุบนั
ซึ่งในช่วงปี 2560 บริ ษัทได้ ขยายการเข้ าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้า
ติดตังรวม
้
220 MW และมีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW ของ บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย)
จากัด (“โครงการโรงไฟฟ้ามินบู” หรื อ “GEP”) ซึ่ง GEP เป็ นบริ ษัทที่เข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังานแสงอาทิตย์ ซึ่ง
ตังอยู
้ ่ที่เมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์ ”) โดยให้ บริ ษัท อีซีเอฟ พาว
เวอร์ จากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่ร้ อยละ 99.99 เป็ นผู้เข้ าลงทุนซื ้อหุ้นของโครงการในสัดส่วน
ร้ อยละ 20 ซึ่งบริ ษัทได้ เข้ าทาการซื ้อหุ้นสามัญเดิมของ GEP จานวน 51,512 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 20 ของหุ้นที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของ
้
GEP ในขณะนัน้ ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
2560 โดยมีมลู ค่าเท่ากับ 9 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ทั ้งนี ้โครงการโรงไฟฟ้ามินบูมีมลู ค่ารวมของโครงการอยู่ที่ 292.62 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ โดยคาดว่า จะมีอตั ราหนี ้สินต่อทุนเท่ากับ 65 : 35 จึงทาให้ ECF-P มีภาระที่จะต้ องเพิ่มทุนตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นที่ร้อยละ 20 จานวน 20.22 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ต่อไป
ปั จจุบนั GEP มีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 215,755,800 บาท โดยแบ่งออกเป็ นจานวนหุ้น 2,157,558 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วเท่ากับ 201,955,800 บาท
สาหรับโครงการดังกล่าว ปั จจุบนั ได้ เริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เฟสที่ 1 ขนาดกาลังการผลิต 50 เม
กะวัตต์ จากขนาดกาลังการผลิตทั ้งหมด 220 เมกะวัตต์ ได้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยจะแบ่งการก่อสร้ างออกเป็ น 4 เฟส
และขณะนี ้อยู่ระหว่างการวางแผนการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เฟสที่ 2 ขนาดกาลังการผลิต 50 เมกะวัตต์
โดยจะเริ่ มทยอยจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (SCOD) ทุก ๆ 360 วัน หลังจากวันที่เฟสก่อนหน้ าเริ่ มดาเนินการเชิง
พาณิชย์ โดยเฟสที่ 3 และ 4 จะมีขนาดกาลังการผลิตขนาด 50 และ 70 เมกะวัตต์ ตามลาดับ
GEP มีบริ ษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริ ษัท จีอีพี (เมียนมาร์ ) จากัด (“GEP-Myanmar”) ซึ่งเป็ นการลงทุนใน GEPMyanmar เพียงบริ ษัทเดียว และไม่ได้ ถือหุ้นในบริ ษัทอื่นใด GEP-Myanmar จดทะเบียนจัดตั ้งขึ ้นเป็ นบริ ษัทสัญชาติ
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เมียนมาร์ โดยมีทนุ จดทะเบียน 500 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ โดยแบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ โดยมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วที่ 7,523,779 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ หรื อประมาณ
226.62 ล้ านบาท ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่อตั รา
แลกเปลี่ยน 30.121 บาท ต่อ 1 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ โดย GEP มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน GEP-Myanmar เท่ากับร้ อยละ
100.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วทังหมดใน
้
GEP-Myanmar และมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจในการพัฒนาและ
บริ หารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศเมียนมาร์ โดยมีขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตั ้งรวม 220 MW
และมีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW
GEP-Myanmar ได้ เข้ าลงนามในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กับ Electric
Power Generation Enterprise (“EPGE”) (ชื่อก่อนหน้ าคือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่งเป็ นองค์กรที่อยู่
ภายใต้ Ministry of Electricity and Energy ของประเทศเมียนมาร์ โดยสาระสาคัญคือ เพื่อตกลงพัฒนา ก่อสร้ าง จัดหา
แหล่งเงิน ทุน บริ ห ารจัด การ บารุ ง รัก ษา และโอนกิจการ และ EPGE จะรับ ซื ้อไฟฟ้า จากโครงการโรงไฟฟ้าพลัง งาน
แสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิตติดตังประมาณ
้
220 MW หรื อคิดเป็ นอัตราการรับซื ้อไฟฟ้าสูงสุดที่ 170 MW ซึ่งตั ้งอยู่ที่
เมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับตั ้งแต่วนั ที่เริ่ มดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
(Commercial Operation Date หรื อ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทังหมด
้
4 เฟส ในอัตรารับซื ้อไฟฟ้าคงที่ที่ 0.1275
เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายุสญ
ั ญาของ PPA รวมถึงการต่ออายุ PPA ที่อาจจะเกิดขึ ้นด้ วย โดยการ
ผลิตไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็ น 4 เฟส ตามอัตราการผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่จะเกิดขึ ้นในแต่ละเฟส ดังนี ้
เฟส 1 อัตราการรับซื ้อสูงสุด 40 MW (กระแสสลับ) จากกาลังการผลิตติดตัง้ 50 MW
เฟส 2 อัตราการรับซื ้อสูงสุด 80 MW (กระแสสลับ) จากกาลังการผลิตติดตัง้ 100 MW
เฟส 3 อัตราการรับซื ้อสูงสุด 120 MW (กระแสสลับ) จากกาลังการผลิตติดตัง้ 150 MW
เฟส 4 อัตราการรับซื ้อสูงสุด 170 MW (กระแสสลับ) จากกาลังการผลิตติดตัง้ 220 MW
โดยโครงการโรงไฟฟ้ามินบูเป็ นโครงการที่ได้ รับการอนุมตั ิข้อเสนอด้ านการลงทุนและออกใบอนุญาตการลงทุน
หรื อที่เรี ยกว่า “MIC Permit” จากคณะกรรมาธิการลงทุนเมียนมาร์ (Myanmar Investment Commission : “MIC”) จาก
ที่ประชุมครัง้ ที่ 5/2017 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยใบอนุญาตดังกล่าว ลงวันที่ได้ รับอนุญาต เมื่อวันที่ 12 เมษายน
2560 โดยนักลงทุนต่างชาติที่ประสงค์จะลงทุนโดยตรงในประเทศเมียนมาร์ จะต้ องได้ รับ MIC Permit โดยสิทธิประโยชน์
ที่สาคัญที่จะได้ รับ สรุ ปได้ ดงั นี ้
 ได้ รับสิทธิประโยชน์ในการเช่าที่ดินในระยะยาว โดยมีระยะเวลาการเช่าสูงสุด 50 ปี ขึ ้นอยู่กบั ประเภท
และขนาดของการลงทุน และสามารถต่อสัญญาได้ ครัง้ ละ 10 ปี จานวน 2 ครัง้ รวมระยะเวลาเช่าซื ้อ
ที่ดินได้ นานที่สดุ ถึง 70 ปี (หมายเหตุ : นักลงทุนต่างชาติไม่มีสิทธิในการถือครองที่ดิน แต่สามารถเช่า
ที่ดินจากรัฐบาลและเอกชนชาวเมียนมาร์ ในระยะยาวได้ )
 ได้ รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้ นภาษี เงินได้ โดยจะได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ ติดต่อกันเป็ นเวลา 5 ปี
นับจากปี ที่เริ่ มดาเนินกิจการ
 ได้ รับสิทธิประโยชน์ในการว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญหรื อช่างเทคนิคจากต่างประเทศได้
 รัฐบาลเมียนมาร์ รับประกันว่า จะไม่ระงับการทาธุรกิจที่ได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริ มการ
ลงทุน (MIC) ก่อนครบกาหนดตามระยะเวลาที่ได้ รับอนุญาต โดยปราศจากเหตุผลที่เพียงพอ
 รัฐ รัฐบาลเมียนมาร์ รับประกันว่า จะไม่ดาเนินการแปลงสินทรัพย์ของเอกชนมาเป็ นกรรมสิทธิ์ของ
รัฐบาล (No Nationalization) ตลอดระยะเวลาการลงทุน
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โดยสามารถสรุปสาระสาคัญของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ได้ ดงั นี ้
วันที่ทาสัญญา
20 มีนาคม 2559 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับวันที่ 9 มกราคม 2560 และฉบับ
แก้ ไขเพิ่มเติมวันที่ 19 ธันวาคม 2561
คู่สญ
ั ญา
ผู้ซื ้อ : Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”)
ผู้ขาย : GEP (Myanmar) Company Limited (“GEP-Myanmar”) ในฐานะ
บริ ษัทย่อยของ GEP
อัตรารับซื ้อไฟฟ้า
อัตรารับซื ้อไฟฟ้าที่ 0.1275 เหรี ยญสหรัฐต่อกิโลวัตต์ -ชัว่ โมง
ปริ มาณในการรับซื ้อไฟฟ้า
 EPGE จะรับซื ้อพลังงานไฟฟ้าสุทธิในปริ มาณที่ GEP-Myanmar ผลิตและ
ส่ง เข้ า ระบบได้ จ ริ ง ซึ่ง ผลิต พลัง งานสูง สุด ถึง ร้ อ ยละ 105 ของปริ ม าณ
พลังงานสุทธิที่คาดว่าจะผลิตได้ ตามสัญญา
 หาก ณ ขณะใดขณะหนึง่ โรงไฟฟ้ามินบูผลิตพลังงานสุทธิได้ เกินร้ อยละ 105
ของปริ ม าณพลัง งานสุท ธิที่ค าดว่า จะผลิต ได้ ต ามสัญ ญา EPGE จะรับ
พลัง งานสุท ธิสว่ นเกิน ดัง กล่า วเข้ า ระบบทั ้งหมด โดยมิต้ อ งจ่า ยชาระค่า
ไฟฟ้าส่วนเกินดังกล่าว
ระยะเวลารับซื ้อ
30 ปี นับจากวันเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้ามินบู เฟส 1
เริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์
27 กันยายน 2562 เฟสที่ 1 กาลังการผลิต 50 เมกะวัตต์
การยกเลิกสัญญา
หาก GEP-Myanmar ไม่ป ฏิบตั ิต ามสัญ ญาข้ อ ใด ภายในระยะเวลา 90 วัน
(ยกเว้ น กรณีไม่ป ฏิบ ตั ิตามสัญญาในเรื่ อ งวัน ที่เริ่ ม ดาเนินการเชิงพาณิช ย์ นั ้น
ระยะเวลาดังกล่าวจะขยายเป็ น 240 วัน) EPGE สามารถทาหนังสือแจ้ งให้
GEP-Myanmar ดาเนินการแก้ ไขได้ หากไม่แก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จ EPGE มีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได้

ธุรกิจที่ดำเนินงำนโดย บริษัท แพลนเนทบอร์ ด จำกัด ในฐำนะบริษัทย่ อยที่บริษัทถือ
หุ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 57
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ครั ง้ ที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท
ดาเนินการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง โดยบริ ษัทเข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 คือ บริ ษัท แพลนเนทบอร์ ด
จากัด (Planet Board Company Limited) โดยมีทนุ จดทะเบียนจานวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5.00 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วจานวน 12,500,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้น
สามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่เรี ยกชาระหุ้นละ 1.25 บาท โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตังธุ
้ รกิจผลิตและจาหน่ายแผ่นไม้
(Wood-Based Panel) ได้ แก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผ่นปาร์ ติเกิ ้ล (Particleboard) โดยคาดว่าจะมีกาลังการ
ผลิตที่ 600 – 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทังนี
้ ้ บริ ษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด ได้ ดาเนินการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทเสร็ จสิ ้น
ไปเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิการเสนอขาย
หุ้นเดิมที่ บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) เข้ าลงทุนในบริ ษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด (“แพลนเนท”) ในฐานะ
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บริ ษัทย่อย รวมร้ อยละ 43 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนทังหมดของแพลนเนท
้
ให้ กบั คุณคมวิทย์ บุญธารงกิจ ในสัดส่วนร้ อยละ
25 คุณกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ ร้ อยละ 3.75 คุณพิชพิมพ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้ อยละ 3.75 คุณเอกลักษณ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
ร้ อยละ 3.75 คุณ เอกฤทธิ์ ปั ท มสัต ยาสนธิ ร้ อยละ 3.75 และคุณ วรั ษ ธกฤต พรแจ่ ม ใส ร้ อยละ 3 รวมถึ ง อนุมัติแ ก้ ไข
โครงสร้ างการถื อหุ้น และมอบอานาจให้ คุณชาลี สุขสวัส ดิ์ รองประธานกรรมการบริ ษัท และกรรมการบริ หาร เป็ นผู้มี
อานาจการดาเนินการแทนบริ ษัท ในการเจรจาต่อรองเงื่อนไข ทาความตกลง และลงนามในสัญญาซือ้ ขายหุ้น รวมทัง้
สัญญาอื่นและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทาให้ มีโครงสร้ างการถือหุ้นเปลีย่ นแปลงไป ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1. บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
5,700,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 57
2. คุณคมวิทย์ บุญธารงกิจ
2,500,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25
3. คุณกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ
375,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3.75
4. คุณพิชพิมพ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
375,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3.75
5. คุณเอกลักษณ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
375,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3.75
6. คุณเอกฤทธิ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
375,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3.75
7. คุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส
375,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3
ต่อมาในเดือนเมษายน 2561 แพลนเนทได้ มีการจัดสรรการถือหุ้นในกลุม่ ผู้บริ หาร บริ ษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง
มอลล์ จากัด ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริ ษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด จากจานวนผู้ถือหุ้น 4 ท่าน ถือหุ้นรวมร้ อยละ 15 เป็ น
จานวน 5 ท่าน โดยเพิ่มเติมผู้ถือหุ้นรายใหม่คือ คุณขันทอง อุดมมหันติสขุ โดยถื อหุ้นรวมร้ อยละ 15 เท่าเดิม ส่งผลให้
โครงสร้ างการถือหุ้นใหม่มีการเปลีย่ นแปลงดังนี ้ บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้ อยละ 57 คุณคม
วิทย์ บุญธารงกิจ ในสัดส่วนร้ อยละ 25 คุณขันทอง อุดมมหันติสขุ ร้ อยละ 3 คุณกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ ร้ อยละ 3 คุณ
พิชพิมพ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้ อยละ 3 คุณเอกลักษณ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้ อยละ 3 คุณเอกฤทธิ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้ อยละ 3 และ
คุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส ร้ อยละ 3 รวมทังได้
้ มีการอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษัทเพิ่มเติมอีก 400 ล้ านบาท รวมเป็ น
450 ล้ านบาท แต่ทงนี
ั ้ ้ การเพิ่มทุนดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสรุปโครงสร้ างการถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไปในครัง้
นี ้ เป็ นดังนี ้
1. บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
5,700,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 57
2. คุณคมวิทย์ บุญธารงกิจ
2,500,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25
3. คุณขันทอง อุดมมหันติสขุ
300,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3
4. คุณกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ
300,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3
5. คุณพิชพิมพ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
300,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3
6. คุณเอกลักษณ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
300,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3
7. คุณเอกฤทธิ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
300,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3
8. คุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส
300,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทเข้ า
ลงทุนใน บริ ษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด โดยเข้ าถือหุ้นร้ อยละ 57 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายแผ่นไม้ เอ็มดีเอฟ โดยแพลนเนทจะใช้ เงินลงทุนในโครงการเบื ้องต้ นจานวนทังสิ
้ ้น 1,456.31 ล้ านบาท
ปั จจุบนั แพลนเนทอยูร่ ะหว่างการสารวจรายละเอียดในการดาเนินงานด้ านต่าง ๆ อาทิ การลงพื ้นที่สารวจ
ที่ดินที่เหมาะสมที่จะก่อสร้ างโรงงาน ซึง่ ต้ องพิจารณาถึงความพร้ อมในด้ านต่าง ๆ ทังแหล่
้ งวัตถุดิบไม้ ระยะทางในการ
ขนส่งวัตถุดิบ ระยะทางในการขนส่งสินค้ าจากโรงงาน ปัจจัยความเสีย่ งต่าง ๆ รอบด้ าน ฯลฯ เพื่อให้ บริ ษัทได้ รับ
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ผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่าและได้ รับประโยชน์สงู สุด โดยคาดว่าจะมีระยะเวลาการก่อสร้ างโรงงานให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา
2 ปี ภายหลังจากดาเนินการเลือกที่ดินที่จะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ
บริ ษัทมีโครงสร้ างรายได้ ดังนี ้
1. โครงสร้ ำงรำยได้ แยกตำมประเภทผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์
1. เฟอร์ นิเจอร์
2. กระดาษปิ ดผิว
3. ไม้ ยางพาราแปรรูปอบแห้ ง
4. ร้ านค้ าปลีก
รำยได้ จำกกำรขำย - สุทธิ
รายได้ อื่น ๆ1/
รำยได้ รวม

ปี 2560
ล้ ำนบำท
1,260.29
73.54
22.68
16.09
1,372.59
34.06
1,406.65

ปี 2561

ร้ อยละ
89.59
5.23
1.61
1.14
97.58
2.42
100.00

ล้ ำนบำท
1,297.19
54.53
30.70
10.60
1,393.11
50.22
1,443.33

2562

ร้ อยละ
89.87
3.78
2.13
0.73
96.52
3.48
100.00

ล้ ำนบำท
1,195.30
47.87
8.68
2.33
1,254.18
36.72
1,290.90

ร้ อยละ
92.59
3.71
0.67
0.18
97.16
2.84
100.00

หมำยเหตุ : 1/รายได้ อื่นๆ ได้ แก่ กาไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์ถาวร รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ ดอกเบี ้ยรับ กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้ อื่น (ได้ แก่ ค่าบริ การตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซี) รายได้ ขายเศษวัสดุ / รายได้ จากการชดเชยการส่งออก / ส่วนลดรับ / อื่น ๆ
2/
บริษัทได้ ปิดสาขาการดาเนินธุรกิจในส่วนของร้ านค้ าปลีก Can Do เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นต้ นมา
3/
ในรอบปี 2562 บริษัทได้ จดั ทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า ดังนันข้
้ อมูลในงบ
การเงินปี 2561 จึงมีการปรับปรุงเพื่อประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบ

2. โครงสร้ ำงรำยได้ แยกตำมกำรจำหน่ ำยภำยในประเทศและต่ ำงประเทศ
ช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย

ปี 2560
ล้ ำนบำท ร้ อยละ

ปี 2561
ล้ ำนบำท ร้ อยละ

ปี 2562
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ

1. จาหน่ายภายในประเทศ

666.01

48.52

641.01

52.57

548.28

43.72

2. จาหน่ายต่างประเทศ

706.57

51.48

752.09

47.43

705.90

56.28

1,372.59

100.00

1,393.11

100.00

1,254.18

100.00

รำยได้ จำกกำรขำย - สุทธิ
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์
บริ ษัท อีสต์โคสท์เ ฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ” หรื อ “ECF”) ดาเนิน ธุรกิจ เป็ น ผู้ผลิตและจาหน่า ย
เฟอร์ นิเจอร์ จากไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดและไม้ ยางพารา กระดาษปิ ดผิว ไม้ ยางพาราแปรรู ป อบแห้ ง เพื่ อ ใช้ เป็ นวั ต ถุ ดิ บ
ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ การจัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราที่บริ ษัทเป็ นผู้ผลิต และเฟอร์ นิเจอร์ ที่สงั่ ซื ้อจากทั ้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และให้ บริ ก ารตั ด แผ่ น ปิ ดขอบไม้ (พี วี ซี ) เพื่ อ ใช้ เป็ นวั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต เฟอร์ นิ เ จอร์
ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ประกอบด้ วยกลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ 5 ประเภทหลัก โดยจะเรี ย งลาดับ ตามการเริ่ มต้ น
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยเริ่ มแรกบริ ษัทได้ เปิ ดการดาเนินธุรกิจในส่วนของโรงเลื่อย โรงอบไม้ ยางพารา ซึ่งในส่วน
กระบวนการผลิตจะเป็ นการนาท่อนไม้ ยางพาราเพื่อนามาอบแห้ งและแปรรู ปเป็ นไม้ ยางพาราแผ่นพร้ อมใช้ เป็ นวัตถุดิบ
ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ โดยไม้ ยางพาราแผ่นจะถูกส่งต่อเข้ าสูก่ ระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราของบริ ษัท และใน
บางส่วนจะเป็ นการจาหน่ายให้ กับโรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ และบุคคลภายนอกทั่วไป ในส่วนเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิล
บอร์ ด ซึ่งเป็ นส่วนที่สามารถสร้ างรายได้ จากการดาเนินธุรกิจเป็ นรายได้ หลั กให้ แก่บริ ษัทนั ้น วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตคือ
ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด จะเป็ น การสั่ง ซื อ้ จากบุค คลภายนอกที่ ไม่ใ ช่ บุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน ทัง้ หมด โดยไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดที่
สัง่ ซื ้อเข้ ามา จะถูกนามาปิ ดผิวด้ วยกระดาษปิ ดผิว ซึ่งกระดาษปิ ดผิวที่ใช้ ในกระบวนการผลิตทั ้งหมด ทางบริ ษั ทจะเป็ น
ผู้ผลิตขึ ้นเองซึ่งส่วนใหญ่จะถูกนามาใช้ ในการผลิตภายในบริ ษัท และมีบางส่วนที่จาหน่ายให้ กบั บุ ค คลภายนอก เมื่ อ
ได้ ไม้ ปาร์ ติ เ คิ ล บอร์ ดปิ ดผิ ว พร้ อมใช้ งานแล้ วจะถู ก ส่ ง ต่ อ เข้ าสู่ ก ระบวนการผลิ ต เฟอร์ นิ เ จอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิล
บอร์ ด ต่อไป ในส่วนของการประกอบธุ รกิ จนอกจากบริ ษั ทจะมี เฟอร์ นิ เจอร์ ที่ ผลิตเองแล้ ว ยัง มี บางส่วนที่ น าเข้ าจาก
ต่างประเทศเพื่อใช้ ในการจาหน่ายผ่านช่องทางการจาหน่ายประเภทร้ านค้ าส่งและร้ านค้ าปลีกรายย่อยทัว่ ประเทศด้ วย
รายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดงั นี ้
1. ไม้ ยำงพำรำแปรรูปและอบแห้ ง
ไม้ ยางพาราเป็ นไม้ ที่มีคณ
ุ ภาพทางกายภาพหลายประการใกล้ เคียงกับไม้ สกั มีลวดลายที่สวยงาม สามารถ
นามาย้ อมสีได้ เนื ้อไม้ ง่ายต่อการตกแต่ง น ้าหนักเบา ทังมี
้ ราคาย่อมเยากว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับไม้ ที่ใช้ ผลิตเฟอร์ นิเจอร์
ชนิดอื่น ด้ วยองค์ประกอบด้ านคุณสมบัติอนั โดดเด่นหลายประการเช่นนี ้ ไม้ ยางพาราจึงเป็ นที่ร้ ู จกั และนิยมใช้ แพร่ หลาย
ทัว่ โลก ในเวลาอันรวดเร็ ว ในชื่อของ “ไม้ สกั ขาว (White Teak )” โดยไม้ ยางพาราที่นามาใช้ ในอุตสาหกรรมไม้ ในปั จจุบนั นี ้
ส่วนมากมาจากสวนยางพาราในลักษณะของไม้ ปลูกขึ ้นมาใหม่ไม่ได้ เป็ นลักษณะของไม้ ที่ขึ ้นเองตามธรรมชาติ โดยไม้ ที่จะ
ถูก นามาใช้ งานโดยส่ว นใหญ่ จ ะเป็ น ไม้ ที่ มี อ ายุม าก ให้ ผ ลผลิ ต น ้ายางต่า ไม่ ค้ ุ ม ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ในการกรี ดเอา
น ้ายางอีกต่อไป จึงจาเป็ นต้ องโค่นออก แล้ วปลูกทดแทนใหม่ ตามวงจรธรรมชาติในการประกอบอาชีพของเกษตรกรทา
สวนยางพารา ตามระเบียบของสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง เกษตรกรเจ้ าของสวนยางจะต้ องยื่นขออนุญาต
ตัดโค่นและได้ รับการอนุญาตจากกองทุนสวนยาง หรื ออาจใช้ ไม้ ยืนต้ นประเภทอื่นซึ่งต้ องใช้ ระยะเวลาในการปลูกนาน
เช่นกัน ก่อนจะตัดและนามาเข้ ากระบวนการแปรรูป โดยกระบวนการนาไม้ ทอ่ นซุงยางพาราเข้ าโรงเลือ่ ยเพื่อเลื่อยให้ เป็ นชิ ้น
ตามขนาดที่ ต้ องการแล้ ว นาไปอัด น ้ายาถนอมเนื อ้ ไม้ ที่ ใ ช้ ในลัก ษณะของสารละลายน ้า ทาให้ มีน ้าในเนื ้อไม้ มาก
จึง จาเป็ น ต้ อ งปรั บ ความชื น้ ในเนื อ้ ไม้ ใ ห้ อ ยู่ใ นระดับ สมดุล กับ สภาวะอากาศ ด้ ว ยการอบเพื่อ ให้ ไ ม้ ค งรู ป ไม่เกิ ด
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ปั ญหาการยืด หรื อหดตัวของไม้ จนก่ อให้ เกิ ดปั ญ หาการแตกที่ผิวและภายในเนือ้ ไม้ (Cracking) การแตกตามหัวไม้
(Splitting) การบิ ด งอ (Warping) ส่ง ผลให้ เ กิ ด ความเสีย หายต่อ ผลิต ภัณ ฑ์ การลดความชื น้ ในเนื อ้ ไม้ ยังช่วยลด
โอกาสในการเจริ ญ เติบ โตของเชื อ้ รา ดัง นั น้ ไม้ ย างพาราแปรรู ป จะต้ อ งมีร ะดับ ความชื น้ ที่เ หมาะสมอยู่ใ นเกณฑ์
มาตรฐานจึงจะสามารถนาไปผลิตเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ ได้
ไม้ ยางพาราแปรรู ปเป็ นวัตถุดิบสาคัญที่ใช้ ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา ซึ่งทางบริ ษัทมีกระบวนการ
ผลิตในการแปรรูปไม้ อย่างครบวงจร ก่อนจะป้อนเข้ าสูก่ ระบวนการผลิตเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราต่อไป
เริ่ มต้ นจากการรับซื ้อไม้ ยางพาราท่อน เพื่อนามาแปรรู ปโดยการเลื่อยก่อนนาไปอบแห้ ง โดยบริ ษัทจะวาง
แผนการรับซื ้อไม้ ยางพาราในแต่ละช่วงเวลา เพื่อป้องกันปั ญหาการขาดแคลนไม้ ยางพาราที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ ซึ่งปั ญหา
ดังกล่าวจะส่งผลต่อปั ญหาการติดขัดในกระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราเป็ นลาดับต่อไป
ในกระบวนการผลิตไม้ ยางพาราแปรรู ปนัน้ มีกระบวนการซับซ้ อนซึ่งต้ องอาศัยประสบการณ์ และทักษะใน
การผลิตเป็ นอย่างดี โดยบริ ษัทมีกระบวนการครบวงจร ตังแต่
้ กระบวนการเลือ่ ยเพื่อแปรรู ปไม้ ซุง กระบวนการอัดน ้ายาเพื่อ
ป้องกันมอดและปลวก ด้ วยถังอัดน ้ายาความดันสูง (High Pressure) จนถึงกระบวนการอบ นอกเหนือจากนันแล้
้ ว ยังต้ อง
อาศัยความชานาญของแรงงานในกระบวนการแปรรู ปไม้ ยางพาราดังกล่าว ตัง้ แต่ก ระบวนการเลื่อ ยซอยไม้ ที่แ ตกต่า ง
จากการเลือ่ ยไม้ ทอ่ นตรงทัว่ ไป เนื่องจากท่อนไม้ ยางพารามีรูปร่างไม่แน่นอน มักมีความโค้ ง ไม่ตรงตลอดท่อน รวมถึงมีตา
และตาหนิบนท่อนไม้ มาก จึงยังไม่สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการตัดซอยไม้ โดยอัตโนมัติได้ ในปั จจุบนั
ไม้ ยางพาราแปรรู ปที่ได้ จากกระบวนการผลิตโดยส่วนใหญ่ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 95 จะถูกนาส่ง
เข้ าสูก่ ระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราของบริ ษัท และบางส่วนจะถูกส่งขายให้ กบั บุคคลทัว่ ไป รวมถึงลูกค้ าที่เป็ น
กลุม่ โรงงานขนาดเล็กที่เป็ นผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราต่อไป

ภำพท่ อนไม้ ยำงพำรำ และไม้ ยำงพำรำแปรรู ป

2. เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยำงพำรำ
เฟอร์ นิ เ จอร์ ไม้ ย างพาราเป็ น เฟอร์ นิ เ จอร์ ไม้ ที่ มี ค วามคงทนแข็ ง แรง เนื่ อ งจากผลิต จากไม้ ย างพาราซึ่ง
เป็ น ไม้ จ ริ ง โดยมี ว ัต ถุด ิ บ หลัก ที ่ ใ ช้ ใ นการผลิต คื อ ไม้ ย างพาราและไม้ ป ระกอบอื ่ น ๆ คิ ด เป็ น ส่ว นประกอบ
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ประมาณร้ อยละ 35 ของโครงสร้ างต้ น ทุน การผลิต เฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ ย างพารา โดยสัด ส่ว นดัง กล่า วจะเปลี่ย นแปลง
ไปตามราคาไม้ ย างพารา ในท้ อ งตลาดด้ ว ย
ด้ วยความคงทน แข็งแรง มีลวดลายที่สวยงาม สามารถย้ อมสี และตกแต่งได้ ง่าย คุณสมบัติเหมาะกับการใช้
งานที่ต้องการความทนทานต่อสิ่งแวดล้ อมหรื อการใช้ งานภายนอกอาคาร เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราจึงเป็ นที่นิยมในผู้ที่ ชื่น
ชอบเฟอร์ นิเจอร์ ที่มีความคงทน แข็งแรง หรื อกลุม่ ผู้ที่มีที่อยู่อาศัยในสภาพอากาศที่แปรปรวนอาจก่อให้ เกิดความร้ อนหรื อ
ความชื ้นสูง และเมื่อเทียบกับเฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตจากไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราจะมีราคาสูงกว่า เนื่องจาก
ราคาวัตถุดิบ ความนิยมในการใช้ เฟอร์ นิเจอร์ จากไม้ จริ ง ดังนันกระแสความนิ
้
ยมใช้ เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราจึงกระจุกตัว
เฉพาะกลุม่ ผู้นิยม ไม่ได้ เป็ นที่แพร่ หลายในกลุม่ ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ ซึ่งกลุ่มผู้นิยมใช้ ดงั กล่าวคานึงถึงความเหมาะสมของ
คุณสมบัติการใช้ งานเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา ความสวยงาม และยังไม่มีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีคณ
ุ สมบัติการใช้ งานทดแทน
กันได้ อย่างเหมาะสม
ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราของบริ ษัทจะแบ่งออกเป็ นสินค้ าทังหมด
้
3 หมวด ดังนี ้
หมวดสินค้ ำที่

ประเภทผลิตภัณฑ์

1

ชุดโต๊ ะรับประทานอาหาร (Dining Table)

2

ชุดโต๊ ะรับแขกและโซฟา (Living Room)

3

ชุดห้ องนอน (Bedroom)

ภำพตัวอย่ ำงผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยำงพำรำ
ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ ชุดโต๊ ะรั บประทานอาหาร (Dining Set)
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ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ ชุดโต๊ ะรั บประทานอาหาร (Dining Set) (ต่ อ)

ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ ชุดโต๊ ะรั บแขกและโซฟา (Living Room)
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ผลิตภัณฑ์ ชุดห้ องนอน (Bedroom)

สินค้ าในกลุม่ เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา ทางบริ ษัทจะผลิตและจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าโดยแบ่งออกได้ ดงั นี ้
1. การผลิตและจาหน่ายตามคาสัง่ ซื ้อ (Made to order) ให้ กบั ลูกค้ าต่างประเทศ โดยลูกค้ าหลักคือ ผู้จาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์ และร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญี่ปนุ่
2. การจาหน่ายผ่านช่ องทางออนไลน์ www.elegathai.com และ ECF OUTLET ณ แสงอุดมไลท์ ติ ง้
สานักงานใหญ่รังสิต
3. เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปำร์ ติเคิลบอร์ ด
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ สมัยใหม่ โดยมีวตั ถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตคือ ไม้ ปาร์ ติเคิล
บอร์ ด คิดเป็ นส่วนประกอบประมาณร้ อยละ 50 ของโครงสร้ างต้ นทุนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด รองลงมาคือ
กระดาษปิ ดผิว (ฟอยล์) ประมาณร้ อยละ 10
ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากไม้ ยางพาราเป็ นหลัก โดยจะนาไม้ ยางพารา และไม้ ประเภทอื่น ๆ
มาบดให้ เป็ น ชิ น้ ขนาดเล็ก แล้ วนามาอัดติ ดกัน โดยใช้ สารยึดเกาะ (Urea Formaldehyde Resin) เพื่อ เป็ น ตัวเชื่ อ ม
โครงสร้ างของแผ่นปาร์ ติเคิล ชันบนและชั
้
นล่
้ างจะเป็ นชิ ้นไม้ ละเอียด ส่วนชันกลางจะเป็
้
นชิ ้นไม้ หยาบ ทาให้ แผ่นปาร์ ติเคิล
ไม่เหมาะกับการยึดติดด้ วยตะปู และไม่สามารถตกแต่งขอบหรื อทาลิ ้นร่ องบนผิวได้ โดยทัว่ ไปแผ่นปาร์ ติเคิลจะมีความ
กว้ างยาว 4 x 8 ฟุต และมีความหนาตังแต่
้ 6 ถึง 35 มิลลิเมตร

ภำพไม้ ปำร์ ตเิ คิลบอร์ ด
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ปาร์ ติเคิลบอร์ ดนันจั
้ ดเป็ นไม้ ที่มีน ้าหนักเบาที่สดุ ในบรรดาไฟเบอร์ บอร์ ด ซึง่ ความแข็งแรงจะน้ อยกว่าไม้ เอ็มดีเอฟ
และไม้ เนือ้ แข็งทัว่ ไป นอกจากนี ้ตัวเนื ้อไม้ จะมีการขยายตัวได้ ง่ายเมื่อโดนความชืน้ อย่างไรก็ตามปาร์ ติเคิลบอร์ ดนิยม
นามาใช้ ในงานไม้ ที่ใ ช้ ภายในตัวอาคาร แทนที่ งานภายนอกอาคารที่ มี ความชื น้ สูง และปั จจุบัน นิย มนามาผลิตเป็ น
เฟอร์ นิเจอร์ เนื่องจากมีน ้าหนักเบา สามารถประกอบและเคลือ่ นย้ ายได้ ง่าย ราคาย่อมเยา และที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ
ปาร์ ติเคิลบอร์ ดถูกนามาทดแทนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ด้วยไม้ เนื ้อแข็งจากธรรมชาติซึ่งถูกตัดโค่นจากไม้ ในป่ าซึ่งไม่เป็ นการ
ส่ง เสริ ม ด้ า นการอนุรั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ดัง นัน้ วัต ถุดิ บ ประเภทไม้ เ นื อ้ แข็ ง ในปั จ จุ บ ัน จึ ง เป็ นวั ต ถุ ดิ บ ที่ ห าได้ ยาก
มากขึ น้ ในปั จจุบนั
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเ คิลบอร์ ด มีก ระบวนการผลิต ที่ง่า ยกว่า เนื่องจากกระบวนการผลิตโดยส่วนใหญ่จะผ่าน
การทางานของเครื่ องจักร ประกอบกับไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดมีน ้าหนักเบา จึงมีระยะเวลาในกระบวนการผลิตที่สนั ้ ใช้ ชวั่ โมง
แรงงานน้ อยกว่า เมื่อเทียบกับการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ จากไม้ เนื ้อแข็ง ซึง่ ทังหมดที
้
่กล่าวมาส่งผลให้ การผลิตเฟอร์ นิเจอร์ จากไม้
ปาร์ ติเคิลบอร์ ดมีต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่า ซึง่ เป็ นข้ อได้ เปรี ยบทางด้ านต้ นทุนที่สาคัญ
โดยหากจะเปรี ยบเทียบกันในส่วนกระบวนการผลิตเฟอร์ นิ เจอร์ ไม้ เนือ้ แข็งหรื อเฟอร์ นิ เจอร์ ไม้ จริ ง จะต้ องผ่าน
กระบวนการ เลื่อย อัดน ้ายา อบ ตัด ประกอบ ขัด ลงสี และเคลือ บไม้ ซึ่ง แต่ล ะขัน้ ตอนต้ อ งใช้ แ รงงานในการผลิต เป็ น
จานวนมาก เพื่อให้ ได้ งานที่มีความปราณีตและต้ องใช้ ระยะเวลามากในแต่ละขันตอนการผลิ
้
ต บริ ษัทจึงเน้ นเพิ่มกาลังการ
ผลิตเฟอร์ นิ เจอร์ ไม้ ปาร์ ติ เคิ ลบอร์ ด โดยการเพิ่ มเครื่ องจักรที่ มี ความทันสมัยในรู ปแบบเครื่ องจักรกึ่ งอัตโนมัติ (Semi Automatic Machine) ในการผลิตเพื่อลดภาระค่าใช้ จ่ายด้ านแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตให้ มากขึ ้น
กว่าเดิม
ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดของบริ ษัทจะแบ่งออกเป็ นสินค้ าทังหมด
้
7 หมวด โดยในแต่ละหมวด
จะมีรุ่นของสินค้ าแบ่งออกได้ ดังนี ้
หมวดสินค้ ำที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

ประเภทผลิตภัณฑ์
ชันวางของเอนกประสงค์
้
ตู้เอนกประสงค์ / ตู้โชว์
ตู้เสื ้อผ้ า
โต๊ ะคอมพิวเตอร์ / โต๊ ะทางาน
ชันวางที
้
วี
ตู้สาหรับใส่รองเท้ า
โต๊ ะเครื่ องแป้ง เตียง

หน้ าที่ 1.0 - 44

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ตเิ คิลบอร์ ด
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สินค้ าในกลุม่ เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด ทางบริ ษัทจะผลิตและจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าโดยแบ่งออกได้ ดงั นี ้
1. การผลิตและจาหน่ายตามคาสัง่ ซื ้อ (Made to order) ให้ กบั ลูกค้ าต่างประเทศ โดยลูกค้ าหลักคือ ผู้จาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์ และร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญี่ปนุ่
2. การผลิตและจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าในประเทศ โดยใช้ ตราสินค้ าของบริ ษัทคือ “a7” เพื่อวางจาหน่ายภายใน
เมกา โฮม (Mega Home) และ “Hasta” เพื่อวางจาหน่ายผ่าน ดู โฮม (Do Home) และ มิสเตอร์ ดี ไอ วาย
(Mr.DIY) ตามลาดับ นอกจากนี ้ยังรวมถึงการผลิตสินค้ าเพื่อจาหน่ายให้ กบั โฮมโปร (Home Pro) เทสโก้
โลตัส (Tesco Lotus) โกลบอลเอ้ าส์ (Global House) ภายใต้ เฮ้ าส์แบรนด์ รวมถึง การผลิตสินค้ าเพื่อ
จาหน่ายให้ กบั แบรนด์วินเนอร์ (Winner) อีกด้ วย
3. การผลิต และจ าหน่า ยสิน ค้ า ภายใต้ แ บรนด์ “FINNA
HOUSE”
ผ่า นช่อ งทางออนไลน์
www.elegathai.com และ ECF OUTLET ณ แสงอุดมไลท์ติ ้ง สานักงานใหญ่รังสิต ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์
เฟอร์ นิเจอร์ ภายใต้ ลิขสิทธิ์ลายการ์ ตนู จากดิสนีย์
ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราและไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด
ที่จาหน่ ายผ่ าน ECF OUTLET
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ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราและไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด
ที่จาหน่ ายผ่ านช่ องทางออนไลน์ (www.elegathai.com)

นับตังแต่
้ เดือนสิงหาคม ปี 2558 บริ ษัทได้ เปิ ดตัวตราสินค้ า “FINNA HOUSE” เพื่อจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ภายใต้
ลิ ข สิ ท ธิ์ ล ายการ์ ตู น ดิ ส นี ย์ โดยผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ จัด จ าหน่ า ยภายใต้ ต ราสิ น ค้ าดัง กล่า วทางบริ ษั ท เป็ นผู้ผ ลิ ต เองทัง้ สิ น้
ประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์ทงที
ั ้ ่ทาจากไม้ ยางพาราและไม้ ปาร์ ตเิ คิลบอร์ ด สินค้ าที่จาหน่ายครอบคลุมตังแต่
้ ผลิตภัณฑ์ประเภท
ต่าง ๆ ดังนี ้
1. ผลิตภัณฑ์ชดุ ห้ องนอน (Bed Room) ได้ แก่ ชุดเตียง ตู้เสื ้อผ้ า ตู้ข้างเตียง
2. ผลิตภัณฑ์โซฟานัง่ เล่น
3. ผลิตภัณฑ์ต้ เู อนกประสงค์
4. ผลิตภัณฑ์ของใช้ ทวั่ ไป อาทิ ที่แขวนเสื ้อ ชันติ
้ ดผนัง กระจก เป็ นต้ น
ปั จจุบนั ลูกค้ าสามารถเลือกชมผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ภายใต้ ลิขสิทธิ์ลายการ์ ตนู ดิสนีย์ได้ ที่ www.elegathai.com
และ ECF OUTLET ณ แสงอุดมไลท์ติ ้ง สานักงานใหญ่รังสิต
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ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ ภายใต้ ตราสินค้ า FINNA HOUSE

4. กระดำษปิ ดผิว
บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายกระดาษปิ ดผิว สาหรับใช้ ในการปิ ดผิวไม้
ปาร์ ติเคิลบอร์ ดเพื่อเพิ่มความสวยงามและพร้ อมสาหรับใช้ ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ตอ่ ไป
วัสดุปิดผิวประเภทกระดาษ มีข้อดีที่ความสวยงาม สามารถดีไซน์ ลวดลายได้ ตาม
ต้ องการ เช่น การดีไซน์ให้ มีลวดลายเหมือนไม้ จริ งซึง่ สามารถทาได้ สวยงามและเสมือน
จริ ง และลวดลายการ์ ตนู ลายกราฟฟิ ก ตามแบบที่สามารถกาหนดได้ ซึ่งกระดาษปิ ด
ผิวลวดลายเหมือนไม้ จริ งเหมาะกับการผลิตไม้ ในกลุ่มไฟเบอร์ บอร์ ด ซึ่ง ถึง แม้ จ ะมี
ข้ อเสียในการทนทานต่อความชื น้ ได้ น้อย แต่เนื่องด้ วยคุณสมบัติการใช้ งานบางประเภท ที่ไม่ต้องการความคงทนเป็ น
หลัก ทาให้ กระดาษปิ ดผิวได้ รับความนิยม ด้ วยกระบวนการผลิตที่ง่าย ไม่ซบั ซ้ อน และมีต้นทุนการผลิตที่ต่า ส่ง ผลให้
เฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ ป าร์ ติ เ คิ ล บอร์ ด สามารถกาหนดราคาขายที่ ไ ด้ เ ปรี ย บกว่ า เมื่ อ เที ย บกับ เฟอร์ นิ เ จอร์ ไม้ จริ งทัว่ ไปไม้
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ปาร์ ติเคิลบอร์ ดที่บริ ษัทสัง่ ซื ้อจากผู้ผลิตทังหมด
้
จะต้ องนามาผ่านกระบวนการปิ ดผิวภายในโรงงานของบริ ษัททังนี
้ ้เพื่อช่วย
ลดต้ นทุนในการผลิต เมื่อเทียบกับการสัง่ ซื ้อกระดาษปิ ดผิวจากภายนอก ซึ่งนอกจากการใช้ งานภายในกระบวนการผลิต
ของบริ ษัทแล้ ว บริ ษัทยังมีการจาหน่ายให้ กบั บุคคลภายนอกเองโดยตรง และบางส่วนเป็ นการจาหน่ายผ่านทางบริ ษัทย่อย
ได้ แก่ บริ ษัท วีวี – เดคคอร์ จากัด ( VV – Décor) ที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.95 ของทุนจดทะเบียนในบริ ษัท
ดังกล่าว โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของ VV – Décor คือ การเป็ นผู้จาหน่ายกระดาษปิ ดผิว (Trading) ให้ กบั ลูกค้ าบาง
รายของบริ ษัท โดยสัดส่วนการจาหน่ายกระดาษปิ ดผิวให้ กบั บุคคลภายนอก ปั จจุบนั คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 40
ของปริ มาณกระดาษปิ ดผิวที่ผลิตได้ ทงหมด
ั้

ตัวอย่ ำงกระดำษปิ ดผิวที่บริษัทเป็ นผู้ผลิตและจำหน่ ำย

ทังนี
้ ้ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ตามที่ได้ กล่าวมาทังหมด
้
จะเป็ นการดาเนินการโดยบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “ECF”) และบริ ษัท วีวี เดคคอร์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
99.95 ซึง่ ทังสองบริ
้
ษัทดังกล่าว มีลกั ษณะการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับเฟอร์ นิเจอร์ ทงหมด
ั้

ธุรกิจพลังงำนทดแทน


โรงไฟฟ้ ำพลังงำนชีวมวล (Biomass Power Plant)
ปั จจุบนั บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริ ษัทย่อย เป็ นผู้เ ข้ า ลงทุน ใน บริ ษัท เซฟ เอน
เนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด (“SAFE”) ซึง่ ECF-P ได้ เข้ าลงทุนใน SAFE คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 33.37
ปั จจุบนั SAFE ได้ เข้ าลงทุนในบริ ษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
1. บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วูด้ กรี น เอนเนอร์ จี จากัด (“PWGE”)
ปั จจุบนั SAFE มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน PWGE ร้ อยละ 99.99 โดย PWGE ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
ชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ตังอยู
้ ่ที่ ตาบลกายูคละ อาเภอแว้ ง จังหวัดนราธิ วาส โดยใช้ ชีวมวลจากต้ นยางพารา เป็ น
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เชือ้ เพลิงในการผลิต โดยจะผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าให้ แก่ภาครัฐ ตามนโยบายการสนับสนุนการผลิตและใช้ ไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน ของสานักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐในรู ปแบบการ
รับซื ้อไฟฟ้าในระบบ Feed in Tariff (FiT) รวมถึงการได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
(BOI) โดยโรงไฟฟ้า PWGE ได้ เริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ตังแต่
้ วนั ที่ 27
มิถนุ ายน 2560 เป็ นต้ นมา
PWGE ดาเนินธุรกิจด้ วยวิสยั ทัศน์ และพันธกิจ ที่จะสร้ างสรรค์พลังงานสีเขียว ด้ วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
พร้ อมกับการพัฒนาการปลูกป่ าเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว บนแนวคิด Cullelose-Based World
โรงไฟฟ้า PWGE ตังอยู
้ บ่ นทาเลที่ดิน ติดถนนใหญ่ขนาด 4 ช่องทางเดินรถ บนเส้ นทางหลวงหมายเลข
4057 และที่ดินอีกด้ านติดแม่น ้าสุไหงโกลก ขนาดแม่น ้ากว้ าง 30 เมตร ทาให้ มีน ้าใช้ ตลอดทังปี
้ โดยด้ านหน้ าที่ดิน เป็ นเนิน
เขาสูง ซึง่ ที่ดินมีความสูงกว่าถนนประมาณ 3 เมตร ซึง่ จะช่วยลดความเสีย่ งจากปั ญหาน ้าท่วมได้ ดี
นอกจากนี ้ยังเป็ นทาเลที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ กบั แหล่งวัตถุดิบเพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในการผลิต ภายในรัศมีรอบใน
30 กิโลเมตร รอบกลาง 60 กิโลเมตร และรอบนอก 100 กิโลเมตร ซึ่งเป็ นทาเลที่ตงที
ั ้ ่จะช่วยลดความเสี่ยงด้ านวัตถุดิบใน
อนาคต โดยอยูห่ า่ งจากรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เพียง 30 กิโลเมตร ซึ่งเป็ นพื ้นที่ตงของโรงเลื
ั้
่อยและโรงสับไม้ (wood
chips) อยู่เป็ นจานวนมาก โรงเลื่อยที่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณชายแดน ประเทศมาเลซีย มีจานวนมากกว่า 30 โรง ส่วนใหญ่จะผลิต
และส่งไม้ แปรรู ปให้ ตลาดภายในประเทศไทย ผ่านทางชายแดนสุไหงโกลก ซึ่งทาเลที่ตงของโรงไฟฟ้
ั้
าช่วยทาให้ ได้ เปรี ยบ
ด้ านค่าขนส่ง และ ลดความเสีย่ งในกรณีที่คา่ น ้ามันเพิ่มขึ ้นในอนาคต
ที่ตงโรงงานยั
ั้
งอยู่ตรงข้ ามกับหมู่บ้านไม้ ขาว ซึ่งมีประชากรชาวไทยที่นบั ถือศาสนาพุทธ อาศัยอยู่เป็ น
จานวนกว่า 320 ครัวเรื อน ซึง่ อาเภอแว้ ง ไม่มีความเสีย่ งเรื่ องการก่อการร้ าย จัดเป็ นพื ้นที่ปลอดภัยกว่าพื ้นที่อื่น
ภำพโรงไฟฟ้ ำพลังงำนชีวมวล PWGE
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บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า
อุปกรณ์
Combustion chamber
Boiler

เทคโนโลยี/ผู้ผลิต
เยอรมนี / จีน

ประเภท
ห้ องเผาไหม้ ชนิดใช้ ตะกรับแบบขันบั
้ นได
ไหม้ เพิ่มเติมด้ านหลัง

และมีห้องเผา

เยอรมนี / จีน

ชนิดท่อน ้ามี Drum 1 ชุด มีทอ่ น ้าเป็ นผนังสาหรับรับความ
ร้ อนและน ้าหมุนเวียนแบบธรรมชาติ

Steam Turbine

เชคโกสโลวาเกีย / จีน

กังหันไอน ้าแบบอิมพัลส์มใี บพัด 9 ชุดและไอน ้ากลัน่ ตัว
ทังหมด
้
พร้ อมด้ วยเกียร์ ทดรอบ

Generator

สวิตเซอร์ แลนด์ / จีน

เครื่ องกาเนิดกระแสไฟฟ้าแบบ ซินโครไนซ์ ชนิดปิ ดหมด มี
การระบายความร้ อนด้ วยอากาศ และแลกเปลีย่ นความ
ร้ อนด้ วยน ้าการกาเนิดสนามแม่เหล็กเป็ นแบบหมุนและไม่
ต้ องมีการแปลงถ่าน

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

แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต
จากข้ อมูลสถิ ติ ก ารเกษตรของประเทศไทยปี 2561 โดยการคาดการณ์ จากสานัก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร ให้ ข้อมูลว่า ในพื ้นที่จงั หวัดนราธิวาส มีเนื ้อที่ยืนต้ นไม้ ยางพาราจานวน 997,087 ไร่
ทาง PWGE จึงได้ คานวณปริ มาณไม้ เพื่อพิจารณาความเพียงพอของปริ มาณไม้ ที่จะใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงชีว
มวลสาหรับโรงไฟฟ้า PWGE ดังนี ้
เนื ้อที่ยืนต้ นไม้ ยางพารา
จะได้ พื ้นที่โค่นสาหรับอายุต้นยาง 20 ปี (ร้ อยละ 5)
หน้ าที่ 1.0 - 51

จานวน 997,087 ไร่
49,854 ไร่ตอ่ ปี

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ได้ ปริ มาณไม้ พื ้น เท่ากับ 49,854 ไร่ ต่อปี x ปริ มาณ 1,091,803 ลูกบาศก์เมตร
ไม้ ฟืน้ 21.9 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่
ไม้ ฟืน 1 ตัน มีปริ มาตร 1.3 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ
839,849 ตันต่อปี หรื อ
69,987 ตันต่อเดือน
โรงไฟฟ้า PWGE มีความต้ องการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวล ดัง นัน้ จึ ง คิ ด ได้ ป ระมาณร้ อยละ 14 ของ
ที่ 320 ตันต่อวัน หรื อ ประมาณ 9,920 ตันต่อเดือน ปริ มาณไม้ ฟืนที่ได้ ทงหมด
ั้
ซึง่ จากการคานวณปริ มาณความต้ องการเชื ้อเพลิงชีวมวลที่ใช้ ในการผลิตเมื่อเทียบกับปริ มาณไม้ ฟืน้ ที่
ได้ ทงหมด
ั้
นับว่าเพียงพอ โดยยังไม่รวมปลืกไม้ ที่มีปริ มาณ 498,540 ลูกบาศก์เมตร ซึง่ คานวณจาก 10 ลูกบาศก์เมตร คูณ
จานวน 49,854 ไร่ตอ่ ปี หรื อเท่ากับ 383,492 ตันต่อปี ด้ วย
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีแผนลดการพึ่งพาไม้ เชื ้อเพลิงชีวมวลจากประเทศไทย โดยปริ มาณไม้ ยางพารา
กว่าร้ อยละ 50 จะสัง่ ซื ้อจากประเทศมาเลเซีย ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นผู้จดั จาหน่ายไม้ ที่มีความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ผู้ก่อตังโรงไฟฟ้
้
า
PWGE มาเป็ นระยะเวลาไม่ต่ากว่า 25 ปี

2. บริ ษัท เซฟ ไบโอแม็ส จากัด (“SAFE-B”)
ปั จจุบนั SAFE มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน SAFE-B ร้ อยละ 99.99 โดย SAFE-B ดาเนินธุรกิจโรงสับไม้
เพื่อให้ ได้ ไม้ สบั (Woodchips) ส่งเข้ าเป็ นวัตถุดิบในการผลิตให้ กับโรงไฟฟ้า PWGE ซึ่ง SAFE-B ได้ เช่าที่ดิน ภายใน
โรงไฟฟ้า PWGE เพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ พื ้นที่ภายในอาคารโรงสับไม้ และเก็บเชื ้อเพลิง (Woodchips) รวมเครื่ อง
สับไม้ และสายพานลาเลียง บนขนาดเนื ้อที่รวม 6,480 ตารางเมตร
ทังนี
้ ้โรงสับไม้ ของ SAFE-B มีกาลังการผลิตติดตังเพื
้ ่อผลิตไม้ สบั เท่ากับ 60 ตันต่อชัว่ โมง โดยมีจานวน
วันที่ใช้ ในการผลิตไม้ สบั เท่ากับ 8 ชั่วโมงต่อวัน ปั จจุบันใช้ เป็ นกาลังการผลิตสาหรั บรองรั บการผลิตเชื อ้ เพลิงให้ กับ
โรงไฟฟ้า PWGE เท่ากับ 12.12 ตันต่อชัว่ โมง ทัง้ นี ้ในส่วนของกาลังการผลิตติดตังส่
้ วนที่เหลือ จะถูกนาไปใช้ เพื่อการผลิต
ไม้ สบั สาหรับรองรับโครงการโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ที่อาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงการดาเนินธุรกิจผลิตสับไม้ ให้ กบั บริ ษัท
ภายนอก ที่มีความต้ องการในบริ เวณพื ้นที่ใกล้ เคียงกับโรงสับไม้ ตอ่ ไป
ปั จจุบนั SAFE-B เริ่ มเปิ ดดาเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ตังแต่
้ วนั ที่ 27 มิถนุ ายน 2560 เป็ นต้ นมา ซึ่งเป็ น
วันเดียวกับวันที่เริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล PWGE
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บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

เทคโนโลยีการไม้ สบั
เทคโนโลยี/
ผู้ผลิต
จีน / จีน

อุปกรณ์
Chain/Belt
Convenyer

ประเภท
สายพานลาเลียง
แบบโซ่

อธิบำยกำรทำงำน
ไม้ ซุงขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ยาว 1.2
เมตร ถูกลาเลียงขึ ้น Convenyer เพื่อส่งต่อไปยังเครื่ อง
สับให้ เป็ นไม้ สบั ขนาด 3*3 เซนติเมตร
ทาหน้ าที่สบั ไม้ ซุงให้ มีขนาดเล็กลงขนาด 3*3
เซนติเมตร เพื่อส่งเข้ าเก็บทีถ่ งั เก็บไม้ สบั
ลาเลียงไม้ สบั เก็บในถัง Stock ไม้ ก่อนส่งเข้ า Boiler

เครื่ องสับไม้

จีน / จีน

ชนิดใบมีดสับ 4 ใบ

Belt Convenyer

จีน / จีน

สายพานยาง

Screw Convenyer

จีน / จีน

ส่งไม้ สบั ลงสายพาน ลาเลียงไม้ สบั จากถังเก็บส่งเข้ าสายพานและส่ง Boiler

แผนภำพกระบวนกำรผลิตไม้ สับ (Woodchips)

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

4. บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี (แพร่ ) จากัด (“SAFE-P”)
บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี (แพร่) จากัด (“SAFE P”) จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทขึ ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555
โดยต่อมา SAFE ได้ เข้ าลงทุนใน SAFE-P เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ผา่ นมา มูลค่ารวม 51.69 ล้ านบาท เพื่อให้ ได้ มาซึง่
หุ้นของ SAFE P ในสัดส่วนร้ อยละ 49
ปั จจุบนั SAFE มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน SAFE-P ร้ อยละ 49.00 โดย SAFE-P ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจาก
เชื ้อเพลิงชีวมวลด้ วยเทคโนโลยีแก๊ สซิฟิเคชัน่ (Gasification) ซึ่งปั จจุบนั SAFE-P มีสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาครวม 2 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 2 โครงการ คือ โครงการที่ อาเภอลอง จังหวัดแพร่ ขนาด 1 เมกะวัตต์ และอาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ ขนาด 1 เมกะวัตต์
ปั จจุบนั โครงการที่อาเภอลอง จังหวัดแพร่ ได้ เริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ สาหรับกาลังการผลิตที่
1 เมกะวัตต์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา และขณะนี ้ โครงการที่อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ อยู่ระหว่างการ
วางแผนก่อสร้ างโรงไฟฟ้า
ภำพโครงกำรโรงไฟฟ้ ำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
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ภำพโครงกำรโรงไฟฟ้ ำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่ อ)

เทคโนโลยีแก๊ สซิฟิเคชัน่ คือ การนาเชื ้อเพลิงชีวมวลมาทาการเผาในเตาที่ออกแบบพิเศษเรี ยกว่า “เตำ
แก๊ สซิฟำยเออร์ “ (Gasifier stove) โดยมีการควบคุมปริ มาณอากาศที่ไหลเข้ าภายในเตาให้ มปี ริ มาณน้ อยกว่าปกติ เพื่อ
บังคับให้ เกิดสถานการณ์ที่เรี ยกว่า “การเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์” ซึง่ ในสภาวะดังกล่าวจะเกิดความร้ อนภายในเตาประมาณ
1,100 องศาเซลเซียส และจะเกิดก๊ าซขึ ้นจานวน 5 ชนิด ได้ แก่
1. ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ร้ อยละ 8
2. ก๊ าซไนโตรเจน
ร้ อยละ 50
3. ก๊ าซคาร์ บอนมอนนอกไซด์
ร้ อยละ 20
4. ก๊ าซไฮโดรเจน
ร้ อยละ 20
5. ก๊ าซมีเทน
ร้ อยละ 2
ซึง่ ก๊ าซในลาดับที่ 3 - 5 มีคณ
ุ สมบัติที่สามารถติดไฟได้ ง่ายสามารถนาไปใช้ ในการผลิตพลังงานได้
หลากหลายไม่วา่ จะเป็ น การผลิตพลังงานความร้ อนโดยการเผาไหม้ โดยตรงในห้ องเผาไหม้ Burner หรื อแม้ กระทัง่ นาไปใช้
กับเครื่ องยนต์เผาไหม้ ภายใน (Internal combustion engine) และใช้ เป็ นต้ นกาลังในการฉุดเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าการผลิต
ไฟฟ้า (Generator Set)
เตาผลิตก๊ าซเชื ้อเพลิง Gasifier แบบ Fixed bed downdraft gasifier สามารถแก้ ปัญหาการปนเปื อ้ น
ของยางเหนียว หรื อ Tar ได้ เป็ นอย่างดี ดังนันการใช้
้
เทคโนโลยีดงั กล่าวจึงมีความเหมาะสมในการนาไปใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงร่วม
ของเครื่ องยนต์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า หรื อแม้ กระทัง่ นามาใช้ ในการอบแห้ งผลผลิตทางการเกษตร
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แผนภำพแสดงกระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำจำกพลังงำนชีวมวล
คัดเลือกขนาดเชื ้อเพลิง

ลดอุณหภูมิก๊าซเชื ้อเพลิง
ก่อนเข้ าถังกรอง

นาก๊ าซความร้ อนเข้ าสูเ่ ครื่ องยนต์
เพื่อจุดระเบิดและสร้ างกาลังให้ กบั
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า

กาจัดความชื ้นให้ อยูใ่ นระดับ
ไม่เกินร้ อยละ 20 ด้ วยไอร้ อน

ระบบกรองฝุ่ นและน ้ามันดิน
เพื่อปรับคุณภาพให้ สะอาด

เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
Power Generator
-

เข้ าสูก่ ระบวนการเผาไหม้ เพื่อ
ผลิตก๊ าซเชื ้อเพลิงความร้ อน

กระบวนการจัดส่วนผสม
ระหว่างอากาศและก๊ าซ
ความร้ อน Air Mixer

กระแสไฟฟ้ ำ
Electricity

แบบจำลองรูประบบกำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำด้ วยเชือ้ เพลิงชีวมวล โดยใช้ เทคโนโลยีแก๊ สซิฟิเคชั่น

Gasifier

เตาแก๊ สซิฟายเออร์ เมื่อใส่เชื ้อเพลิง อาทิเช่น เศษไม้ ซังข้ าวโพด ฯลฯ เตาจะทาหน้ าที่เผาแบบ
ความคุมอากาศเพื่อให้ เกิดก๊ าซเชื ้อเพลิง
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Cyclone
Wet scrubber
Knock out tank
Heat exchanger
Wet Blower
Moisture collector
Dust collector
Storage gas
Engine & Generator


ไซโคลนออกแบบให้ แก๊ สเชื ้อเพลิงไหลเวียนเป็ นวงกลมเพื่อให้ เกิดแรงเหวีย่ ง ทาให้ ฝนุ่ ที่มีขนาด
ใหญ่กว่า 10 ไมครอนถูกสลัดหล่นตกลงสูถ่ งั เก็บตามแรงดึงดูดของโลก
ระบบทาความสะอาดก๊ าซและลดอุณหภูมิก๊าซเชื ้อเพลิงจาก 450 c ลงเหลือ 40 c
ถังแยกน ้าและก๊ าซออกจากกันและทาหน้ าที่กรองฝุ่ นและน ้ามันดิน
เครื่ องแลกเปลีย่ นความร้ อน ทาหน้ าที่ลดอุณหภูมิก๊าซเชื ้อเพลิงจาก 40 c ลงเหลือ 25 c
พัดลมดูดก๊ าซแบบเปี ยก
ถังดักความชื ้น ทาหน้ าทีด่ ดู ซับละอองน ้าที่ยงั ปนอยูใ่ นก๊ าซออก
ถังดักจับฝุ่ นละอองขนาดใหญ่กว่า 5 ไมครอนออกก่อนเข้ าสูเ่ ครื่ องยนต์
ถังสารองก๊ าซเชื ้อเพลิงก่อนเข้ าเครื่ องยนต์
เครื่ องยนต์และเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า

โรงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Power Plant)

โครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำด 220 เมกะวัตต์ ประเทศเมียนมำร์
ในช่วงปี 2560 บริ ษัทได้ เข้ าลงทุน เพื่อดาเนินธุรกิจ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้า
ติดตังรวม
้
220 MW และมีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW ของ บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย)
จากัด (“โครงการโรงไฟฟ้ามินบู” หรื อ “GEP”) ซึ่งตังอยู
้ ท่ ี่เมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
(“ประเทศเมียนมาร์ ”) โดยให้ บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ
99.99 เป็ นผู้เข้ าลงทุนซื ้อหุ้นของโครงการในสัดส่วนร้ อยละ 20 ซึ่งบริ ษัทได้ เข้ าทาการซื ้อหุ้นสามัญเดิมของ GEP จานวน
51,512 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 20 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของ GEP ในขณะนั ้น ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีมลู ค่าเท่ากับ 9 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ทั ้งนี ้โครงการ
โรงไฟฟ้ามินบูมีมลู ค่ารวมของโครงการอยู่ที่ 292.62 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ โดยคาดว่า จะมีอตั ราหนี ้สินต่อทุนเท่ากับ 65 : 35
จึงทาให้ ECF-P มีภาระที่จะต้ องเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 20 จานวน 20.22 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ต่อไป
ทั ้งนี ้ โครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) เฟสที่ 1 ขนาดกาลังการผลิต
จานวน 50 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 และปั จจุบนั อยู่ระหว่างการก่อสร้ างเฟสที่ 2 และจะเริ่ มทยอยจาหน่าย
ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) ทุก ๆ 360 วัน หลังจากวันที่เฟสก่อนหน้ าเริ่ ม ดาเนินการเชิงพาณิชย์
GEP มีบริ ษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริ ษัท จีอีพี (เมียนมาร์ ) จากัด (“GEP-Myanmar”) ซึ่งเป็ นการลงทุนใน GEPMyanmar เพียงบริ ษัทเดียว และไม่ได้ ถือหุ้นในบริ ษัทอื่นใด GEP-Myanmar มีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจในการ
พัฒนาและบริ หารโครงการโรงไฟฟ้า มินบู
GEP-Myanmar ได้ เข้ าลงนามในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กับ Electric
Power Generation Enterprise (“EPGE”) (ชื่อก่อนหน้ าคือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่งเป็ นองค์กรที่อยู่
ภายใต้ Ministry of Electricity and Energy ของประเทศเมียนมาร์ โดยสาระสาคัญคือ เพื่อตกลงพัฒนา ก่อสร้ าง จัดหา
แหล่งเงิน ทุน บริ ห ารจัด การ บารุ ง รัก ษา และโอนกิจการ และ EPGE จะรับ ซื ้อไฟฟ้า จากโครงการโรงไฟฟ้าพลัง งาน
แสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิตติดตังประมาณ
้
220 MW หรื อคิดเป็ นอัตราการรับซื ้อไฟฟ้าสูงสุดที่ 170 MW ซึ่งตั ้งอยู่ที่
เมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับตั ้งแต่วนั ที่เ ริ่ มดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
(Commercial Operation Date หรื อ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทังหมด
้
4 เฟส ในอัตรารับซื ้อไฟฟ้าคงที่ที่ 0.1275
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เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายุสญ
ั ญาของ PPA รวมถึงการต่ออายุ PPA ที่อาจจะเกิดขึ ้นด้ วย โดยการ
ผลิตไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็ น 4 เฟส ตามอัตราการผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่จะเกิดขึ ้นในแต่ละเฟส ดังนี ้
เฟส 1 อัตราการรับซื ้อสูงสุด 40 MW (กระแสสลับ) จากกาลังการผลิตติดตัง้ 50 MW
เฟส 2 อัตราการรับซื ้อสูงสุด 80 MW (กระแสสลับ) จากกาลังการผลิตติดตัง้ 100 MW
เฟส 3 อัตราการรับซื ้อสูงสุด 120 MW (กระแสสลับ) จากกาลังการผลิตติดตัง้ 150 MW
เฟส 4 อัตราการรับซื ้อสูงสุด 170 MW (กระแสสลับ) จากกาลังการผลิตติดตัง้ 220 MW
โครงการโรงไฟฟ้ามินบู ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากเมืองหลวงเนปิ ดอว์ (Nay Pyi Taw) ประมาณ
150 กิโลเมตร หรื อ ใช้ เวลาเดินทางด้ วยรถยนต์ประมาณ 199 กิโลเมตร ด้ วยเวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง โดยพื ้นที่โครงการ
จะตังอยู
้ ่บนพื ้นที่สิทธิการเช่าเนื ้อที่ประมาณ 836 เอเคอร์ (หรื อเทียบเท่ากับ 2,114.48 ไร่ ) ซึง่ เพียงพอต่อการก่อสร้ าง
โครงการโรงไฟฟ้ามินบูทงั ้ 4 เฟส โดยสิทธิการเช่าของพื ้นที่จะมีระยะเวลาเท่ากับหรื อมากกว่าระยะเวลาของสัญญาซื ้อ
ขายไฟฟ้า โดยสิทธิการเช่าพื ้นที่เนื ้อที่เช่า 700 เอเคอร์ จะอยู่ภายใต้ บริ ษัท AVA Capital Trading Limited (“AVA
Capital”) และพื ้นที่ดงั กล่าวอยูภ่ ายใต้ การดูแลของ The Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation (MOAI)
โดย GEP-Myanmar จะดาเนินการเช่าต่อจาก AVA Capital ส่วนสิทธิการเช่าพื ้นที่เช่าเนื ้อที่ 136 เอเคอร์ จะอยู่ภายใต้
GEP-Myanmar โดยพื ้นที่ดงั กล่าวอยู่ภายใต้ การดูแลของ The Ministry of Natural Resources and Environment and
Conservative (MNREC)
เทคโนโลยีที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้า
โครงการโรงไฟฟ้ามินบูเป็ นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้ วย
เซลล์แสงอาทิตย์ หรื อวิธีโฟโตโวลตาอิคส์ (Photovoltaics) ซึ่งเป็ นการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้ เป็ นพลังงานไฟฟ้า
โดยตรง โดยใช้ เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell หรื อ Photovoltaic cell (PV) โดยอาศัยอุปกรณ์ที่สาคัญในกระบวนการ
ผลิต คือ
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Panel)
2. เครื่ องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)
3. หม้ อแปลงไฟฟ้า (Transformer)
4. ระบบอุปกรณ์สาหรับสถานีย่อยของโครงการขนาด 230kV (230 kV Substation Equipment)
เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะสร้ างพาหะนาไฟฟ้า ทาให้ เกิดพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC
Power) จากนัน้ พลังงานแสงอาทิตย์ในรู ปไฟฟ้ากระแสตรงจะถูกส่งไปยังเครื่ องแปลงไฟฟ้า (Inverter) ซึ่งจะแปลงไฟฟ้า
กระแสตรงเป็ นกระแสสลับ
(AC
Power)
โดยไฟฟ้ากระแสสลับดังกล่าวจะถูกส่งผ่านไปยังหม้ อแปลงไฟฟ้า
(Transformer) เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมสาหรับโรงไฟฟ้าที่จะจ่ายไฟเข้ าระบบสายส่งของ national
grid line ซึง่ ในโครงการโรงไฟฟ้ามินบูนี ้ ไฟฟ้ากระแสสลับจากเครื่ องแปลงกระแสไฟฟ้าจะถูกรวบรวมโดยหม้ อแปลง
ไฟฟ้าขนาด 33 kV อุปกรณ์ตนั ตอนไฟฟ้า (switchgear) และอุปกรณ์สง่ ไฟฟ้า (distribution systems) ทังนี
้ ้
กระแสไฟฟ้าดังกล่าวจะถูกเพิ่มแรงดันให้ สงู ขึ ้นเป็ น 230 kV โดยหม้ อแปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้า (step-up transformer)
ขนาด 230 – 33 kV จานวน 4 เครื่ อง เพื่อจะจ่ายไฟเข้ าระบบสายส่งของ national grid line ทังนี
้ ้ สายส่งหลักระยะทาง
ประมาณ 1.3 ไมล์ (หรื อประมาณ 2.1 กิโลเมตร) ได้ ดาเนินการสร้ างเสร็ จเป็ นที่เรี ยบร้ อยพร้ อมเชื่อมต่อเข้ ากับ national
grid line
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ภาพโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์
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ธุ รกิจผลิตและจำหน่ ำยแผ่ นไม้ (Wood-Based Panel)
 บริ ษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด (“แพลนเนท”)
แพลนเนทมีวตั ถุประสงค์ในการจัดตังเพื
้ ่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel)
ได้ แก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผ่นปาร์ ติเคิล (Particleboard) โดยคาดว่าจะมีกาลังการผลิตที่ 600 – 800
ลูกบาศก์ เมตรต่อวัน ทังนี
้ ้ บริ ษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด ได้ ดาเนินการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทเสร็ จสิ ้นไปเมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทเข้ า
ลงทุนใน บริ ษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด โดยเข้ าถือหุ้นร้ อยละ 57 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายแผ่นไม้ เอ็มดีเอฟ โดยปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนจานวน 450 ล้ านบาท โดยแพลนเนทจะใช้ เงินลงทุนใ นโครงการ
เบื ้องต้ นจานวนทังสิ
้ ้น 1,456.31 ล้ านบาท
ในปั จจุบนั แพลนเนทอยูร่ ะหว่างการสารวจรายละเอียดในการดาเนินงานด้ านต่าง ๆ อาทิ การลงพื ้นที่สารวจ
ที่ดินที่เหมาะสมที่จะก่อสร้ างโรงงาน ซึ่งต้ องพิจารณาถึงความพร้ อมในด้ านต่าง ๆ ทังแหล่
้ งวัตถุดิบ ระยะทางในการขนส่ง
วัตถุดิบ ระยะทางในการขนส่งสินค้ าจากโรงงาน รวมถึงปั จจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ให้ ครอบคลุมรอบด้ าน ฯลฯ เพื่อให้ บริ ษัท
ได้ รั บผลตอบแทนที่ ค้ ุมค่าและได้ รั บประโยชน์ สูงสุดภายใต้ ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิ จที่น้ อยที่สุด โดยคาดว่าจะมี
ระยะเวลาการก่อสร้ างโรงงานให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 2 ปี ภายหลังจากดาเนินการคัดเลือกที่ดินที่จะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ

2.2 กำรตลำดและกำรแข่ งขัน
2.2.1 กำรตลำด
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
สาหรับปี 2562 บริ ษัทยังคงนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ มีรูปแบบใหม่ที่จะสามารถสนองตอบต่อความ
ต้ องการของลูกค้ าทังในต่
้ างประเทศรวมถึงในกลุม่ ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ในประเทศให้ เพิ่มขึ ้นจากเดิม ซึง่
นับตัง้ แต่ปี 2560 เป็ นปี แรกที่บริ ษัทมีแนวคิดจะขยายตลาดผลิตภัณฑ์ เตียงนอนให้ เพิ่มขึ ้น รวมถึงการวางแผนขยาย
สายการผลิตเพื่อรองรับกลุม่ ผลิตภัณฑ์นี ้โดยเฉพาะ ทังนี
้ ้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดงั กล่าวจะเป็ นช่องทางที่บริ ษัทจะสามารถ
สร้ างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการลดต้ นทุนการผลิตของสินค้ าได้ ด้วย รวมถึงการพัฒนาแนวคิดนาวัสดุอื่น ๆ มาผสมกับไม้ ปาติ
เคิลบอร์ ด เพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ และยังสามารถช่วยลดต้ นทุนการผลิตให้ กบั บริ ษัทได้
ในการเริ่ มต้ นผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ในแต่ละครัง้ ของบริ ษัท การเริ่ มต้ นกระบวนการผลิตจะมาจาก 2 รู ปแบบ โดย
รู ปแบบแรกคือ ลูกค้ าจะเป็ นผู้สง่ ภาพผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะสัง่ ผลิต (Drawing) มาให้ กบั ทางบริ ษัท เพื่อพิจารณาว่าจะ
สามารถผลิตสินค้ าได้ หรื อไม่ การกาหนดราคาขายจะเป็ นอย่างไร สามารถตังก
้ าไรขันต้
้ นจากการผลิตและจาหน่ายได้
ตามที่ต้องการภายหลังการเจรจากับลูกค้ าได้ หรื อไม่ และรู ปแบบที่สองคือ บริ ษัทจะมีทีมออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทา
หน้ าที่ในการเป็ นผู้ออกแบบสินค้ า เพื่อนาเสนอต่อลูกค้ า ลูกค้ าส่วนใหญ่ที่ต้องการให้ ทางบริ ษัทออกแบบให้ จะเป็ นกลุ่ ม
ลูกค้ าประเภทร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ได้ แก่ เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี โฮมโปร เมกา โฮม ไทวัสดุ ดูโฮม โกลบอล
เฮ้ าส์ วินเนอร์ และมิสเตอร์ ดี ไอ วาย บริ ษัทจะนาเสนอรู ปแบบเฟอร์ นิเจอร์ แบบใหม่ ๆ ให้ พิจารณาเพื่อตัดสินใจสัง่ ผลิต
และจาหน่ายต่อไป ทีมออกแบบจะร่ วมกับทีมวางแผนการผลิตซึ่งจะเป็ นทีมที่ดาเนินการด้ านวิเคราะห์ว่า แบบชิน้ งานที่
เขียนขึน้ มานัน้ จะต้ องใช้ วัสดุประเภทใดในการผลิต ความยากง่ายในการผลิต และรายละเอียดของต้ นทุนรวมถึงการ
กาหนดราคาขายว่า จะสามารถก าหนดราคาขายได้ ต ามอัต ราก าไรขัน้ ต้ น ที่ ตัง้ ไว้ ได้ หรื อ ไม่ เมื่ อ ได้ ราคาขายแล้ ว จะ
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ประสานงานกับฝ่ ายการตลาดเพื่อนาเสนอราคาต่อลูกค้ าเพื่อให้ ได้ ข้อสรุ ป จนถึงการรับใบคาสัง่ ซื ้อสินค้ าจากลูกค้ าต่อไป
ปั จจุบนั บริ ษัทมีสดั ส่วนระหว่างการรับแบบผลิตภัณฑ์ที่จะสัง่ ผลิตโดยตรงจากลูกค้ าและแบบผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ โดยทีม
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเอง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 80 และ ร้ อยละ 20 ตามลาดับ ทังนี
้ ้บริ ษัทมีเป้าหมายการขยาย
สัดส่วนของรู ปแบบเฟอร์ นิเจอร์ ที่ทางบริ ษัทเป็ นผู้ออกแบบขึ ้นเองและนาไปสูก่ ารผลิตขึ ้นจริ งให้ มากขึ ้นจากเดิม รวมถึงมี
เป้าหมายการสร้ างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้ กับสินค้ าที่ทางบริ ษัทเป็ นผู้ออกแบบและผลิต นอกจากนี ้บริ ษัทยังให้
ความสาคัญต่อการพัฒนารูปแบบสินค้ าใหม่ ๆ ให้ สอดคล้ องตามการเปลีย่ นแปลงของกระแสความนิยมในช่วงเวลานัน้ ๆ
ในภายหลั ง เมื่ อ ได้ แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Model) ที่ พ ร้ อมสาหรั บ การผลิ ต เป็ นสิ น ค้ าแล้ ว บริ ษั ท จะส่ ง
สิ น ค้ าตั ว อย่ า งที่ขึ ้นรูปตาม Model ที่กาหนดไว้ โดยสินค้ าตัวอย่างจะถูกส่งไปทาการทดสอบที่กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อน เพื่อทดสอบความคงทนแข็งแรง คุณภาพในการใช้ งาน การทดสอบการรับน ้าหนักได้
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ทงในแนวตั
ั้
งและแนวนอน
้
การทดสอบความแข็งแรงของขาตัง้ การทดสอบการรับน ้าหนักของ
เบาะ ฯลฯ โดยผลิตภัณฑ์ทกุ Model ที่จะผลิตเพื่อส่งออกจะต้ องผ่านการทดสอบดังกล่าวทังหมด
้
แต่ในกรณีของลูกค้ า
ญี่ปนุ่ ปั จจุบนั หากมีการผลิตใน Model รูปแบบใหม่ ทางลูกค้ าญี่ปนจะเป็
ุ่
นผู้ทดสอบสินค้ าตัวอย่างเองโดยตรง
ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ แต่ละชิ ้น บริ ษัทจะให้ ความสาคัญเป็ นอย่างมากตังแต่
้ การเริ่ มต้ นกระบวนการผลิตโดยเลือก
สัง่ ซื ้อวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพ จนถึงการควบคุมคุณภาพการผลิตตังแต่
้ ขนตอนแรกจนถึ
ั้
งขันตอนสุ
้
ดท้ ายโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา เริ่ มจากการรับซื ้อไม้ ทอ่ นจากผู้จดั จาหน่าย ซึง่ เป็ นนายหน้ าทาหน้ าที่เป็ นผู้รวบรวมไม้
จากสวนยางพาราเพื่ อ จั ด ส่ ง ให้ กั บ โรงงาน โดยไม้ จะต้ องมี ข นาดและคุ ณ ภาพตามที่ กาหนดไว้
เมื่ อ ได้ ไม้ ย างพาราท่อ นตามคุณ ภาพและขนาดที่ กาหนดแล้ ว จะนามาผ่า นกระบวนการของโรงเลื่อ ย
และโรงอบ ซึ่ งบริ ษัท เป็ นผู้มี ประสบการณ์ ในส่วนกระบวนการผลิตนีม้ าตัง้ แต่ช่วงปี 2535 และถื อเป็ น
จุ ด เริ่ ม ต้ น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ซึ่ ง ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท สามารถสั่ง สมความรู้ และ
ประสบการณ์ ทาให้ ได้ ไม้ ยางพาราแปรรู ปที่มีคณ
ุ ภาพพร้ อมใช้ สาหรับเข้ าสูก่ ระบวนการผลิตเฟอร์ นิเ จอร์ ไม้
ยางพาราต่อไป และในกระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญกับเทคโนโลยีที่ใช้
ในการผลิตโดยได้ ลงทุนซื ้อเครื่ องจักรในรู ปแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic) ได้ แก่ เครื่ องจักรสาหรับงาน
ตัด กลึง เจาะ ควบคุมด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความแม่นยาสู ง (CNC) เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ควบคุมคุณภาพการผลิตชิ ้นงาน และช่ ว ยลดปั ญ หาการพึ่ ง พาทัก ษะของแรงงานในการผลิ ต ทังนี
้ ้ใน
ทุกขันตอนการผลิ
้
ตจะต้ องผ่านการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ก่อนนาส่งสู่การผลิตในขันตอนต่
้
อไป
เพื่อให้ ได้ สนิ ค้ าที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานตรงตามที่กาหนดไว้
 เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด เริ่ มจากการคัดเลือกผู้จาหน่ายไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดที่ได้ คณ
ุ ภาพ โดยจะต้ องเป็ น
ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดที่ผลิตจากเศษไม้ ยางพาราเป็ นหลักซึ่งเป็ นไม้ ที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ เมื่อเทียบกับการผลิตไม้
ปาร์ ติเคิลบอร์ ดที่ใช้ เศษไม้ ประเภทอื่น ๆ ประกอบกับเนื ้อไม้ ยางพาราที่มีสขี าว จะสามารถปิ ดด้ วยกระดาษปิ ด
ผิวสีออ่ นได้ โดยไม่ต้องกังวลว่า สีเนื ้อไม้ จะขัดกับสีของกระดาษปิ ดผิว นอกจากนี ้กาวที่ใช้ ในการปิ ดกระดาษ
ปิ ดผิวทางบริ ษัทได้ เลือกใช้ กาวที่มีคณ
ุ ภาพสูง และราคาแพงกว่ากาวจากผู้ผลิตทัว่ ไป นอกจากนี ้บริ ษัทยังมี
จุดเด่นด้ านงานเพาะโครง ซึ่งเป็ นงานที่บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตสาหรับการส่งออกประเทศญี่ปนทั
ุ่ งหมด
้
มีโรงงานที่
สามารถผลิตงานเพาะโครงได้ มีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย เนื่องจากต้ องมีประสบการณ์และความชานาญ
ข้ อดีของงานเพาะโครงคือ การใช้ ไม้ ปาร์ ติเคิลและไม้ เอ็มดีเอฟขึ ้นรูปโครงเพื่อใช้ ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ สินค้ า
ที่ได้ จะมีข้อดีคือ น ้าหนักเบา และง่ายต่อการประกอบ และในส่วนของเทคโนโลยีที่ใช้ ในการผลิตที่ผ่านมาได้
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ลงทุนซื ้อเครื่ องจักรในรู ปแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic) ได้ แก่ เครื่ องจักรสาหรั บงานตัด กลึง เจาะ
ควบคุมด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความแม่นยาสูง (CNC) เพื่อใช้ สาหรับโรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติ
เคิลบอร์ ดแยกต่างหากจากเครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด
ของบริ ษัทมีความได้ เปรี ยบเพิ่มเติมในด้ านต้ นทุนการผลิต เนื่องจากบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตกระดาษปิ ดผิวไม้ ปาร์ ติ
เคิลบอร์ ดเอง ซึ่งจะช่วยลดต้ นทุนในส่วนกระดาษปิ ดผิวลงได้ เมื่อเทียบกับการสัง่ ซือ้ กระดาษปิ ดผิวจาก
ภายนอกประมาณร้ อยละ 40
 เฟอร์ นิเจอร์ ที่จาหน่ายผ่าน ECF Outlet และ www.elegathai.com
บริ ษั ท จะท าการคั ด เลื อ กสิ น ค้ าที่ จ ะน ามาจั ด แสดงและจ าหน่ า ยภายใน ECF Outlet และ
www.elegathai.com โดยคัดเลือกจากสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราที่บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตเอง
และสินค้ าที่บริ ษัทคัดเลือกจากการสารวจตามงานแสดงสินค้ าในต่างประเทศที่บริ ษัทเข้ าร่ วมงานเป็ นประจาทุกปี รวมถึง
สินค้ าที่บริ ษัทเลือกซื ้อจากผู้ผลิตรายอื่นในประเทศ ซึ่งจุดเด่นของสินค้ าที่นามาจัดจาหน่ายภายใน ECF Outlet และ
www.elegathai.com โดยส่วนใหญ่จะเป็ นสินค้ าที่ผลิตจากไม้ จริ งทังหมด
้
และคัดเลือกมาเฉพาะสินค้ าที่มีรูปแบบสวยงาม
และเป็ นที่นิยมในขณะนัน้ นอกจากนี ้บริ ษัทยังให้ ความสาคัญต่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ ตรงกับความต้ องการ
ของลูกค้ าด้ วย
นับตังแต่
้ ปี 2558 บริ ษัทได้ เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้ ตราสินค้ า “FINNA HOUSE” ขึ ้นอย่างเป็ นทางการเมื่อต้ น
เดือนสิงหาคม โดย FINNA HOUSE คือผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตขึ ้นภายใต้ ลิขสิทธิ์ของดิสนีย์ (Disney) ทังหมด
้
โดย
บริ ษัทเป็ นผู้ได้ รับสิทธิ์ในการผลิตสินค้ าลายการ์ ตูนดิสนีย์จาก บริ ษัท ดิสนีย์ ไทยแลนด์ จากัด ซึ่งขณะนี ้ยังเป็ นเพียงราย
เดียวในประเทศไทยที่ได้ รับสิทธิ์ในการผลิตในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับเฟอร์ นิเจอร์ ทงหมด
ั้
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่จะ
นามาจัดจาหน่าย ทางบริ ษัทมีทีมงานออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ ลายการ์ ตูนจากดิสนีย์เป็ นต้ นแบบในการสร้ างผลงาน
หลังจากนันจะน
้ าเสนอรูปแบบเพื่อขอพิจารณาอนุมตั ิจากหน่วยงานของดิสนีย์ ในประเทศสิงคโปร์ ซึง่ หากแบบสินค้ าผ่านก็
จะเข้ าสูก่ ระบวนการผลิตจริ งออกเป็ นสินค้ าที่จะจัดจาหน่ายผ่าน ECF Outlet และ www.elegathai.com ต่อไป
 กระดาษปิ ดผิว เริ่ มจากการคัดเลือกผู้จาหน่ายกระดาษที่จะนามาใช้ ในการผลิต ซึ่งกระดาษทังหมดบริ
้
ษัท
จะต้ องวางแผนการสัง่ ซื ้อล่วงหน้ า จะมีระยะเวลาการสัง่ ซือ้ ทุก ๆ 6 เดือน จากผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่ ใน
ประเทศญี่ปนุ่ หากผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่ดงั กล่าว ไม่ขายกระดาษเพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษปิ ด
ผิวให้ กับบริ ษัท บริ ษัทยังสามารถสัง่ ซือ้ กระดาษเพื่อ ใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตได้ จากทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ แต่จะมีข้อเสียคือราคาสัง่ ซื ้อจะแพงว่าผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่ดงั กล่าว นอกจากนี ้ยังมีข้อจากัดที่
ความหลากหลายของสี และวัสดุเคลือบผิวที่ใช้ ในกระบวนการผลิต ตามที่กล่าวมาทังหมดสรุ
้
ปได้ วา่ บริ ษัทให้
ความสาคัญกับการใช้ วตั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพ เครื่ องจักรที่ทนั สมัยในการผลิต ตลอดจนเอาใจใส่ในทุกๆ ขันตอน
้
การผลิต เน้ นการควบคุมและทดสอบคุณภาพของสินค้ าทุก ๆ ชิน้ และบริ ษัทจะต้ องผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้ าจากตัวแทนลูกค้ าในขันตอนสุ
้
ดท้ ายเพื่อให้ ได้ ใบรับรองคุณภาพอีกครัง้ บริ ษัทจึง
จะสามารถกาหนดวันและประสานงานการจัดส่งกับทางบริ ษัทขนส่งได้ ทังนี
้ ้จะเห็นได้ ว่าในทุก ๆ ขันตอน
้
จะต้ องผ่านการพิจารณาตรวจสอบและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า
ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ที่บริ ษัทผลิตและจาหน่ายนัน้ นอกจากจะมีรูปแบบที่สวยงามแล้ ว ยังมีความทนทาน
แข็งแรง เหมาะแก่ ก ารใช้ ง าน จึ ง จัด ได้ ว่า บริ ษั ท ผลิต สิน ค้ า ที่ มี คุณ ภาพและมาตรฐานสูง เป็ น ที่ ย อมรั บ
ซึง่ ที่ผา่ นมาสินค้ าของบริ ษัทได้ รับความสนใจและการตอบรับที่ดีจากลูกค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
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2.

ด้ านการกาหนดราคา (Price)
บริ ษัทมีนโยบายกาหนดราคาสินค้ าแบบบวกกาไรส่วนเพิ่ม (Cost-plused Margin) โดยส่วนประกอบการคานวณ
ราคา ได้ แก่ “ต้ นทุนวัตถุดิบ + ค่าใช้ จ่ายในการผลิต (Overhead Cost) + ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร + กาไรส่วนเพิ่ม
(Margin)“ ทัง้ นี ้อาจจะมีสินค้ าบางประเภทที่ทางบริ ษัทสามารถกาหนดกาไรส่วนเพิ่ม (Margin) ได้ น้อยกว่าที่ต้องการ
เนื่องจากสินค้ าประเภทดังกล่าวอาจมีการแข่งขันสูงในท้ องตลาด ดังนัน้ ทางบริ ษัทจึงจาเป็ นต้ องปรับอัตรากาไรส่วนเพิ่ม
ลดลงเพื่อให้ สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้ และอีกส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากปริ มาณในการสัง่ ซื ้อ (Volume) อาทิ หากลูกค้ ามี
ปริ มาณในการสัง่ ซื ้อมาก อาจจะมีการเสนอราคาขายเพื่อให้ สามารถเทียบได้ ในระดับใกล้ เคียงกับคู่แข่งขัน เป็ นต้ น หรื อ
อาจจะเกิดจากปั จจัยอื่น ๆ แล้ วแต่สภาวการณ์
3. ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
เนื่องจากรายได้ จากการจาหน่ายสินค้ าของบริ ษัทส่วนใหญ่มาจากการผลิตและจาหน่ายตามคาสัง่ ซื ้อ (Made to
order) โดยเกือบทัง้ หมดเป็ นการรับคาสัง่ ซือ้ จากลูกค้ าต่างประเทศ ปั จจุบนั บริ ษัทมีสดั ส่วนการจาหน่ายให้ กับลูกค้ า
ต่างประเทศ และลูก ค้ า ในประเทศประมาณร้ อยละ 56 และร้ อยละ 44 ตามลาดับ โดยบริ ษัทตังเป้
้ าหมายการ
จาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าต่างประเทศ และลูกค้ าในประเทศที่สดั ส่วนร้ อยละ 50 โดยใกล้ เคียงกัน เพื่อลดการเกิดความเสีย่ งจาก
การพึง่ พิงกลุม่ ลูกค้ ากลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม่ ลูกค้ าที่สง่ คาสัง่ จ้ างผลิตสินค้ าให้ กบั บริ ษัท คิดเป็ นกลุม่ ลูกค้ าในประเทศญี่ปนุ่ ซึ่ง
ทังหมดคื
้
อ กลุม่ ผู้จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ รายใหญ่ และร้ านค้ าปลีก ขนาดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญี่ปนุ่ คิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 51 ของรายได้ จากการขายทังหมด
้
และไม่มีลกู ค้ าในประเทศญี่ปนรายใดที
ุ่
่มียอดสัง่ ซื ้อสินค้ าจาก
บริ ษัทเกินกว่าร้ อยละ 30 ของรายได้ จากการขายทัง้ หมด บริ ษัทเน้ นการส่งออกสินค้ าไปจาหน่ายยังต่างประเทศ โดย
ประเทศที่บริ ษัทผลิตสินค้ าส่งออกไปมากที่สดุ คือ ประเทศญี่ ปนุ่ ซึ่งกลุ่มลูกค้ าที่ส่งคาสัง่ ผลิตสินค้ าให้ กับบริ ษัทให้ การ
ยอมรับในผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ของประเทศไทย และมีการติดต่อซื ้อขายกับบริ ษัทมาเป็ นระยะเวลานานหลายปี
สาหรับการผลิตและจาหน่ายสินค้ า ในประเทศให้ กบั กลุม่ ร้ านค้ าปลีกรายใหญ่ (Modern Trade) คิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 30 ของรายได้ จากการขายทังหมด
้
โดยรายได้ จากการขายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดและไม้ ยางพาราภายในประเทศ แบ่งออกเป็ น
1. รายได้ จากการผลิตและจาหน่า ยสินค้ าให้ กับร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ภายใต้ ตราสินค้ าของ
บริ ษัท คือ “a7” และ “HASTA” เพื่อวางจาหน่ายภายใน เมกา โฮม (Mega Home) และ ดู โฮม (Do Home)
มิสเตอร์ ดี ไอ วาย (Mr.DIY) ตามลาดับ สาหรับการผลิตเพื่อจาหน่ายให้ กบั โฮม โปร (Home Pro) เทสโก้ โลตัส
(Tesco Lotus) และ โกลบอลเฮ้ าส์ (Global House) จะเป็ นการผลิตโดยใช้ ตราสินค้ าตามที่ลกู ค้ าจะกาหนด
นอกจากนี ้ยังผลิตให้ กบั แบรนด์วินเนอร์ (Winner) ด้ วย
2. รายได้ จากการจาหน่ายสินค้ าผ่านทาง ECF Outlet และ www.elegathai.com
3. รายได้ จากการจาหน่ายสินค้ าผ่านทางร้ านค้ า ส่งและร้ านค้ าปลีกรายย่อย (Dealer) ภายใต้ ตราสินค้ า “Costa”
ในการผลิตและจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าในแต่ละราย ทังในรู
้ ปแบบของการผลิตตามคาสัง่ ซื ้อ (Made to order) และใน
รู ป แบบของการผลิ ต และจาหน่ า ยโดยใช้ ตราสิ น ค้ า ของบริ ษั ท ที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท ไม่ มี ก ารจัด ทาสัญ ญาซื อ้ ขาย กับ
ลูกค้ าแต่อย่างใด
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4. นโยบายด้ านการส่งเสริ มการขายและการประชาสัมพันธ์ (Promotion)
- บริ ษั ทมี ก ารท าประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท www.eastcoast.co.th
และ
www.elegathai.com เพื่อเป็ นช่องทางช่วยให้ ลกู ค้ าสามารถหาข้ อมูล ทาความรู้ จกั สินค้ า และช่วยอานวย
ความสะดวกในการเลือกชมสินค้ าได้ มากขึ ้น ทังยั
้ งเป็ นช่องทางให้ ลกู ค้ าต่างประเทศสามารถเข้ าถึงและ
ติดต่อบริ ษัทได้ ง่ายขึ ้น
- บริ ษัทมีการทาประชาสัมพันธ์ ผ่านทางแผ่นพับและโบว์ชวั ร์ โดยแจกให้ กบั ลูกค้ า และกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
เป็ นประจาในแต่ละปี
- บริ ษัทมีการออกงานแสดงสินค้ าต่าง ๆ เป็ นประจาทุกปี เพื่อสร้ างความรู้ จักให้ กับตราสินค้ า และเป็ นการ
ขยายฐานลูกค้ า โดยมีตารางการจัดงานแสดงสินค้ าประจาปี ดังนี ้
o ช่วงเดือนมีนาคม บริ ษัทจะจัดงานแสดงสินค้ าในงาน TIFF (Thailand International Furniture
Fair) และงาน HOME PRO Expo
o ช่วงเดือนกันยายน บริ ษัทจะจัดงานแสดงสินค้ าในงาน TFIC (Thai Furniture Industry Club)
o ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของแต่ละปี จัดงานลดราคาสินค้ าเพื่ อล้ างสต็อกประจาปี ณ
สานักงานสาขา 2 ซึ่งตังอยู
้ ่ที่อาเภอบึงคาพร้ อย ลาลูกกาคลอง 5 จังหวัดปทุมธานี และบริ เวณ
โกดังสินค้ า ภายในโรงงานผลิตสินค้ า ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่สานักงานใหญ่ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
- บริ ษัทมีการทารายการส่งเสริ มการขาย หรื อลดราคา ให้ กบั ลูกค้ า อาทิ รายการลดสินค้ าประจาปี รายการ
ส่งเสริ มการขายเมื่อครบรอบอายุของบริ ษัท (Anniversary) รวมถึงรายงานส่งเสริ มการขายในช่วงเทศกาล
ที่สาคัญตลอดทังปี
้ อาทิ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เทศกาลปี ใหม่ เป็ นต้ น
ซึ่งนอกจากการทารายการส่งเสริ มการขายและการประชาสัมพันธ์ ตามที่กล่าวมาแล้ ว บริ ษัทจะให้ ความสาคัญ
อย่างมากต่อการเข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าในต่างประเทศเพื่อติดตามความเคลือ่ นไหวของวงการเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นประจาทุกปี
ได้ แก่ งานแสดงสินค้ าในประเทศจีน มาเลเซีย เป็ นต้ น นอกจากนี ้ในแต่ละปี บริ ษัทจะกาหนดแผนการเดินสายเพื่อเยี่ยมชม
ธุรกิจของกลุ่มลูกค้ าในต่างประเทศ ติดตามความคืบหน้ าในการดาเนินธุรกิ จ สอบถามความพึงพอใจเพื่อเปิ ดโอกาส
สาหรับช่องทางการตลาดที่อาจเพิ่มขึ ้นจากเดิม รวมถึงการเข้ าร่ วมงานส่งเสริ มผู้ประกอบการที่จดั ขึ ้นโดยหน่วยงานของ
รัฐบาลเพื่อการเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ เป็ นต้ น
5. ด้ านการควบคุมและพิจารณาเครดิตของลูกค้ า
ปั จจุบนั บริ ษัทพิจารณาให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ า เฉพาะในกลุม่ ลูกค้ าที่มีการติดต่อซื ้อขายกันอย่างต่อเนื่อง โดยหาก
เป็ นลูกค้ าใหม่จะต้ องซื ้อสินค้ าเป็ นเงินสดเท่านัน้ โดยปกติแล้ วบริ ษัทจะพิจารณาการให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ าด้ วยข้ อมูล
ธุร กิ จ การค้ า ของลูก ค้ า และจัด ท าทะเบี ย นประวัติ ลูก ค้ า ขึน้ ซึ่งบริ ษั ท มี การก าหนดนโยบายให้ เ ครดิ ต เทอมแก่ ลูก ค้ า
ภายในประเทศ อยูใ่ นช่วง 60 วัน ถึง 90 วัน สาหรับกลุม่ ลูกค้ าประเภทร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เท่านัน้ โดย
ตังแต่
้ รอบปี 2560 ที่ผา่ นมา จากการขยายช่องทางการจาหน่าย และกลยุทธ์ ทางการตลาดสูก่ ลุม่ ลูกค้ าประเภทร้ านค้ าส่ง
และร้ านค้ าปลีกรายย่อยทัว่ ประเทศเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ บริ ษัทเริ่ มมีระยะเวลาการจัดเก็บหนี ้ที่นานขึ ้นจากเดิม ซึ่งในประเด็นนี ้
บริ ษัทได้ เร่งออกนโยบายเพื่อลดความเสีย่ งในการเรี ยกเก็บหนี ้จากกลุม่ ลูกค้ าประเภทนี ้ และวางมาตรการการเรี ยกเก็บหนี ้
ที่รัดกุมและมีความเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสีย่ งการหนี ้สูญหรื อหนี ้ที่อาจจะเรี ยกเก็บไม่ได้ ให้ เกิดขึ ้นแล้ ว
สาหรับลูกค้ าต่างประเทศที่มีการซื ้อขายอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั รู ปแบบการชาระเงินทังหมดคื
้
อ Letter of Credit at
sight หรื อการโอนเงินทันที (T/T) ก่อนวันส่งสินค้ า (Shipment Date) หากเป็ นลูกค้ าใหม่บริ ษัทมีนโยบายกาหนดให้ ลกู ค้ า
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เปิ ด Letter of Credit at sight กับ ธนาคารในต่ า งประเทศที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ เท่ า นั น้ เพื่ อ รองรั บ ความเสี่ ย ง
ทางด้ านการค้ าที่อาจจะเกิดขึ ้น
โดยตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา ทางบริ ษัทประสบปั ญหาเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ หรื อหนี ้สูญในสัดส่วนที่น้อยมาก
2.2.2 ภำวะกำรส่ งออกและอุตสำหกรรมเฟอร์ นิเจอร์
ภำวะกำรส่ งออกเฟอร์ นิเจอร์ ปี 2562 ที่ผ่ำนมำ
จากข้ อมูลของกรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ภาพรวม
ของตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ และชิ ้นส่วน ซึง่ ประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ เฟอร์ นิเจอร์ โลหะ ที่นอน
หมอนฟูก เฟอร์ นิเจอร์ อื่น ๆ และชิ ้นส่วนเฟอร์ นิเจอร์ มีมลู ค่าเท่ากับ 1,276.20 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ คิดเป็ นอัตราการ
เติบโตที่เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงปี 2561 เท่ากับร้ อยละ 7.99 โดยแบ่งแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่สง่ ออกได้ ดงั นี ้
ตัวเลขกำรส่ งออก
เฟอร์ นิเจอร์ และชิ ้นส่วน
โดยแบ่งออกเป็ น
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้
เฟอร์ นิเจอร์ โลหะ
ที่นอนหมอนฟูก
เฟอร์ นิเจอร์ อื่น ๆ
ชิ ้นส่วนเฟอร์ นิเจอร์

1,145.3

1,181.8

อัตรำกำร
เติบโต
3.18%

331.50
80.30
112.00
178.60
442.8

309.3
84.30
132.60
204.50
451.00

(6.69%)
4.95%
18.37%
14.50%
1.85%

ปี 2560

ปี 2561

1,276.20

อัตรำกำร
เติบโต
7.99%

328.60
138.60
200.70
201.60
406.80

6.23%
64.35%
51.35%
(1.44%)
(9.80%)

ปี 2562

ข้ อมูลสัดส่ วนเมื่อเทียบกับมูลค่ ำกำรส่ งออกเฟอร์ นิเจอร์ และชิน้ ส่ วนทัง้ หมด
ตัวเลขการส่งออกชิ ้นส่วนเฟอร์ นิเจอร์ มีมลู ค่าการส่งออกเป็ นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ทังหมด
้
รองลงมาเป็ นมูลค่าการส่งออกกลุม่ ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นเิ จอร์ ไม้ ซงึ่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเป็ นการส่งออกเฟอร์ นิเจอร์
ไม้ ตามคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าต่างประเทศทังหมด
้

หน้ าที่ 1.0 - 65

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

แผนภาพสัดส่ วนการส่ งออกผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ และชิ้นส่ วน ปี 2562
หน่ วย : ร้ อยละ

ชิน้ ส่ วนเฟอร์ นิเจอร์

31.87%

เฟอร์ นิเจอร์ อ่ นื

15.80%

ที่นอนหมอนฟูก

15.73%

เฟอร์ นิเจอร์ โลหะ

10.86%

เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ (พันชิน้ )

25.75%

ที่มา: กรมส่ งเสริมการค้ าระหว่ างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

โดยมูลค่าการส่งออกเฟอร์ นิเจอร์ และชิ ้นส่วนที่ประเทศไทยมีการส่งออกมากที่สดุ อันดับ 1 คือ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ง
ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมามีอตั ราการส่งออกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 93.14 โดยมีสดั ส่วนการส่งออกร้ อยละ 25.66 รองลงมาอันดับ
2 คือ ประเทศญี่ปนุ่ มีอตั ราการส่งออกลดลงที่ร้อยละ 4.77 ทั ้งนี ้หากพิจารณาการส่งออกสินค้ าไปยังต่างประเทศของ
บริ ษัท ในรอบปี 2562 พบว่า บริ ษัทมีอตั ราการส่งออกสินค้ าที่ เพิ่มขึ ้นทั ้งในส่วนของรู ปสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐและเงิน
บาท โดยมีอตั ราการเติบโตเท่ากับร้ อยละ 3.90 ร้ อยละ 2.57 ตามลาดับ ถึงแม้ ค่าเงินบาทในช่วงปี 2562 จะแข็งค่าขึ ้น
เมื่อเทียบกับช่วงปี 2561 อยู่ประมาณร้ อยละ 1.28 ก็ตาม
นอกจากนี ้หากพิจารณาตัวเลขมูลค่าการส่งออกของกรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยังพบว่า ใน
10 ประเทศที่ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้ าไปจาหน่ายมากที่สดุ จะมีกลุม่ ประเทศคู่ค้าในเขตเศรษฐกิจประชาคม
อาเซียน (AEC) อยู่ 5 ประเทศ ได้ แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และเมียนมา ประเทศไทยมีมลู ค่าการ
ส่งออกให้ กบั ประเทศเหล่านี ้ คิดเป็ นมูลค่าทั ้งหมดเท่ากับ 160.37 เหรี ยญสหรัฐ หรื อลดลงประมาณร้ อยละ 9.91 เมื่อ
เทียบกับช่ว งปี 2561 ที่ผ่า นมา และคิดเป็ น สัดส่วนเมื่อเทีย บกับมูลค่า การส่งออกผลิตภัณฑ์เ ฟอร์ นิเจอร์ และชิ ้นส่ว น
เท่ากับร้ อยละ 12.57
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ วางแผนนโยบายที่จะสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าที่มีอยู่ในมือสาหรับลูกค้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้ า
ในประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการค้ าขายร่ วมกันนานหลายปี โดยจะมุ่งมัน่ ด้ านการพัฒนารู ปแบบสินค้ า
รวมถึงคุณภาพของสินค้ า ระยะเวลาการส่งมอบที่ตรงต่อเวลา เหล่านี ้คือ หัวใจที่สาคัญของการดาเนินธุรกิจร่วมกัน ซึง่ กลุม่
ลูกค้ าโดยส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปนคื
ุ่ อ ผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ทังที
้ ่จาหน่ายสินค้ าเฉพาะ
ด้ านเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งภายในบ้ าน รวมถึงร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ที่จาหน่ ายสินค้ าหลากหลาย ซึ่งลูกค้ าที่ค้าขาย
กับบริ ษัทล้ วนจัดเป็ นผู้ประกอบการรายใหญ่เป็ นอันดับต้ น ๆ ของประเทศญี่ปนุ่
หน้ าที่ 1.0 - 66

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

อย่างไรก็ตาม บริ ษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของการพึ่งพิงลูกค้ าหลักเพียงรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพึ่งพิง
ลูกค้ าในประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งเป็ นลูกค้ าหลักของบริ ษัท คิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 50 ของรายได้ จากการขายทังหมด
้
ที่
ผ่านมาบริ ษัทได้ วางแผนที่จะขยายกลุม่ ลูกค้ าใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่ มเห็นผลในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2562 โดยสามารถ
ขยายฐานลูกค้ าไปยังกลุ่มประเทศอินเดีย จีน และตะวันออกกลาง ได้ เพิ่มขึ ้นจากเดิ ม ถึงแม้ จะเป็ นเพียงช่วงเริ่ มต้ นแต่ก็
นับเป็ นสัญญาณที่ดีซงึ่ เห็นได้ จากตัวเลขคาสัง่ ซื ้อรับล่วงหน้ าที่ได้ รับจนถึงช่วงปี 2563
ภำวะกำรแข่ งขันในอุตสำหกรรมเฟอร์ นิเจอร์
อุตสาหกรรมเฟอร์ นเิ จอร์ ของไทยมีมลู ค่าประมาณ 90,000 ล้ านบาท และมีผ้ ปู ระกอบการกว่า 1,800 ราย จาก
ข้ อมูลที่เกิดขึ ้นในรอบปี 2560 โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ คาดว่ายังคงเติบโตได้ ดี สะท้ อนจาก
ผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาด เช่น เอส.บี.เฟอร์ นิเจอร์ , โมเดิร์นฟอร์ มกรุ๊ป, อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค, ชิค รี พลับบลิค และ อิน
เด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ มีการตังเป้
้ าหมายรายได้ ทงปี
ั ้ 2562 จะเติบโตเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 - 15 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากมอง
ว่าภาพรวมตลาดเฟอร์ นเิ จอร์ ปัจจุบนั ยังมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของอสังหาริ มทรัพย์ตามแนว
รถไฟฟ้า ประกอบกับผู้ประกอบการได้ มงุ่ พัฒนาสินค้ าปรับตัวในเรื่ องขนาดและดีไซน์ เพื่อตอบสนองความต้ องการและให้
เข้ ากับไลฟ์ สไตล์ของกลุม่ เป้าหมายมากที่สดุ

รำยได้ (ล้ ำนบำท)

ผู้ประกอบกำร
บริ ษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอส.บี.เฟอร์ นิเจอร์ จากัด
บริ ษัท โมเดิร์นฟอร์ มกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ชิค รี พบั บลิค จากัด (มหาชน)
รวม

2560
9,000
7,200
3,082
1,445
622
21,349

ส่ วนแบ่ ง
กำรตลำด (%)

2561f - 2562f

คาดว่าจะเติบโตอยูใ่ นช่วง 8 15%

9.34
7.48
3.2
1.5
0.65
22.17

ที่มำ: Enlite 13 พ.ย. 61, ประมวลผลโดยศูนย์ วิจัยเศรษฐกิจฯ ธนำคำรออมสิน * มูลค่ ำตลำดเฟอร์ นิเจอร์ ณ ปี 2560

จากข้ อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ปั จจุบนั มีจานวนนิติบุคคลที่ส่งงบการเงิน และเป็ น
ผู้ประกอบการในธุรกิจร้ านค้ าปลีกและร้ านค้ าส่งเฟอร์ นิเจอร์ ชนิดใช้ ในครัวเรื อน มี จานวนทังสิ
้ ้น 3,252 ราย คิดเป็ นรายได้
รวมตามข้ อมูลงบการเงิ นที่นาส่งประจาปี 2559 (ตามข้ อมูลที่ปรากฏล่าสุดบนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า
กระทรวงพาณิชย์) อยู่ที่ 71,777.84 ล้ านบาท และมีทุนจดทะเบียนรวม 21,052.92 ล้ านบาทในกลุม่ ร้ านค้ าปลีกและ
ร้ านค้ าส่งเหล่านี ้ มีผ้ ปู ระกอบการรายใหญ่ ซึ่งเป็ นผู้เล่นที่สาคัญในอุตสาหกรรมอยู่ 2 ราย ซึ่งหากเปรี ยบเทียบกลุม่ ลูกค้ า
เป้าหมายของผู้เล่นรายสาคัญดังกล่าวเทียบกับบริ ษัท จะพบว่าไม่ใช่กลุม่ ลูกค้ าเดียวกันกับบริ ษัท กล่าวคือ ผู้ประกอบการ
2 ราย ดาเนินธุรกิจการเป็ นผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ แ ละจัดส่งสินค้ าเพื่อจาหน่ายในรู ปแบบร้ านค้ าปลีกเฟอร์ นิเจอร์ ขนาดใหญ่ที่
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จาหน่ายสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของตนเองซึง่ เป็ นการจาหน่ายสินค้ าไปยังผู้ใช้ เฟอร์ นิเจอร์ โดยตรง (End-user) ซึง่ ไม่ได้ เป็ น
คู่แข่งขันโดยตรงของบริ ษัท เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน และหากพิจารณาถึงผู้ผลิตและจาหน่า ย
เฟอร์ นิเจอร์ ที่มีกลุม่ ลูกค้ าเป็ นร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) เช่นเดียวกันกับบริ ษัท ปั จจุบนั มีเพียง 4 ราย ที่มี
สินค้ าวางจาหน่ายใน Modern Trade แต่เนื่องจากผู้ผลิตทัง้ 4 ราย เป็ นโรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ขนาดกลางถึงเล็กที่มี
ความสามารถในการรับคาสัง่ ซื ้อจากัด และไม่มีผ้ ปู ระกอบการรายใดที่มียอดขายใกล้ เคียงกับบริ ษัท นอกจากนี ้รายได้ จาก
การจาหน่ายของบริ ษัทโดยส่วนใหญ่หรื อประมาณร้ อยละ 50 เป็ น การผลิ ต เพื่ อ จาหน่ า ยให้ กับ ลูก ค้ า ในต่ า งประเทศ
ดัง นัน้ บริ ษั ท จึ ง พิ จ ารณาคู่แ ข่ ง ขัน จากต่างประเทศเป็ นสาคัญ ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ คาดการณ์ว่า น่าจะมีเพียงรายเดียวที่
มีลกั ษณะการดาเนินธุรกิจใกล้ เคียงกับบริ ษัท รวมถึงมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายในต่างประเทศเป็ นกลุม่ เดียวกัน คือ HEVEA
PAC Malaysia SDN BHD ประเทศมาเลเซีย
สาหรับสถานการณ์และศักยภาพในการแข่งขันของบริ ษัทในขณะนี ้ ยังถือว่า อยู่ในระดับที่ไม่เสียเปรี ยบเมื่อเทียบ
กับคู่แข่งขัน นอกจากนี ้บริ ษัทยังสามารถรักษาระดับรายได้ โดยไม่เกิดการสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดแต่อย่างใด เมื่อ
พิจารณาจากส่วนแบ่งการตลาดทังการส่
้
งออกและการจาหน่ายสินค้ าภายในประเทศ โดยในรอบปี 2562 บริ ษัทไม่เกิดการ
สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างมีนยั สาคัญแต่อย่างใด นอกจากนี ้ในส่วนของการส่งออกบริ ษัทได้ รับโอกาสทางการค้ า
จากลูกค้ าในประเทศอินเดีย จีน ตะวันออกกลาง ที่เริ่ มทยอยสัง่ ซื ้อสินค้ าจากโรงงานของบริ ษัท และยังมีแนวโน้ มปริ มาณ
คาสัง่ ซื ้อที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องตามแผนคาสัง่ ซื ้อที่คาดการณ์ไว้
ภำวะอุตสำหกรรมเฟอร์ นิเจอร์
ที่มำ: สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.)

จากข้ อมูล บทสรุ ปผู้บริ หาร สรุ ปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยปี 2562 และแนวโน้ มปี 2563 ซึ่งจัดทาโดย
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) (www.oie.go.th) ให้ ข้อมูลว่า ปี 2562 คาดว่าปริ มาณการผลิตและจาหน่าย
เครื่ องเรื อนทาด้ วยไม้ ในประเทศ มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.66 และ 6.54 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนตามลาดับ จากการ
ผลิตเพื่อตอบสนองความต้ องการของตลาดในประเทศ โดยมีปริ มาณการผลิตและจาหน่ายเครื่ องเรื อ นไม้ ภายในประเทศ
คิดเป็ นจานวน 10.33 ล้ านชิ ้น และ 1.63 ล้ านชิ ้น ตามลาดับ
กำรผลิ ต เครื่ องเรื อ นท ำด้ ว ยไม้ ปี 2562 คาดว่า จะมี ป ริ ม าณ 10.33 ล้ า นชิ น้ เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 4.66 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน สาเหตุจากการผลิตเพื่อตอบสนองความต้ องการของตลาดในประเทศที่เพิ่มขึ ้น
กำรจำหน่ ำยเครื่ องเรื อนทำด้ วยไม้ ในประเทศ ปี 2562 คาดว่าจะมีปริ มาณ 1.63 ล้ านชิน้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
6.54 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน เป็ นผลจากการกระตุ้นตลาดผ่านการจัดงานแสดงสินค้ าเกี่ยวกับเฟอร์ นิเจอร์ และของแต่ง
บ้ านอย่างต่อเนื่องตลอดทังปี
้ ทาให้ ปริ มาณการจาหน่ายเครื่ องเรื อนทาด้ วยไม้ ในประเทศมีทิศทางขยายตัวเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่องตังแต่
้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
แนวโน้ มอุตสาหกรรมไม้ และเครื่องเรือนปี 2563
การผลิ ตเครื ่องเรื อนทาด้วยไม้ปี 2563 คาดการณ์ ได้ว่า จะมี แนวโน้มเพิ่ มขึ้ นเมื ่อเปรี ยบเที ยบกับปี ก่อน จากการ
ผลิ ตเพือ่ ตอบสนองความต้องการของตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ขณะเดียวกันการจาหน่ายเครื ่องเรื อนทาด้วยไม้
ในประเทศคาดว่าจะมี แนวโน้มเพิ่ มขึ้ น เมื ่อเปรี ยบเที ยบกับปี ก่อน เป็ นผลจากมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริ มทรัพย์ ของ
รัฐบาลทีค่ าดว่าจะส่งผลต่อการเติ บโตของตลาดอสังหาริ มทรัพย์และอุตสาหกรรมเกี ่ยวเนือ่ ง ในส่วนของมูลค่าการส่งออก
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ไม้และผลิ ตภัณฑ์ไม้คาดว่าจะมี แนวโน้มเพิ่ มขึ้น เมื ่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน จากการขยายตลาดส่งออกไปยังตลาดใหม่ ๆ
อุตสาหกรรมเฟอร์ นเิ จอร์ ในปี 2563 มีปัจจัยเสีย่ ง ดังนี ้
1. อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ โดยเฉพาะในกลุม่ ตลาดกลาง – บน เป็ นตลาดที่มีอตั ราการแข่งขันสูง เช่น การแข่งขัน
ด้ านราคา และผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ผู้ประกอบการจึงต้ องเน้ นพัฒนาสินค้ านวัตกรรมใหม่ ที่มีความ
โดดเด่นตรงตามความต้ องการและไลฟ์ สไตล์การใช้ ชีวิตของกลุม่ ลูกค้ า ทาให้ เกิดการลงทุนเครื่ องจักร การพัฒนา
บุคลากรด้ านออกแบบดีไซน์ผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ ทนั สมัย รวดเร็ ว และสนอบตอบความ
ต้ องการของผู้บริ โภคให้ มากขึ ้น
2. การแข่งขันที่รุนแรงจากเฟอร์ นิเจอร์ ราคาถูกของจี น และเวียดนาม ซึ่ งมีข้อได้ เปรี ยบในการแข่งขันด้ านราคา
เนื่องจากมีค่าแรงงานต่ากว่า และค่าวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น ทาให้ ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดระดับล่าง
อย่างต่อเนื่อง เพราะราคายังเป็ นปั จจัยหลักที่ผ้ บู ริ โภคใช้ ตดั สินใจเลือกซื ้อเฟอร์ นิเจอร์ แม้ เฟอร์ นิเจอร์ ไทยจะมี
คุณภาพและได้ รับการยอมรับมากกว่าเฟอร์ นิเจอร์ จากจีน และเวียดนามก็ตาม แต่ด้วยราคาที่ถกู กว่า อาจทาให้ คู่
ค้ าเลือกเฟอร์ นิเจอร์ จากประเทศคูแ่ ข่ง
1.

กลุ่มลูกค้ ำเป้ ำหมำย
ทางบริ ษัทได้ ตงั ้ เป้าหมายการเจาะกลุ่มลูกค้ ารายใหม่ เพื่อเป็ นการขยายช่องทางการจาหน่ายสินค้ า ทัง้ ลูกค้ า
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้ าต่างประเทศ บริ ษัทได้ รับโอกาสในคาสัง่ ซื ้อจากผู้ประกอบการร้ านค้ า
ออนไลน์ขนาดใหญ่ในประเทศอินเดีย และจีน ซึง่ จะเป็ นโอกาสที่สาคัญในการต่อยอดคาสัง่ ซื ้อให้ เพิ่มขึ ้นในอนาคต
สาหรับกลุม่ ลูกค้ าเดิมของบริ ษัท ทางบริ ษัทจะเน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบใหม่ ๆ เพื่อขยายช่องทางและ
โอกาสในการรับคาสัง่ ซื ้อได้ เพิ่มขึ ้นจากเดิม โดยนับตังแต่
้ ปี 2560 ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ เริ่ มปรับกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์สกู่ ารขยาย
ฐานการผลิตสาหรับผลิตภัณฑ์เตียงนอนมากขึ ้น ซึ่งจากผลการสารวจข้ อมูลพบว่า ยังมีโอกาสสร้ างการเติบโตของรายได้
จากการขายผ่านกลุม่ ผลิตภัณฑ์นี ้ได้ ซึ่งบริ ษัทจะได้ วางแผนการขยายสายการผลิตเฉพาะเจาะจงสาหรับผลิตภัณฑ์นี ้ให้
เพิ่มขึ ้นต่อไป
และในส่วนของการขายสินค้ าภายในประเทศ บริ ษัทยังคงกลยุทธ์ที่จะเติบโตไปร่ วมกับจานวนสาขาของลูกค้ าใน
กลุ่มร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจะช่วยลดต้ นทุนคงที่จากค่าเช่า และ
ค่าใช้ จ่ายคงที่อื่น ๆ ที่ใช้ ในการดาเนินธุรกิจเมื่อเปรี ยบเทียบกับการลงทุนขยายสาขาของโชว์รูมด้ วยตัวเอง
สาหรับเป้าหมายในปี ตอ่ ไป บริ ษัทจะยังคงกลยุทธ์ทางด้ านการตลาดเพื่อเจาะกลุม่ ลูกค้ าประเภทร้ านค้ าปลีกราย
ย่อยและร้ านค้ าส่งเฟอร์ นิเจอร์ (Dealer) ในพื ้นที่ตา่ งจังหวัด ภายใต้ ตราสินค้ า ที่ทางบริ ษัทมีแผนจะปรับเปลีย่ นภาพลักษณ์
ของตราสินค้ าให้ มีความทันสมัยมากขึ ้น และเพื่อให้ สามารถสร้ างรายได้ จากการขายให้ เพิ่มขึ ้นจากเดิม เนื่องจากบริ ษั ท
พิจารณาว่า โอกาสทางการขายผ่านฐานลูกค้ าในกลุม่ นี ้ยังมีศกั ยภาพที่จะสร้ างยอดขายให้ เพิ่มขึ ้นได้ อย่างต่อเนื่อง
2.

กำรจัดหำผลิตภัณฑ์
ในส่วนของการผลิตเฟอร์ นิ เจอร์ ของบริ ษัท ขณะนีบ้ ริ ษั ทมีโรงงานที่ใช้ เป็ นฐานในการผลิตรวม 2 แห่ง ซึ่งแบ่ง
ออกเป็ น ส่วนของสานักงานใหญ่ และสาขาที่ 1 ดังนี ้
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1. สานักงานใหญ่ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 37/9 หมูท่ ี่ 10 ถนนบ้ างบึง – แกลง ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
โดยในส่วนของโรงงานแห่งนี ้ จะประกอบด้ วยอาคารที่ใช้ เป็ นส่วนประกอบในการผลิตทังหมด
้
10 อาคาร โดยแบ่งออกเป็ น
1. อาคารผลิตเฟอร์ นิเจอร์ 5 อาคาร
2. โกดังเก็บสต็อกสินค้ าสาเร็ จรูปเพื่อเตรี ยมส่งมอบ 2 อาคาร
3. อาคารเตรี ยมวัตถุดิบ ได้ แก่ อาคารโรงปิ ดผิว และจัดชุดน็อต สกรู (ฟิ ตติ ้ง) 1 อาคาร
4. อาคารเก็บสต็อกไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด 1 อาคาร
5. อาคารแพ็กกิ ้งสินค้ า 1 อาคาร
ในส่วนสานักงานใหญ่นี ้ จะเดินสายการผลิตเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องกับเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดเท่านัน้
2. สาขาที่ 1 ตังอยู
้ ่เลขที่ 29/1 - 2 หมู่ที่ 3 ซอยชงโค – ชุมนุมใน ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
โดยในส่วนของโรงงานแห่งนี ้ จะประกอบด้ วยอาคารที่ใช้ เป็ นส่วนประกอบในการผลิตทังหมด
้
7 อาคาร โดยแบ่งออกเป็ น
1. อาคารผลิตเฟอร์ นิเจอร์ 4 อาคาร
2. โรงเลือ่ ย โรงอบไม้ ยางพาราแปรรูป 1 อาคาร
3. โกดังเก็บสต็อกสินค้ าสาเร็ จรูปเพื่อเตรี ยมส่งมอบ 1 อาคาร
4. อาคารผลิตกระดาษปิ ดผิว 1 อาคาร
ในส่ว นของโรงงานแห่ ง นี จ้ ะเดิ น สายการผลิ ต เฉพาะส่ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ โรงเลื่ อ ย โรงอบ ไม้ ย างพารา
แปรรู ปโรงผลิตและประกอบเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา และโรงผลิตกระดาษปิ ดผิวเท่านัน้
บริ ษัทมีรูปแบบการเปิ ดเดินสายการผลิตเครื่ องจักรในแต่ละวัน แบ่งออกได้ ดังนี ้
- ตังแต่
้ เวลา 08.00 – 17.00 น. คือ 1 กะ
- ตังแต่
้ เวลา 08.00 – 20.00 น. (รวมจานวนชั่วโมงการทางานล่วงเวลา (OT) 3 ชัว่ โมง ตังแต่
้ เวลา 17.00 –
20.00 น.
- ตังแต่
้ เวลา 08.00 – 24.00 น. (รวมจานวนชัว่ โมงการทางานล่วงเวลา (OT) 6 ชัว่ โมง ตังแต่
้ เวลา 17.00 –
24.00 น. ก่อนหักชัว่ โมงพักพิเศษเวลา 17.00 – 18.00 น. เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง)
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่มีการเปิ ดดาเนินการผลิตตลอด 24 ชัว่ โมง
กำลังกำรผลิตเต็มที่และกำลังกำรผลิตจริงในปั จจุบัน

กำลังกำรผลิต
กาลังการผลิตเต็มที่
กาลังการผลิตจริง
ในปั จจุบนั
(โดยประมาณ)

กำลังกำรผลิตไม้
ยำงพำรำแปรรูป
อบแห้ ง
(ลูกบำศก์ เมตรต่ อปี )
8,700
6,500

กำลังกำรผลิต
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปำร์ ติ
เคิลบอร์ ด
(ลูกบำศก์ เมตรต่ อปี )
95,000
59,885

หน้ าที่ 1.0 - 70

กำลังกำรผลิต
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้
ยำงพำรำ
(ลูกบำศก์ เมตรต่ อปี )
7,900
5,690

กำลังกำรผลิต
กระดำษปิ ดผิว
(เมตรต่ อปี )
24,000,000
16,084,300

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

กำลังกำรผลิต
อัตราการใช้ กาลัง
การผลิตในปั จจุบนั
(โดยประมาณ)
หมำยเหตุ:

กำลังกำรผลิตไม้
ยำงพำรำแปรรูป
อบแห้ ง
(ลูกบำศก์ เมตรต่ อปี )
ร้ อยละ 74.71

กำลังกำรผลิต
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปำร์ ติ
เคิลบอร์ ด
(ลูกบำศก์ เมตรต่ อปี )
ร้ อยละ 63.04

กำลังกำรผลิต
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้
ยำงพำรำ
(ลูกบำศก์ เมตรต่ อปี )
ร้ อยละ 72.03

กำลังกำรผลิต
กระดำษปิ ดผิว
(เมตรต่ อปี )
ร้ อยละ 67.02

ในส่ว นของกาลังการผลิต เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ป าร์ ติ เคิ ล บอร์ ด และเฟอร์ นิ เจอร์ ไม้ ยางพารา ขณะนี เ้ ครื่ องจักรได้ เดิ น กาลังเต็ ม
ประสิทธิภาพและกาลังแรงงานที่มีอยูใ่ นขณะนี ้แล้ ว

รายละเอียดเครื่ องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการผลิต โดยแบ่งแยกตามกระบวนการผลิต
1. การผลิ ตไม้ยางพาราแปรรู ป ประกอบด้ วย
เครื่องจักร อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในกำรผลิต
1. โต๊ ะเลือ่ ยไม้ ซงุ

กำลังกำรผลิต
โดยเฉลีย่ 900 – 1,000 คิวบิกฟุต / วัน สาหรับ
ระยะเวลาการผลิตตังแต่
้ เวลา 08.00 – 17.00 น.
2. ถังอัดน ้ายาความดันสูง เพื่อป้องกันมอด โดยเฉลีย่ 70 – 80 คิวบิกฟุต สาหรับการอบ 45 นาที
และปลวก
ต่อรอบ โดยจะอบประมาณ 8 – 9 รอบต่อวัน
3. เตาอบ
จานวน 8 เตา โดยสามารถบรรจุได้ 850 – 1,000
คิวบิกฟุตต่อวัน
4. บอยเลอร์ โดยใช้ ฟืน และเศษไม้ ที่เหลือทิ ้งจากกระบวนการผลิตเป็ นเชื ้อเพลิง
2. การผลิ ตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ยางพารา ประกอบด้ วย

1.
2.
3.
4.

เครื่องจักร อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในกำรผลิต
โต๊ ะตัดไม้ ตามขนาดที่กาหนดเพือ่ เตรี ยมวัตถุดิบ
เครื่ องจักร CNC เพื่อตัด เจาะไม้ ตามรูปแบบ และขนาดที่กาหนดเพื่อเตรี ยมขึ ้นรูป โดยใช้
เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปนุ่ และไต้ หวัน
เครื่ องไสไม้ เครื่ องขัด
อุปกรณ์การพ่นสี
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ปริ มาณการผลิ ตของเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ยางพารา ในช่วงทีผ่ ่านมา
หน่ วย : ตัว

ประเภทสินค้ ำ
โต๊ ะรับประทานอาหาร (Dining Table)
เก้ าอี ้รับประทานอาหาร (Dining Chair)
ม้ านัง่ ยาว (Bench)
เตียง (Bed)
โต๊ ะ (Center)
ตู้เอนกประสงค์ (Buffet + Hutch)
รถเข็น (Wagon)
ชันวางของ
้
(Shelf)
ส่วนประกอบอื่น ๆ
รวมปริมำณกำรผลิต

ปี 2560
6,648
170,329
2,712
4,538
410
5,137
2,267
192,041

ปริมำณกำรผลิต
ปี 2561
9,912
154,414
7,362
18
4,929
1,860
1,473
179,968

ปี 2562
10,434
137,109
4,969
24
330
380
6,580
19,618
179,444

3. การผลิ ตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ปาร์ ติเคิ ลบอร์ ด ประกอบด้ วย
เครื่องจักร อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในกำรผลิต
1. โต๊ ะตัดไม้ ตามขนาดที่กาหนดเพือ่ เตรี ยมวัตถุดิบ
2. เครื่ องจักรสาหรับใช้ ในการปิ ดกระดาษปิ ดผิวไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด
3. เครื่ องจักร CNC เพื่อตัด เจาะไม้ ตามรูปแบบ และขนาดทีก่ าหนดเพื่อเตรียมขึ ้นรูปร่าง โดยใช้
เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน
ปริ มาณการผลิ ตของเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ปาร์ ติเคิ ลบอร์ ด ในช่วงทีผ่ ่านมา
หน่ วย : ตัว

ประเภทสินค้ ำ

ปริมำณกำรผลิต
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ชันวางของเอนกประสงค์
้

2,309,649

2,124,716

2,248,703

ตู้เอนกประสงค์ / ตู้โชว์

465,777

412,939

91,163

ตู้สาหรับใส่รองเท้ า

73,977

49,723

46,986

ตู้เสื ้อผ้ า

94,444

66,814

46,576

104,342

94,821

374,207

22,586

12,080

39,219

3,159

34,661

28,453

3,100,934

2,795,754

2,875,307

ชันวางที
้
วี (ตัว)
โต๊ ะคอมพิวเตอร์ / โต๊ ะทางาน
โต๊ ะเครื่ องแป้ง / เตียง
รวมปริมำณกำรผลิต

หน้ าที่ 1.0 - 72

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ในงวดบัญชีปี 2562 และปี 2561 บริ ษัทมีสดั ส่วนการสัง่ ซื ้อไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดต่อยอดสัง่ ซื ้อวัตถุดิบรวม คิดเป็ นร้ อย
ละ 36.45 และร้ อยละ 36.55 ตามลาดับ
4. การผลิ ตกระดาษปิ ดผิ ว ประกอบด้ วย
เครื่องจักร อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในกำรผลิต
กำลังกำรผลิต
1. เครื่ องจักรสาหรับพิมพ์ลายกระดาษฟอยล์ เครื่ อ งจั ก รสามารถเดิ น เครื่ อ งเพื่ อ พิ ม พ์ ล ายได้
โดยใช้ เทคโนโลยีจากประเทศญี่ ปุ่น และ 24,000,000 เมตรต่อปี
ประเทศจีน รวม 2 สายการผลิต
2. เครื่ องตรวจสอบคุณภาพของกระดาษปิ ดผิว
ปริ มาณการผลิ ตกระดาษปิ ดผิว ในช่วงทีผ่ ่านมา
หน่ วย : เมตร

ขนำดกระดำษ

ปริมำณกำรผลิต
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

30 แกรม

15,301,897

14,259,400

13,545,450

45 แกรม

7,500

1,488,500

1,446,940

60 แกรม

1,618,650

336,400

379,350

65 แกรม

471,400

-

-

17,399,447

16,084,300

15,371,740

รวมปริมำณกำรผลิต

บริ ษัทมีการนาเข้ าวัตถุดิบเพื่อผลิตกระดาษปิ ดผิวจากต่างประเทศ โดยในงวดบัญชีปี 2562 และ ปี 2561
บริ ษัทมีสดั ส่วนการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 3.89 และร้ อยละ 3.36 ของมูลค่าการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบรวม
วัตถุดิบที่ใช้ ในกำรผลิต
วัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตสินค้ าของบริ ษัทมีทงหมดดั
ั้
งต่อไปนี ้

วัตถุดบิ ที่ใช้ ในกำรผลิต
1. ไม้ ปาร์ ตเิ คิลบอร์ ด
2. สี
3. วัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ (ฟิ ตติ ้ง) (อาทิ
มือจับ บานพับ รางลิ ้นชัก กุญแจ
ล็อค กระจก)
4. กล่อง

สัดส่ วนกำรสั่งซือ้ เมื่อเทียบกับ
มูลค่ ำกำรสั่งซือ้ วัตถุดบิ ทัง้ หมด
(ร้ อยละ)
36.45
10.41

แหล่ งที่มำของวัตถุดบิ
สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ
สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ
สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ

15.41
9.77
หน้ าที่ 1.0 - 73

สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

วัตถุดบิ ที่ใช้ ในกำรผลิต
5. ไม้ ยางพาราท่อน
6. อุปกรณ์อื่น ๆ (ได้ แก่ โฟม โฟมชีท
กระดาษทราย และวัสดุสิ ้นเปลือง)
7. กระดาษ
8. วัสดุ PVC ปิ ดขอบ
9. กาว
10. ไม้ แผ่น/ไม้ หน้ าโต๊ ะ/ไม้ วีเนียร์ /ไม้ อดั
ประสาน
11. ฟองน ้า
12. หนังเทียม (พีวีซี)
13. เบาะ
รวม

สัดส่ วนกำรสั่งซือ้ เมื่อเทียบกับ
มูลค่ ำกำรสั่งซือ้ วัตถุดบิ ทัง้ หมด
(ร้ อยละ)
6.81
6.19
4.10
3.74
3.44
1.10
0.36
0.39
1.84
100.00

แหล่ งที่มำของวัตถุดบิ
สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ
สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ
สัง่ ซื ้อจากต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่
สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ
สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ
สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ
สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ
สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ
สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ

ที่มำ : ข้ อมูลจากบริษัท โดยสัดส่วนคานวณจากที่เกิดขึ ้นจริงในช่วงปี 2562

ช่วงปี 2562 บริ ษัทมีสดั ส่วนการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบทั ้งหมดแบ่งออกเป็ นการสัง่ ซื ้อภายในประเทศ และต่างประเทศ
เท่ากับร้ อยละ 96.11 : ร้ อยละ 3.89 ตามลาดับ ในการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรื อผู้จัดจาหน่ายในแต่ละราย บริ ษัท
ไม่ได้ มีการจัดทาสัญญาซื ้อขายแต่อย่างใด ในการสัง่ ซื ้อวัตถุดิ บจากผู้ผลิตหรื อผู้จัดจาหน่ายในแต่ละราย ฝ่ ายจัดซื ้อจะ
จัดทาข้ อมูลเปรี ยบเทียบเงื่อนไขของผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ายปี ละ 2 ครั ง้ จะจัดทาและทบทวนข้ อมูลโดยเปรี ยบเทียบ
ในช่วงเดือนธันวาคม เพื่อใช้ เป็ นฐานข้ อมูลสาหรับการสัง่ ซื ้อในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และในช่ว งเดือน
มิถ ุนายน เพื่อใช้ เป็ นฐานข้ อมูลสาหรับ การสัง่ ซื ้อในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธัน วาคม ทั ้งนี ้บริ ษัทมีนโยบายการ
กระจายการสัง่ ซื ้อ และจะลดสัดส่วนการสัง่ ซื ้อหากพบว่า เริ่ มมีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบกับผู้จัดจาหน่ายรายใดรายหนึ่งมาก
เกินไป ในปั จจุบนั บริ ษัทไม่มีการพึ่ง พิงผู้ผลิตหรื อผู้จัดจาหน่ายรายใด และบริ ษัทไม่มีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ งแต่อย่างใด
3.

ภำพรวมอุตสำหกรรมด้ ำนพลังงำน ปี 2562

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ จดั ทาสถานการณ์พลังงานปี 2562 โดยภาพรวมการใช้ พลังงานขัน้
สุดท้ ายในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 มีปริ มาณ 58,930 พันตันเทียบเท่ากับน ้ามันดิบ เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ร้ อยละ 4.10 คิดเป็ นมูลค่ากว่า 859,364 ล้ านบาท การใช้ พลังงานยังคงเพิ่มขึ ้นตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยที่
น ้ามันสาเร็ จรูปยังคงเป็ นพลังงานที่ใช้ มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 47.80 ของการใช้ พลังงานขันสุ
้ ดท้ าย รองลงมาประกอบด้ วย
ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน ถ่านหิน/ลิกไนต์ พลังงานหมุนเวียนดังเดิ
้ ม และก๊ าซธรรมชาติ คิดเป็ น ร้ อยละ 19.90 10.50 8.40
7.00 และ6.40 ตามลาดับ การใช้ พลังงานขันสุ
้ ดท้ ายเพิ่มขึ ้นทุกสาขาเศรษฐกิจ โดยพบว่า สาขาเกษตรกรรมเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
9.30 สาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 4.90 สาขาบ้ านที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 8.80 สาขาธุรกิจการค้ าเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
7.10 สาขาขนส่งเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 0.70 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยสาขาขนส่งเป็ นสาขาที่มีการใช้ พลังงานในสัดส่วนที่
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สูงกว่าสาขาอื่น โดยมีสดั ส่วนการใช้ ร้อยละ 38.0 ของการใช้ พลังงานขันสุ
้ ดท้ าย รองลงมาเป็ นสาขาอุตสาหกรรม บ้ านที่อยู่
อาศัย ธุรกิจการค้ า เกษตรกรรม โดยมีการใช้ ร้ อยละ 36.50 14.10 7.90 และ 3.50 ตามลาดับ
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริ มให้ มีการใช้ พลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึ ้น รวมทังเพิ
้ ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน โดยลดสัดส่วนการใช้ พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) พบว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562
ประเทศไทยมีการใช้ พลังงานทดแทน 9,942 พันตันเทียบเท่ากับน ้ามันดิบ เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 14.60 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ส่วนสัดส่วนการใช้ พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2553 ซึ่งเป็ นปี ฐานที่
เริ่ มดาเนินการตามแผนอนุรักษ์ พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 - 2573) และแผนอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579

กราฟแสดงความต้ องการการใช้ พลังงานไฟฟ้า

กราฟแสดงการผลิตไฟฟ้าจากเชื ้อเพลิงชนิดต่าง ๆ

10%
3%

12%

1%
17%
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ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน
แนวโน้ มกำรใช้ พลังงำนไฟฟ้ ำ ปี 2563
แนวโน้ มการใช้ พลังงานไฟฟ้าปี 2563 คาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.6 จากปี ก่อน เนื่องจากคาดการณ์ว่า
เศรษฐกิ จภายในประเทศจะมีการปรั บตัวดีขึน้ อย่างช้ า ๆ การส่งออกที่คาดว่าจะปรั บตัวดีขึน้ ตามการดาเนินมาตรการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของภาครัฐ มาตรการส่งเสริ มการลงทุนในพื ้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การลงทุนภายใต้
โครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) รวมถึงการปรับตัวดีขึ ้นของภาคการท่องเที่ยว
โดยความต้ องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ (Peak) ในปี 2563 คาดว่าจะอยู่ที่ 37,437 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.3
จากปี ก่อน และสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ ้น คาดว่า อุณหภูมิจะอยู่ที่ 38 องศา จาก Peak ในปี
2562 เกิดขึ ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.27 น. อยู่ที่ระดับ 37,312 เมกะวัตต์ ขณะที่ความต้ องการพลังงานไฟฟ้า
สูงสุดของประเทศ (Peak) ของ 3 การไฟฟ้า (การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย) ในปี 2563 คาดว่าจะอยูท่ ี่ 32,732 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
ที่มา : ข้ อมูลอ้ างอิงสมมติฐานด้ านเศรษฐกิจของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
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3.

ปั จจัยควำมเสี่ยง

3.1 ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ
1. ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสีย่ งจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ ของไทยมีมูลค่าประมาณ 90,000 ล้ านบาท และมีผ้ ปู ระกอบการกว่า 1,800 ราย
สาหรับ ปี 2562 ประเทศไทยมีผ้ ูป ระกอบการผลิต และจาหน่า ยเฟอร์ นิเ จอร์ ร ายใหญ่ร วม 4 ราย (ไม่ร วมบริ ษัท ) ซึ่ง
ผู้ประกอบการรายใหญ่ทั ้ง 4 รายดังกล่าว หากพิจารณาเปรี ยบเทีย บกลุ่มลูก ค้ าเป้าหมาย จะพบว่าไม่ใช่กลุ่มลูกค้ า
เดียวกันกับ บริ ษัท กล่า วคือ ผู้ประกอบการ 2 ใน 4 ราย ดาเนินธุรกิจในรู ปแบบร้ านค้ า ปลีกเฟอร์ นิเจอร์ ขนาดใหญ่ที่
จาหน่ายสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของตนเอง และจาหน่ายสินค้ าไปยังผู้ใช้ เฟอร์ นิเจอร์ โดยตรง (End-user) ในขณะที่อีก
รายหนึ่งเน้ นการผลิต สินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ แ บบครบวงจรที่ค รอบคลุมเกือบทุก ประเภทเฟอร์ นิเ จอร์ โดยมีการจาหน่า ย
สินค้ าผ่านโชว์รูม และลูกค้ าโครงการอสังหาริ มทรัพย์ต่าง ๆ สาหรับผู้ประกอบการอี กรายปั จจุบนั ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อ
รองรับคาสัง่ ซื ้อจากผู้ค้าปลีกรายใหญ่รายเดียวเป็ นหลักจึงกล่าวได้ ว่า ผู้ประกอบการทัง้ 4 ราย ไม่ได้ เป็ นคู่แข่งโดยตรง
ของบริ ษัท เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน และหากพิจารณาถึงผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ที่มีกลุ่ ม
ลูกค้ าเป็ นร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) เหมือนกับบริ ษัท ปั จจุบนั มีเพียง 4 รายที่มีสินค้ าวางจาหน่ายใน
Modern Trade แต่เนื่องจากผู้ผลิตทัง้ 4 ราย เป็ นโรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ขนาดกลางถึงเล็กที่มีความสามารถในการ
รับคาสัง่ ซื ้อจากัด และไม่มีผ้ ปู ระกอบการรายใดที่มียอดขายใกล้ เคียงกับบริ ษัท สาหรับคู่แข่งขันจากต่างประเทศ จะมี
เพียงรายเดียวที่มีลกั ษณะการดาเนินธุรกิจใกล้ เคียงกับบริ ษัท รวมถึงมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายในต่างประเทศเป็ นกลุ่ม
เดียวกัน คือ HEVEA PAC Malaysia SDN BHD ประเทศมาเลเซีย แต่ด้วยการสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกับผู้ซื ้อ รวมถึง
การให้ ค วามสาคัญ กับ คุณ ภาพของสิน ค้ า ควบคู่ไปกับ การผลิต ที่สามารถตอบสนองความต้ อ งการของลูก ค้ า ตาม
ปริ ม าณที่ต้อ งการได้ จึงทาให้ ลกู ค้ า ต่างประเทศส่วนใหญ่ยงั คงสัง่ ซื ้อสิน ค้ ากับบริ ษัท มายาวนานต่อ เนื่องกว่า 10 ปี
อย่างไรก็ต ามบริ ษัท ตระหนัก ดีถึง จุด แข็ง ของคู่แข่ง ขัน ในต่างประเทศ ซึ่ง คู่แข่ง ขัน ที่สาคัญคือ กลุ่มโรงงานผู้ผลิต ใน
ประเทศมาเลเซีย และเวีย ดนาม โดยมาเลเซีย จะมีค วามได้ เ ปรี ย บเรื่ อ งเน้ น การผลิตตามคาสัง่ ซื ้อ ผลิต และขายใน
ปริ ม าณมาก โดยใช้ เ ทคโนโลยีที่ท นั สมัย เข้ า มาช่ว ยในกระบวนการผลิต ต้ น ทุน แรงงานและค่า ขนส่ง ไม่ ส งู ขณะที่
เวีย ดนามจะเน้ น การผลิต ตามคาสัง่ ซื ้อเช่น เดีย วกัน ต้ น ทุน แรงงานต่า แต่จุด อ่อ นคือ ต้ อ งพึ่ง พาวัต ถุดิบ นาเข้ า จาก
ต่างประเทศ ซึ่งการจะสร้ างข้ อได้ เปรี ยบของบริ ษัท บริ ษัทตระหนักดีถึงการสร้ างจุดยืนให้ กับสินค้ าของบริ ษัท โดยการ
เกาะติดแนวโน้ มพฤติกรรมผู้บริ โภคที่เ ปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการปรับตัวไปสู่รูปแบบการผลิตสินค้ าที่รองรับกับความ
ต้ อ งการดัง กล่า ว การหาแนวทางลดต้ นทุน และค่า ใช้ จ่ายให้ ลดลงอย่า งต่อ เนื่อ ง รวมถึง หาช่อ งทางสร้ างมูลค่าเพิ่ม
ให้ กับสินค้ า (Value Added) เพื่อให้ สามารถแข่งขันกับความได้ เปรี ยบในด้ านต่าง ๆ เมื่อเทีย บกับคู่แข่งได้
1.2 ความเสีย่ งจากการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่และการเปิ ดเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บริ ษัทจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ให้ กบั ลูกค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยมีสดั ส่วนการจาหน่ายในประเทศ
และส่งออกต่างประเทศในงวดบัญชีปี 2561 คิดเป็ นร้ อยละ 50.47 และร้ อยละ 49.53 ของรายได้ จากการขาย ตามลาดับ
และสาหรับงวดบัญชีปี 2562 คิดเป็ นร้ อยละ 43.66 และร้ อยละ 56.34 ของรายได้ จากการขาย
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จากข้ อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ ว่า บริ ษัทเริ่ มมีสดั ส่วนของรายได้ จากการจาหน่ายสินค้ าส่งออกต่างประเทศเพิ่มขึ ้น
อีกครัง้ ในรอบปี 2562 สาเหตุสาคัญเกิดจากบริ ษัทมีคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าให้ กลุม่ ใหม่เพิ่มขึ ้น ได้ แก่ กลุม่ ลูกค้ าจากประเทศอินเดีย
ตะวันออกกลาง และจีน ซึ่งกลุม่ ลูกค้ าใหม่ที่มีคาสัง่ ซื ้อเพิ่มขึ ้นเหล่านี ้ ไม่ได้ อยู่ในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในขณะที่มี
รายได้ จากการจาหน่ายภายในประเทศลดลง ซึ่งเกิดจากการปรับกลยุทธ์ ลดช่องทางการจาหน่ายสินค้ าในบางช่องทางลง เมื่อ
เทียบกับความไม่ค้ มุ ค่าของการสร้ างรายได้ จากการขาย เพื่อลดต้ นทุนและประหยัดค่าใช้ จ่ายให้ น้อยลงกว่าเดิม
สาหรับผลกระทบจากการเปิ ดเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่เกิดขึ ้นแล้ วตังแต่
้ ต้นปี 2559 ซึ่งใน
กลุ่มอาเซียนผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ จากผู้ผลิตในประเทศมาเลเซีย และเวียดนามถือเป็ นคู่แข่งที่สาคัญของไทย แต่หาก
พิจารณาแล้ วในส่วนการแข่งขันในตลาดอาเซียนนันปั
้ จจุบนั ยังไม่รุนแรงมากนัก เพราะแต่ละประเทศจะเน้ นสินค้ าที่เป็ น
จุดเด่นของตัวเอง อาทิ ประเทศอินโดนีเซียจะเด่นเรื่ องเฟอร์ นิเจอร์ ที่ใช้ งานภายนอก (Outdoor furniture) มาเลเซียมีความ
เชี่ยวชาญเรื่ องเฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิต ในปริ มาณมาก มีราคาถูก ฟิ ลิปปิ น ส์จ ะเด่น ในเรื่ อ งออกแบบดีไซน์แต่มีการผลิต น้ อ ย
เวี ย ดนามมี ก ารผลิ ต ใกล้ เคี ย งกั บ ไทย มากที่สดุ แต่ก็มีจุดอ่อนในเรื่ องวัตถุดิบที่ต้องนาเข้ าเกือบทังหมด
้
ดังนันจากที
้
่
กล่าวมา บริ ษัทได้ เตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นหากเกิดปั ญหาการแข่งขันด้ านราคา โดยมี
นโยบายการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการผลิต การใช้ นโยบายการบริ หารจัดการต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการ
ผลิตให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้ าไปยังลูกค้ ารายใหม่ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศให้
เพิ่มขึน้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ เพื่อนาเสนอลูกค้ ากลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ รวมถึงมีแผนที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น โดยเน้ นการแข่งขันด้ านคุณภาพ
สินค้ าและการกาหนดราคาที่สามารถแข่งขันได้ เ ป็ นสาคัญ นอกจากนี ้ ด้ วยความได้ เปรี ยบจากการบริ หารต้ นทุนที่ มี
ประสิทธิภาพ ทาให้ บริ ษัทสามารถกาหนดราคาที่แข่งขันได้ และด้ วยคุณภาพสินค้ าที่เป็ นที่ยอมรับจากลูกค้ าทังในประเทศ
้
และต่างประเทศมายาวนานกว่า จึงทาให้ บริ ษัทมัน่ ใจว่าจะได้ รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวค่อนข้ างน้ อย ทังนี
้ ้หาก
พิจารณาสัดส่วนด้ านต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขาย เปรี ยบเทียบระหว่างปี 2561 และ ปี 2562 จะพบว่า มีสดั ส่วนอยู่ที่
ร้ อยละ 69.78 และร้ อยละ 70.54 ตามลาดับ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า บริ ษัทยังสามารถบริ หารจัดการต้ นทุนขายให้ อยู่ในระดับที่
ใกล้ เคียงกับปี ที่ผา่ นมา ทังนี
้ ้บริ ษัทยังคงนโยบายที่จะลดสัดส่วนต้ นทุนขายให้ ลดลงอย่างต่อเนื่องต่อไป
1.3 ความเสีย่ งจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษัทมีการจาหน่ายสินค้ าไปยังลูกค้ าต่างประเทศ โดยกาหนดเงื่อนไขการชาระค่าสินค้ าเป็ นสกุลดอลล่าร์
สหรัฐ ซึ่งในงวดบัญชีปี 2561 และงวดบัญชีปี 2562 บริ ษัทมีสดั ส่วนการจาหน่ายสินค้ าไปยังต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ
49.53 และร้ อยละ 56.34 ของรายได้ จากการขาย ตามลาดับ นอกจากนี ้ บริ ษัทมีการนาเข้ าวัตถุดิบเพื่อผลิตกระดาษปิ ดผิว
จากต่างประเทศและการสัง่ ซื ้อเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อจาหน่ายภายในโชว์ รูม โดยในงวดบัญชี ปี 2561 และงวดบัญชีปี 2562
บริ ษัทมีสดั ส่วนการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 3.89 และร้ อยละ 3.08 ของมูลค่าการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบรวม ดังนัน้
บริ ษัทจึงอาจได้ รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกาไรสุทธิ ของบริ ษัทได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ เตรี ยมเครื่ องมือทางการเงินสาหรับป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีวงเงินซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งใน
ประเทศ เป็ นจานวนเงินรวมประมาณ 0.03 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อคิดเป็ นเงินบาทจานวนรวมประมาณ 1.38 ล้ านบาท
เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคตได้ ในระดับหนึง่ ทังนี
้ ้บริ ษัทมีนโยบายใน
การใช้ วงเงินซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าให้ เพียงพอกับระดับมูลค่าที่คิดว่าเพียงพอในการป้องกันความเสีย่ งโดยจะ
ไม่มีการเปิ ดวงเงินซื ้อขายเพื่อใช้ ประโยชน์ในรูปแบบการเก็งกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นแต่อย่างใด
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1.4 ความเสีย่ งจากการไม่มีสญ
ั ญารับซื ้อสินค้ าในระยะยาว
ปั จจุบนั บริ ษัทผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ผ่านรูปแบบการจาหน่ายหลัก 4 รูปแบบคือ
แบบที่ 1 การผลิตและจาหน่ายตามคาสัง่ ซื ้อ (Made to Order) โดยในงวดบัญชีปี 2561 และงวดบัญชีปี 2562
บริ ษัทจาหน่ายสินค้ าในลักษณะผลิตตามคาสัง่ ซื ้อเท่ากับ 689.94 ล้ านบาท และ 705.90 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
50.78 และร้ อยละ 56.40 ของรายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ตามลาดับ
แบบที่ 2 การผลิตและจาหน่ายโดยใช้ ตราสินค้ าของบริ ษัท โดยส่วนใหญ่จะจาหน่ายให้ กบั กลุม่ ร้ านค้ าปลีกขนาด
ใหญ่ ได้ แก่ โฮมโปร (Home Pro) เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) เมกา โฮม (Mega Home) ดูโฮม (Do Home) โกลบอลเอ้ าส์
(Global House) วินเนอร์ (Winner) และมิสเตอร์ ดี ไอ วาย (Mr.DIY) โดยในงวดบัญชีปี 2561 และงวดบัญชีปี 2562
บริ ษัทผลิตและจาหน่ายโดยใช้ ตราสินค้ าของบริ ษัทตามที่กล่าวมาข้ างต้ นเท่ากับ 428.58 ล้ านบาท และ 426.01 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 31.54 และร้ อยละ 34.04 ของรายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ตามลาดับ
แบบที่ 3 การจาหน่ายผ่านโชว์รูม โดยช่วงปลายปี 2562 บริ ษัทได้ มีปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เพื่อไม่ให้ เกิดต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายคงที่จากโชว์รูม ELEGA ในสาขาที่มีผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อเป็ นการบริ หารต้ นทุน
และเพิ่มประสิทธิให้ กบั ช่องการจาหน่าย โดยได้ หาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งโชว์รูมในรู ปแบบใหม่ให้ เกิดขึ ้นโดยการ
พัฒนาโชว์รูมรวมที่มีพื ้นที่ขนาดใหญ่ขึ ้นภายใต้ ชื่อ “ECF OUTLET” เพื่อเป็ นโชว์รูมจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ทุกแบรนด์ ทุก
รูปแบบ ภายใต้ การผลิตและจาหน่าย รวมทังสิ
้ นค้ านาเข้ าของบริ ษัท โดยในงวดบัญชีปี 2561 และงวดบัญชีปี 2562 บริ ษัท
ยอดขายที่จาหน่ายผ่านโชว์รูมเท่ากับ 61.78 ล้ านบาท และ 29.43 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.55 และร้ อยละ 2.35 ของ
รายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ตามลาดับ
แบบที่ 4 การจาหน่ายผ่านร้ านค้ าส่ง และร้ านค้ าปลีกย่อย (Dealer) ซึง่ บริ ษัทจัดจาหน่ายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ ากลุม่
นี ้ภายใต้ ตราสินค้ า Costa ในรอบปี ที่ผ่านมา บริ ษัทมีช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อปรับปรุ งระบบการขายและการตลาด ระบบการ
รับชาระเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจาหน่ายผ่านช่องทางนี ้ให้ ดียิ่งขึ ้น โดยในงวดบัญชีปี 2561 และงวดบัญชีปี 2562
บริ ษัทผลิตและจาหน่ายโดยใช้ ตราสินค้ าของบริ ษัทตามที่กล่าวมาข้ างต้ นเท่ากับ 178.35 ล้ านบาท และ 90.33 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 13.13 และร้ อยละ 7.22 ของรายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ตามลาดับ
ซึง่ การจาหน่ายสินค้ าในรูปแบบการผลิตตามรายละเอียดข้ างต้ น ถือเป็ นรู ปแบบการจาหน่ายหลักของบริ ษัท
โดยบริ ษัทจะได้ รับแผนการสัง่ ซื ้อล่วงหน้ าจากลูกค้ าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทุกปี โดยลูกค้ าทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศจะไม่มี การทาสัญญาซื ้อสินค้ าในระยะยาว ดังนัน้ บริ ษัทจึงอาจได้ รับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของ
ปริ มาณคาสัง่ ซือ้ ของลูกค้ าเนื่องจากไม่มีการทาสัญญาซือ้ สินค้ าในระยะยาว กล่าวคือลูกค้ าอาจลดปริ มาณคาสัง่ ซือ้
หรื อไม่สงั่ ซื ้อสินค้ าในอนาคตได้ ซึ่งเหตุการณ์ ดงั กล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและผลกาไรของ
กิจการ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากสินค้ าของบริ ษัทมีคณ
ุ ภาพในการผลิต รวมถึงการกาหนดราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับ
คู่แข่ง ซึ่งทางบริ ษัทจะได้ เปรี ยบจากการรับคาสัง่ ซื ้อในปริ มาณที่มากเพื่อให้ เกิดการประหยัดจากขนาด (Economies of
scale) และการส่งมอบสินค้ าที่ตรงตามกาหนดเวลา จึงทาให้ ลูกค้ ากลุ่ม ต่างประเทศ และกลุ่มร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่
(Modern Trade) ของบริ ษัททังหมด
้
ยังคงมียอดสัง่ ซื ้อสินค้ ากับบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง
2. ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรผลิต
2.1 ความเสีย่ งเกี่ยวกับวัตถุดิบ
 ความเสีย่ งจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
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ในงวดบัญ ชี ปี 2561 และงวดบัญ ชี ปี 2562 บริ ษัทมีสดั ส่วนการสัง่ ซื ้อไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด คิดเป็ น
ร้ อยละ 36.55 และร้ อยละ 36.45 ของยอดสัง่ ซื ้อวัตถุดิบรวม ซึ่ง ในปี 2562 มีสดั ส่วนใกล้ เคียงกับช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา
เนื่องจากไม่มีการเปลีย่ นแปลงของราคาไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดอย่างมีนยั สาคัญ
บริ ษัทไม่มีการทาสัญญาซื ้อขายกับผู้จาหน่ายวัตถุดิบรายใดรายหนึง่ โดยเฉพาะ ดังนัน้ บริ ษัทจึงอาจ
ได้ รับความเสีย่ งจากการจัดหาวัตถุดิบหากผู้จดั จาหน่ายไม่สามารถจาหน่ายวัตถุดิบให้ กบั บริ ษัทได้ อย่างเพียงพอ หรื องด
การจาหน่ายวัตถุดิบให้ กบั บริ ษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทตระหนักถึงประเด็นความเสีย่ งดังกล่าว และได้ มีการป้องกันความ
เสีย่ งจากการจัดหาวัตถุดิบ โดยได้ สงั่ ซื ้อวัตถุดิบจากผู้จาหน่ายรายใหญ่ที่มีศกั ยภาพด้ านการผลิตรวม 7 ราย ควบคู่ไปกับ
การรักษาความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ผู้จาหน่ายวัตถุดิบมายาวนานต่อเนื่อง ซึ่ ง จานวนผู้ จาหน่ า ยวั ต ถุ ดิ บ กว่ า ร้ อยละ 80
ของจานวนผู้จาหน่ายวัตถุดิบหลัก มีการขายวัตถุดิบให้ กบั บริ ษัทมาเป็ นเวลานานมากกว่า 10 ปี ขึ ้นไป


ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ของบริ ษัทได้ แก่ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด และไม้ ยางพารา โดยในช่วง
ปี 2562 ที่ผ่านมา ราคาวัตถุดิบหลักทังสองประเภทดั
้
งกล่าวไม่มีการแกว่งตัวที่สง่ ผลกระทบต่อโครงสร้ างต้ นทุนการผลิต
ของบริ ษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามประกอบกับบริ ษัทใช้ นโยบายการควบคุมต้ นทุนการผลิต และบริ หารจัดการของเสีย
ภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ สดั ส่วนต้ นทุนการผลิตและต้ นทุนขายลดลงจากปี 2559 และเริ่ มคงที่ตงแต่
ั ้ ปี 2560
ถึงปี 2562
ในส่วนของไม้ ยางพารานัน้ ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีพื ้นที่ปลูกไม้ ยางพาราทังประเทศอยู
้
่ที่ปริ มาณ
22 ล้ านไร่ ในขณะที่มีปริ มาณการตัดโค่นไม้ ยางพาราจะอยู่ที่ปีละ 400,000 – 500,000 ไร่ ซึ่งการปลูกไม้ ยางพาราของ
เกษตรกรผู้ปลูก มีวตั ถุประสงค์เพื่อกรี ดน ้ายางไปทายางแผ่นเพื่อจาหน่าย ซึ่งต้ นยางถือเป็ นผลพลอยได้ จากการปลูกยาง
เนื่องจากเมื่อต้ นยางมีอายุมากขึ ้น น ้ายางจะลดลง จึงตัดโค่นไม้ ยางมาจาหน่าย โดยเฉพาะในธุรกิจผลิตเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อ
จาหน่าย ดังนัน้ หากมี ปริ มาณความต้ องการไม้ ย างพารามากขึน้ ย่อมส่ง ผลกระทบต่อต้ นทุนไม้ ย างอัน จะนามาซึ่ง
ผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรของกิ จการได้ อย่างไรก็ ตามราคาจะเห็นได้ ว่า ตัง้ แต่ช่วงปี 2557 ราคาไม้
ยางพาราเริ่ มมีเสถียรภาพมากขึ ้น
ทังนี
้ โ้ ดยภาพรวมแล้ วในส่วนของการบริ หารจัดการต้ นทุนวัตถุดิบหลักทัง้ สองประเภทดังกล่าว
บริ ษัทจะมีการติดตามความเคลือ่ นไหว การเปลีย่ นแปลงขึ ้นลงของราคาอย่างใกล้ ชิดเพื่อให้ ทนั ต่อสถานการณ์และสามารถ
ป้องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัท
2.2 ความเสีย่ งจากการขาดแคลนแรงงาน
บริ ษัทดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ และกระดาษปิ ดผิว ซึ่งแรงงานด้ านการผลิตถือเป็ นส่วน
สาคัญ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีพนักงานรวมทังสิ
้ ้น 1,132 คน แบ่งเป็ นพนักงานประจาจานวน 268 คน
และลูกจ้ างรายวันจานวน 864 คน ซึง่ ประมาณร้ อยละ 76.33 ของจานวนลูกจ้ างรายวันทังหมดอยู
้
ใ่ นฝ่ ายโรงงาน/ผลิต ซึ่ ง
การมี แ รงงานเป็ นจานวนมาก ย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ ต้ นทุ น การผลิ ต และความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
กิ จ การ โดยในระหว่างปี คนงานมีการเปลีย่ นงานรวมทังบริ
้ ษัทมีการขยายกระบวนการผลิตอยูต่ ลอดเวลา จึงอาจเกิดการ
หมุนเวียนของแรงงานเพิ่มขึ ้น/ลดลง จนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตได้ ในบางช่วง ซึ่งบริ ษัทตระหนัก ถึ ง
ประเด็ น ความเสี่ย งดัง กล่า ว และกาหนดแนวทางป้อ งกัน ความเสี่ย งจากการขาดแคลนแรงงาน ซึ่ง ที่ ผ่า นมา
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บริ ษั ท ยังไม่เคยประสบกับปั ญหาดังกล่าว นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีแผนที่จะปรับปรุงสายการผลิต ด้ วยการนาเข้ าเครื่ องจักรที่
มีเทคโนโลยีทนั สมัย เพื่อให้ กระบวนการผลิตเป็ นระบบอัตโนมัติ (Automatic System) มากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลด
ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานที่อาจเกิดขึ ้นได้ ในระดับหนึง่
3. ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรบริหำรจัดกำร
3.1 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผู้บริ หารหลัก
บริ ษัทเริ่ มดาเนินธุรกิจจากการก่อตังโดยนายวั
้
ลลภ สุขสวัสดิ์ และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องผ่านการบริ หาร
อย่างมืออาชีพของกลุม่ ผู้บริ หารในครอบครัวสุขสวัสดิ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาการดาเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 20 ปี ผู้บริ หาร
หลักของบริ ษัทได้ สร้ างความน่าเชื่อถือให้ กบั กิจการ และสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้ าทังในและต่
้
างประเทศมาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนัน้ บริ ษัทจึงอาจได้ รับความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริ หารหลักของบริ ษัทในด้ านการบริ หารงาน ซึ่งหากมีการ
เปลีย่ นแปลงผู้บริ หารหลักอาจจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัทได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว
จึงได้ มีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession plan) และได้ สนับสนุนให้ พนักงานของบริ ษัทมีบทบาทในการแสดง
ความคิดเห็นและปฏิบตั ิงานภายใต้ อานาจหน้ าที่ที่กาหนดอย่างเต็มที่ รวมถึงผลักดันให้ เกิดการทางานเป็ นทีมเพื่อสร้ าง
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทางานให้ เพิ่มขึ ้น ภายใต้ การพิจารณาผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ควบคู่ไป
กับการให้ ความสาคัญกับการฝึ กอบรมพนักงานทุกระดับให้ มีความรู้ความเข้ าใจในการทางานโดยเท่าเทียมและสม่าเสมอ
รวมทังได้
้ สง่ เสริ มและมอบหมายให้ พนักงานมีตาแหน่งหน้ าที่การงานที่สงู ขึ ้นเพื่อรองรับด้ านการบริ หารจัดการของบริ ษัท
ดังนัน้ บริ ษัทจึงมัน่ ใจว่าจะสามารถลดการพึง่ พิงการบริ หารงานโดยผู้บริ หารหลักได้ ในอนาคต
4. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ ำลงทุนในธุรกิจพลังงำนทดแทน
นับตังแต่
้ ช่วงปี 2559 บริ ษัทได้ ขยายการดาเนินธุรกิจไปสูธ่ ุรกิจด้ านพลังงานทดแทน จนกระทัง่ ปั จจุบนั บริ ษัทมี
การลงทุนทังส่
้ วนที่เป็ นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งบริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์
จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็ นผู้เข้ าลงทุนในโครงการต่าง ๆ ดังนัน้ การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
โรงไฟฟ้าอาจเกิดความเสีย่ งในด้ านต่าง ๆ ได้ แก่
- ความเสีย่ งจากความสาเร็ จของโครงการ / ความเสีย่ งจากการเปิ ดดาเนินโครงการที่ลา่ ช้ ากว่าแผนที่วางไว้ ซึง่
ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เมืองมินบู ประเทศเมี ยนมาร์ ผ่านการเข้ าถือหุ้นร้ อยละ
20 ในบริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด ปั จจุบนั ยังอยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างโครงการสาหรับ
เฟสที่ 2 3 และ 4 จานวนรวม 170 เมกะวัตต์แรกจากทังหมด
้
220 เมกะวัตต์ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงหากเกิด
อุปสรรคในระหว่างการก่อสร้ างโครงการ ทาให้ วนั เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ต้องล่าช้ าออกไป หรื อทาให้ มี
ต้ น ทุน หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ เพิ่ ม ขึ น้ ซึ่ ง จะส่ง ผลให้ บ ริ ษั ท ได้ รั บ ผลตอบแทนจากการลงทุน น้ อ ยกว่ า ที่
คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ ตาม ในประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว บริ ษัทได้ ส่งตัวแทนกรรมการของบริ ษัทเข้ าร่ วม
ประชุมและดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทใน บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ง
ตัวแทนกรรมการของบริ ษัท ได้ เข้ าร่วมประชุมและรับฟั งความคืบหน้ า รวมทังปั
้ ญหาและแนวทางการแก้ ไข
เพื่อให้ การดาเนินการของโครงการลุลว่ งตามแผนงานที่วางไว้ อย่างใกล้ ชิด ทังนี
้ ้ตัวแทนกรรมการจะนาเสนอ
รายละเอียดต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อรับทราบความคืบหน้ าการดาเนินการก่อสร้ าง
โครงการอย่างต่อเนื่องในทุกคราวที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
หน้ าที่ 1.0 - 81

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

-

-

ปั จจุบนั โครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และรับรู้ รายได้ ขนาดกาลัง
การผลิต 50 MW เฟสที่ 1 ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 27 กันยายน 2562 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ความเสี่ย งจากความผัน ผวนของอัต ราดอกเบีย้ เนื่ องจากแหล่งเงิ นสนับ สนุน ในการก่ อสร้ างโครงการ
โรงไฟฟ้า เป็ นวงเงิ นที่โครงการได้ รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิ น ซึ่งถูกกาหนดเป็ นอัตราดอกเบีย้
ลอยตัว ดังนัน้ หากเกิดการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี ้ยจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้ นทุนทางการเงินของ
โครงการ ซึง่ จะกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรที่บริ ษัทจะได้ รับในท้ ายที่สดุ อย่างไรก็ตามสาหรับโครงการโรงไฟฟ้า
มินบู ได้ กาหนดให้ มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยตามสัดส่วนที่กาหนด เพื่อลดความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน (Credit
Facility Agreement)
ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีว
มวล เนื่องจากบริ ษัทเริ่ มรับรู้รายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีว
มวล ของบริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด จังหวัดนราธิวาส ซึง่ ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลเป็ นวัตถุดิบใน
การผลิตไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่คือ ไม้ สบั จากไม้ ยางพาราและไม้ เบญจพรรณ ซึ่งหากราคาไม้ สบั ส่งถึงหน้ า
โรงไฟฟ้ามีความผันผวนอย่างมีนยั สาคัญ อาจส่งผลกระทบต่อต้ นทุนการผลิตไฟฟ้า ปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น และ
ในท้ ายที่สดุ จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนของบริ ษัทได้
อย่างไรก็ ตาม ในประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว บริ ษัทได้ ส่งตัวแทนกรรมการของบริ ษัทเข้ าร่ วม
ประชุมและดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทใน บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด ซึ่งตัวแทน
กรรมการของบริ ษัท ได้ เข้ าร่ วมประชุมและรับฟั งผลการดาเนินงานของโครงการเป็ นประจาทุกเดือน เพื่อ
รั บ ทราบถึ ง สัด ส่ว นต้ น ทุน การผลิต ไฟฟ้า และค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ น้ กับ โครงการ ซึ่ง หากเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญในทีมคณะกรรมการบริ หารจะเร่ งหาแนวทางแก้ ไข พร้ อมติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นต่อภาพรวมการดาเนินงานของโครงการ
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สินถำวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่ อยใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ
ประเภท
ทรัพย์ สิน

ลักษณะทรัพย์ สิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

1. ที่ดนิ

ภำระผูกพัน

- ที่ดนิ โฉนดเลขที่ 22357, 29832, 47836, 55949, 61964 และ
เป็ นเจ้ าของ
55306 ตังอยู
้ ่ที่ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง เนื ้อที่
รวม 43-0-37 ไร่
- ที่ดนิ โฉนดเลขที่ 78, 542 และ 743 ตังอยู
้ ่ที่ตาบลวังจันทร์ อาเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง เนื ้อที่รวม 54-2-11 ไร่
- ที่ดนิ โฉนดเลขที่ 138570 และ 138571 ตังอยู
้ ่ที่อาเภอบึงคาพร้ อย
อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื ้อที่รวม 1-0-3 ไร่
2. ส่วนปรับปรุ งที่ดนิ
เป็ นเจ้ าของ

เป็ นหลักประกัน
วงเงินสินเชื่อกับ
เจ้ าหนี ้สถาบัน
การเงิน

3. อาคาร

เป็ นหลักประกัน
วงเงินสินเชื่อกับ
เจ้ าหนี ้สถาบัน
การเงิน

- อาคารสานักงานใหญ่ โรงงาน และคลังสินค้ า ตังอยู
้ ่เลขที่ 37/9 หมู่
3 ถนนบ้ านบึง-แกลง ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
- อาคารสานักงาน โรงงาน และคลังสินค้ า ตังอยู
้ ่เลขที่ 29/1 หมู่ 3
ซอยชงโค-ชุมนุมใน ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
- อาคารสานักงาน โชว์รูม และคลังสินค้ า ตังอยู
้ ่เลขที่ 25/28 หมู่ 12
ตาบลบึงคาพร้ อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เป็ นเจ้ าของ
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
(ล้ ำนบำท)
162.81

กำรใช้ ประโยชน์ ในทรัพย์ สิน
- ที่ตงอาคารส
ั้
านักงานใหญ่ อาคาร
โรงงานและคลังสินค้ า
- ที่ตงอาคารโรงงานและคลั
ั้
งสินค้ า
- ที่ตงโชว์
ั ้ รูมและคลังสินค้ าของบริ ษัท

- ไม่มี -

9.71
184.10

ที่ตงอาคารส
ั้
านักงานใหญ่ อาคารโรงงาน
และคลังสินค้ า
ใช้ เป็ นอาคารสานักงาน โรงงาน โชว์รูม
และคลังสินค้ า
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มูลค่าสุทธิ
ประเภททรัพย์สิน

ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

4. ส่วนปรับปรุ งอาคาร
5. เครื่ องจักรและอุปกรณ์

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

6. ระบบไฟฟ้า
7. เครื่ องตกแต่งติดตัง้ เครื่ องใช้ สานักงาน และอุปกรณ์โชว์รูม
8. ยานพาหนะ
9. ระบบสาธารณูปโภค

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
ทรัพย์สินภายใต้
สัญญาเช่าซื ้อ
เป็ นเจ้ าของ

10. งานระหว่างก่อสร้ างและเครื่ องจักรระหว่างติดตัง้

เป็ นเจ้ าของ

รวม

ภาระผูกพัน
- ไม่มี เครื่ องจักร
บางส่วนเป็ น
หลักประกันวงเงิน
สินเชื่อกับเจ้ าหนี ้
สถาบันการเงิน
แห่งหนึง่ รวม
วงเงินจานองรวม
166.63 ล้ าน
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

ณ 31 ธันวาคม 2562
(ล้ านบาท)
48.05
365.74

เพื่อใช้ ในโรงงาน / สานักงาน
เพื่อใช้ ในโรงงาน

41.03
18.29
56.40

เพื่อใช้ ในโรงงาน / สานักงาน
เพื่อใช้ ในโรงงาน / สานักงาน
เพื่อใช้ ในการติดต่อและการขนส่ง

- ไม่มี -

3.90

เพื่อใช้ ในโรงงาน / สานักงาน

- ไม่มี -

51.44

อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้ างและรอติดตัง้
เครื่ องจักร

941.62
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สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตนที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิเท่ากับ 0.78 ล้ านบาท โดยรายการดัง
กล่าวคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กำรด้ อยค่ ำของสินทรัพย์
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุม่ บริ ษัทได้ รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี ้ของการด้ อยค่า
หรื อไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี ้จะทาการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้ รับคืน (มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนที่จาเป็ นในการ
ขายสินทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์นนแล้
ั ้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า) โดยที่การทบทวนจะพิจารณาจากสินทรัพย์
แต่ละรายการหรื อพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดแล้ วแต่กรณี
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน กลุม่ บริ ษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่า
โดยการลดมูลค่าตามบัญชีให้ เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนและรับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จหรื อลดส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาของสินทรัพย์ในกรณีที่สนิ ทรัพย์นนเคยถู
ั้
กตีราคาเพิ่ม และจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าโดย
ถือเป็ นรายได้ อื่นหรื อนาไปเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์แล้ วแต่กรณีเมื่อมีข้อบ่งชี ้ว่าการด้ อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่
อีกต่อไปหรื อยังคงมีอยู่แต่เป็ นไปในทางที่ลดลง ทังนี
้ ้ การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าจะไม่สงู กว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์นนสุ
ั ้ ทธิ จากค่าเสื่อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่ายประหนึ่งว่าไม่มีการรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของ
สินทรัพย์นนในปี
ั ้ ก่อนๆ นอกจากนี ้ กลุม่ บริ ษัทรับรู้การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ใน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและรับรู้ สว่ นเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์นนเพิ
ั ้ ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม หากกลุ่ มบริ ษัทได้ รับรู้ ผล
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่นนไปยั
ั ้ งกาไรหรื อขาดทุนในปี ก่อน กลุม่ บริ ษัทต้ องรับรู้ การกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่านันไปยั
้ งกาไรหรื อขาดทุนเป็ นจานวนไม่เกินผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่เคยรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายใน
ปี ก่อน
กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่กลุม่ บริ ษัทจะได้ รับจากการขายสินทรัพย์หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี ้สินในรายการที่เกิดขึ ้น
ในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า ตลาดที่มีสภาพคล่องเป็ นตลาดที่รายการสาหรับสินทรัพย์และหนี ้สินนัน้
ๆ เกิดขึ ้นซึง่ มีความถี่และปริ มาณอย่างเพียงพอเพื่อให้ ข้อมูลราคาอย่างต่อเนื่อง ผู้ร่วมตลาดได้ แก่ ผู้ซื ้อและผู้ขายในตลาด
หลักหรื อตลาดที่ให้ ประโยชน์สงู สุดสาหรับสินทรัพย์หรื อหนี ้สินนัน้ ๆ โดยผู้ร่วมตลาดต้ องมีความเป็ นอิสระจากกัน มีความ
รอบรู้และความเข้ าใจอย่างสมเหตุสมผล สามารถที่จะเข้ าทารายการสาหรับสินทรัพย์หรื อหนี ้สินนัน้ ๆ และเต็มใจที่จะเข้ า
ทารายการสาหรับสินทรัพย์หรื อหนี ้สินนัน้ ๆ
เพื่อให้ การวัดมูลค่ายุติธรรมและเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในงบการเงินมีความสม่าเสมอและสามารถเปรี ยบเทียบ
ได้ จึงมีการกาหนดลาดับชันของมู
้
ลค่ายุติธรรมออกเป็ น 3 ระดับตามประเภทของข้ อมูลที่นามาใช้ ในเทคนิคการประเมิน
มูลค่าเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม ทังนี
้ ้ ลาดับชันของมู
้
ลค่ายุติธรรมให้ ลาดับความสาคัญสูงสุดกับราคาเสนอซื ้อขายที่ไม่ต้อง
ปรับปรุ งในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรื อหนี ้สินอย่างเดียวกัน (“ข้ อมูลระดับ 1”) รองลงมาคือข้ อมูลอื่นที่
สามารถสังเกตได้ (“ข้ อมูลระดับ 2”) และต่าสุดคือข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ (“ข้ อมูลระดับ 3”)
ข้ อมูลระดับ 1 ได้ แก่ ราคาเสนอซื ้อขายที่ไม่ต้องปรับปรุงในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรื อหนี ้สินอย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข้ าถึง ณ วันที่วดั มูลค่า
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ข้ อมูลระดับ 2 ได้ แก่ ข้ อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื ้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้ โดยตรง
หรื อโดยอ้ อมสาหรับสินทรัพย์หรื อหนี ้สินนัน้ ๆ
ข้ อมูลระดับ 3 ได้ แก่ ข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ซงึ่ นามาใช้ กบั สินทรัพย์หรื อหนี ้สินนัน้ ๆ
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม และกำรร่ วมค้ ำ
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ าในงบการเงิ น บันทึกบัญชีโดยใช้ วิธีส่วนได้ เสีย บริ ษัทร่ วมเป็ นกิจการที่
บริ ษัทหรื อกลุม่ บริ ษัทมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญโดยมีอานาจเข้ าไปมีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงินและการดาเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว การร่ วมค้ าเป็ นการร่ วมการงานในกิจการที่บริ ษัท
หรื อกลุ่มบริ ษัทมีการควบคุมร่ วมกันกับผู้ร่วมค้ าอื่นในกิจการนัน้ งบการเงินรวมของกลุม่ บริ ษัทได้ รวมส่วนแบ่งกาไรหรื อ
ขาดทุนของบริ ษัทร่วมแลการร่วมค้ าตามวิธีสว่ นได้ เสียนับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญ หรื อมีการควบคุมร่วมกัน
จนถึงวันที่การมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญ หรื อมีการควบคุมร่ วมกัน สิ ้นสุดลง เมื่อส่วนแบ่งผลขาดทุนของบริ ษั ทใน
บริ ษัทร่ วและการร่ วมค้ ามีจานวนเกินกว่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ า เงินลงทุนจะถูกบันทึกลดยอดลงจนเป็ น
ศูนย์และหยุดรับรู้ ส่วนแบ่งผลขาดทุนเว้ นแต่กรณีที่บริ ษัท หรื อกลุม่ บริ ษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อโดยการอนุมาน
หรื อยินยอมที่จะชาระภาระผูกพันของบริ ษัทร่วมและการร่วมค้ า
นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีบริ ษัทย่อย 4 บริ ษัท ได้ แก่
1. บริ ษัท วีวี - เดคอร์ จากัด
2. บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด
3. บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด
4. บริ ษัท แพลนทเนทบอร์ ด จากัด
นอกจากนี ้ ยังมีบริษัทร่วม 2 บริ ษัท ที่ทาง บริ ษัท อีซเี อฟ พาวเวอร์ จากัด เข้ าเป็ นผู้ร่วมทุน สาหรับรายการเงิน
ลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่วมค้ า รวม 2 บริ ษัท ได้ แก่
1. บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด
2. บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด
ในการพิจารณาลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม รวมทังโครงการลงทุ
้
นแต่ละโครงการ บริ ษัทจะให้ ความสาคัญ
กับ การพิ จ ารณาลงทุน ในธุ ร กิ จ ที่ เ กื อ้ หนุน และเอื อ้ ประโยชน์ ต่อ การด าเนิ น ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท เป็ น สาคัญ โดยค านึง ถึ ง
ผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสีย่ ง และสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษัทอย่างรอบคอบ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะต้ อง
ผ่า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการบริ ษั ท และที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ตามขอบเขตอ านาจอนุมัติ ที่ ก าหนดไว้ และต้ อ ง
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดและประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงกฏหมายต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง โดยบริ ษัทจะควบคุมผ่านการส่งกรรมการ และ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทเข้ าไปเป็ น
กรรมการ เพื่อควบคุมทิศทางและนโยบายการบริ หารงานให้ สอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท

หน้ าที่ 1.0 - 86

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

5. ข้ อพิพำททำงกฎหมำย
ปั จจุบนั บริ ษัทไม่มีข้อพิพาททางด้ านกฎหมายหรื อคดีที่อาจจะมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อยที่มีจานวนสูงกว่าร้ อยละ 5.00 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสำคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่วไปบริษัท บริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม

ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)
ชื่อบริ ษัทภาษาไทย
ชื่อบริ ษัทภาษาอังกฤษ
วันที่จดทะเบียนก่อตังบริ
้ ษัท

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:
:

ทุนจดทะเบียน

:

ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว

:

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:

ที่ตงส
ั ้ านักงานสาขา
สาขาที่ 1

:

บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
East Coast Furnitech Public Company Limited (ECF)
วันที่ 12 ตุลาคม 2542 ในฐานะบริ ษัทจากัด
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 บริ ษัทได้ ดาเนินการจดทะเบียนเพื่อแปร
สภาพจากบริ ษัทจากัดเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด และเปลีย่ นชื่อเป็ น บริ ษัท
อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF)
0107555000449
ECF
ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด เฟอร์ นิเจอร์ ไม้
ยางพารา กระดาษปิ ดผิว เพื่อใช้ ประกอบในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ การ
ผลิตและจาหน่ายไม้ ยางพาราแปรรูปอบแห้ ง การจัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
ผ่านโชว์รูม เว็บไซต์ และการให้ บริ การตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซี) การเป็ น
ผู้ลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงาน ได้ แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
312,462,090.75 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,249,848,363.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 0.25 บาท
239,871,889.25 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 959,487,557.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 0.25 บาท
37/9 หมู่ 10 ถนนบ้ านบึง – แกลง ตาบลทางเกวียน
อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง 21110
เลขที่ 29/1 หมูท่ ี่ 3 ซอยชงโค – ชุมนุมใน ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์
จัง หวัด ระยอง โดยสานัก งานแห่ง นี ใ้ ช้ เ ป็ น โรงงานผลิ ต และประกอบ
เฟอร์ นิ เ จอร์ อี ก แห่ง หนึ่ง ของบริ ษั ท รวมถึ ง สายการผลิต ในส่ว นของ
โรงเลือ่ ยไม้ ยางพาราแปรรู ปและอบแห้ ง และผลิตกระดาษปิ ดผิวสาหรับ
ใช้ ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์
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สาขาที่ 2

:

โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page

:
:
:

ชื่อบริษัท
สถานที่ตงั ้
ประเภทธุรกิจ

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว
แบ่งออกเป็ น
สัดส่วนที่บริ ษัทถือหุ้น

:
:
:
:
:

ชื่อบริษัท
สถานที่ตงั ้

:
:

ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว
แบ่งออกเป็ น
สัดส่วนที่บริ ษัทถือหุ้น

:
:
:
:
:
:

ชื่อบริษัท
สถานที่ตงั ้

:
:

ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
ทุนชาระแล้ ว
สัดส่วนที่บริ ษัทถือหุ้น

:
:
:
:
:

เลขที่ 25/28 หมู่ที่ 12 ตาบลบึง คาพร้ อย อาเภอลาลูก กา จัง หวัด
ปทุม ธานี โดยสานัก งานแห่ง นี ้ใช้ เ ป็ น ส่ว นของฝ่ ายบริ ห ารงานด้ า น
การตลาด และโกดังเก็บสินค้ า
+66 38-675-181-4, +66 2-152-7301-4
+66 38-678-220
www.eastcoast.co.th, www.elegathai.com
บริษัท วีว-ี เดคคอร์ จำกัด
25/28 หมู่ 12 ตาบลบึงคาพร้ อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
ธุรกิจด้ านการตลาด (Trading) เพื่อเป็ นผู้จาหน่ายกระดาษปิ ดผิว
ให้ กบั ลูกค้ า
0215554002097
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ร้ อยละ 99.95 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ ว
บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จำกัด
37/4 หมู่ 10 ถนนบ้ านบึง-แกลง ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 21110
ถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company)
0215558001541
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ร้ อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ ว
บริษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์ จำกัด
37/7 หมู่ 10 ถนนบ้ านบึง-แกลง ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 21110
ถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company)
0215560000521
687,652,500 บาท
หุ้นสามัญ 68,765,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
687,652,500 บาท
ร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ ว
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ชื่อบริษัท
สถานที่ตงั ้
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:

ทุนชาระแล้ ว

:

สัดส่วนที่บริ ษัทถือหุ้น

:

บริษัท แพลนเนทบอร์ ด จำกัด
25/28 หมู่ 12 ตาบลบึงคาพร้ อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
ถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company)
0135560026262
50,000,000 บาท
หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
12,500,000 บาท
หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.25 บาท
ร้ อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ ว

บุคคลอ้ ำงอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย

สถาบันการเงินที่ตดิ ต่อ
ประจา
สานักเลขานุการบริ ษัท
และนักลงทุนสัมพันธ์

:

บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
: นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซชิเอท จากัด
อาคารเจ้ าพระยาทาวเวอร์ ห้ อง 706 เลขที่ 89
ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริ ญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-630-7500 หรื อ 02-714-8842-3 หรื อ 02-185-0342
โทรสาร 02-630-7506 หรื อ 02-185-0225
: นายฐานันดร์ เจริ ญฤทธิ์
สานักกฏหมายกฤตธรรม เลขที่ 9 ซอยอินทามระ 7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพ โทรศัพท์ 02-279-3141 หรื อ 02-616-6384
: ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขา แกลง
เลขที่ 176 ถนนสุขมุ วิท ตาบลเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ 038-884-089 038-671-576
:

นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตาบลบึงคาพร้ อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
12150
โทรศัพท์ 02-152-7301-4 ต่อ 212
โทรสาร 02-152-7305
อีเมล์ sarisa@eastcoast.co.th
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6.2 ข้ อมูลสำคัญอื่น
บริ ษัทมีการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
วัตถุประสงค์ในการออก
ตราสารหนี ้

: เพื่อใช้ เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรื อใช้ ชาระคืนหนี ้ และ/หรื อใช้ เป็ นเงินลงทุนในการ
ขยายธุรกิจ

มูลค่าตราสารหนี ้คงค้ าง

: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมียอดคงค้ างตราสารหนี ้ที่ยงั ไม่ครบกาหนดไถ่
ถอน รวมมูลค่า 1,178.79 ล้ านบาท มีรายละเอียดดังนี ้
: - “หุ้นกู้มีหลักประกันของบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
1/2561 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2563” มูลค่าคงค้ าง 609.80 ล้ านบาท ครบ
กาหนดไถ่ถอนวันที่ 16 สิงหาคม 2563
- “หุ้นกู้มีหลักประกันของบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
2/2562 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2564” มูลค่าคงค้ าง 200 ล้ านบาท ครบ
กาหนดไถ่ถอนวันที่ 22 สิงหาคม 2564
- “หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันของบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
3/2562 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2564” มูลค่าคงค้ าง 180.20 ล้ านบาท ครบ
กาหนดไถ่ถอนวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
- ตัว๋ แลกเงินระยะสัน้ มูลค่าคงค้ างรวม 197.99 ล้ านบาท ซึง่ จะทยอยครบ
กาหนดชาระไม่เกิน 7 เดือน นับจากวันที่ออกตราสาร หรื อตังแต่
้ เดือน
มกราคม 2563 - มิถนุ ายน 2563

นายทะเบียนหุ้นกู้

:

“หุน้ กู้มีประกันของบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที ่
1/2561 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2563”
นายทะเบียนหุ้นกู้ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่ 9 ถนนรัชดาภิเษก จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-544-2923
“หุน้ กู้มีหลักประกันของบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที ่
2/2562 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2564”
นายทะเบียนหุ้นกู้ คือ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่ 9 ถนนรัชดาภิเษก จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-544-2923
“หุน้ กู้ไม่มีหลักประกันของบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ครัง้
ที ่ 3/2562 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2564”
นายทะเบียนหุ้นกู้ คือ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
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กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-626-7000
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

“หุน้ กู้มีประกันของบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที ่
1/2561 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2563”
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คือ บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ 87/2 อาคารซีอาร์ ซีทาวเวอร์ ชัน้ 9, 18, 39, 52 ออลซีซนั เพลส ถนน
วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-648-1111
“หุน้ กู้มีหลักประกันของบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที ่
2/2562 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2564”
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คือ บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชัน้ 3 และอาคารสิน
ธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 18, 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330
โทรศัพท์ 02-205-7000
“หุน้ กู้ไม่มีหลักประกันของบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ครัง้
ที ่ 3/2562 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2564”
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-296-5557
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ส่ วนที่ 2
กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร
7. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ ว
ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 312,462,090.75 บาท (สามร้ อยสิบสองล้ านสีแ่ สนหกหมื่นเก้ าสิบบาทเจ็ด
สิบห้ าสตางค์) แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,249,848,363.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท (ยี่สบิ ห้ าสตางค์)
โดยคิดเป็ นทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ วเท่ากับ 239,871,889.25 บาท (สองร้ อยสามสิบเก้ าล้ านแปดแสนเจ็ดหมื่ นหนึง่
พันแปดร้ อยแปดสิบเก้ าบาทยี่สบิ ห้ าสตางค์) แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 959,487,557 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25
บาท (ยี่สบิ ห้ าสตางค์)
7.2 ผู้ถอื หุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
4,524 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ข้ อมูลกำรถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ชื่อ – สกุล
จำนวนหุ้น
ร้ อยละของทุน
(หุ้น)
ชำระแล้ ว
1. กลุ่มครอบครัวสุขสวัสดิ์
479,839,150
50.0099%
1.1 นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
15.7217%
150,847,750
1.2 นางสาวทิ พวรรณ สุขสวัสดิ์
15.6524%
150,182,750
1.3 นายชาลี
สุขสวัสดิ์
15.6315%
149,982,750
1.4 นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
2.4533%
23,538,800
1.5 นางวราภรณ์
สุขสวัสดิ์
0.5506%
5,283,100
1.6 ด.ช.นพรุจ
สุขสวัสดิ์
600
0.0001%
1.7 ด.ญ.วริ ศรา
สุขสวัสดิ์
600
0.0001%
1.8 ด.ช.พีรวุฒิ
สุขสวัสดิ์
600
0.0001%
1.9 ด.ญ.สุพิชญา
สุขสวัสดิ์
600
0.0001%
1.10 ด.ช.วรรธนะ
สุขสวัสดิ์
600
0.0001%
1.11 นายสิ ทธิ โชค
ชิ นนุรตั น์
600
0.0001%
1.12 นางสุภคั
สุขสวัสดิ์
400
0.0000%
32,046,951
3.3400%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
3. กลุ่มครอบครัวพำนิช
26,825,000
2.7958%
3.1 นางพิกลุ
พานิ ช
2.6056%
25,000,000
3.2 นางสาวประภัสสร
พานิ ช
0.1834%
1,760,000
3.3 นางสาวนุชนารถ
พานิ ช
0.0068%
65,000
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ชื่อ – สกุล
4. กลุ่มครอบครั วปั ทมสัตยาสนธิ
4.1 นางขันทอง
อุดมมหันติ สขุ
4.2 นายพิศิษฐ์
ปัทมสัตยาสนธิ
4.3 นางสาวกฤษชนก
ปัทมสัตยาสนธิ
5. กลุ่มครอบครัววิริยำทรพันธุ์
5.1 นางวาสนา
วิ ริยาทรพันธุ์
5.2 นายวิ ทยา
วิ ริยาทรพันธุ์
5.3 นางสาววีรยา
วิ ริยาทรพันธุ์
6. กลุ่มโดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
6.1 นางขันทอง
อุดมมหันติ สขุ
6.2 นางนงเยาว์
มหัทธนารักษ์
6.3 นายวศิ น
พุทธารี
6.4 นายพิ ชพงศ์
จตุรภัทรพร
6.5 นางสาวอุไรวรรณ เจนวิ ริยะโสภาคย์
6.6 นายภูมิภทั ร์
สีวะรา
6.7 นางสาวกุลธิ ดา
มหัทธนารักษ์
6.8 นายสามารถ
อิ สลาม
6.9 นางกนิษฐา
สังเสวี
6.10 นางสุธีรา
พุทธารี
6.11 คุณหญิ งสทนา
โสณกุล ณ อยุธยา
6.12 หม่อมหลวงธี รเชษฐ์ โสณกุล
6.13 หม่อมหลวงรัตนมงคล ชยาภิ รตั
6.14 นางวลีพร
อิ งค์ธเนศ
7. กลุ่มครอบครัวสมรพิทักษ์ กุล
7.1 นายศักดิ์ สมุ ิ ตร
สมรพิ ทกั ษ์ กลุ
7.2 นายอภิ ชาติ
สมรพิ ทกั ษ์ กลุ
8. นำงสำวทัศนีย์
วงษ์ จิรำษฎร์
9. นำยปรัชญำ
คงทวีเลิศ
10. นำงมณีรัตน์
อนันต์ ภมู ิไตรภพ
11. ผู้ถอื หุ้นรำยย่ อยอื่น ๆ ( 4,482 รำย)
รวมจำนวนหุ้นทัง้ สิน้
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ข้ อมูลกำรถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
จำนวนหุ้น
ร้ อยละของทุน
(หุ้น)
ชำระแล้ ว
11,350,000
1.1829%
0.7296%
7,000,000
0.3283%
3,150,000
0.1251%
1,200,000
11,181,500
1.1654%
0.9781%
9,384,500
0.1732%
1,661,900
0.0141%
135,100
10,879,300
1.1339%
0.6681%
6,410,300
1,095,100
0.1141%
702,400
0.0732%
588,000
0.0613%
529,300
0.0552%
520,600
0.0543%
483,200
0.0504%
120,000
0.0125%
94,400
0.0098%
90,200
0.0094%
73,600
0.0077%
72,300
0.0075%
63,400
0.0066%
36,500
0.0038%
9,494,100
0.9895%
9,224,100
0.9614%
270,000
0.0281%
7,204,000
0.7508%
6,089,400
0.6347%
5,400,000
0.5628%
359,178,156
37.4344%
959,487,557
100.0000%
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ผู้ถือหุ้นต่ ำงด้ ำว : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นต่างด้ าว 5 ราย ถือหุ้น 1,921,700 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.2 ของ
จานวนหุ้นทังหมด
้
หมำยเหตุ : บริ ษัทมีข้อจากัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้ าวตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 11 ว่า “หุ้นของบริ ษัทโอนได้ โดยไม่มี
ข้ อจากัด เว้ นแต่การโอนหุ้นนันเป็
้ นเหตุให้ คนต่างด้ าวถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว”

7.3 กำรออกหลักทรัพย์ อ่ ืน

บริ ษัทมีการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท (ECF-W3) ในวันที่ 20
ตุลาคม 2560 จานวน 129,951,632 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 6 หุ้นต่อใบสาคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิ ดังนี ้
อัตราการใช้ สทิ ธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในภายหลังได้
เกิดการเปลีย่ นแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิเป็ น 1.0008 หุ้น
ราคาใช้ สทิ ธิ
5 บาทต่อหุ้น ในภายหลังได้ เกิดการเปลีย่ นแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิเป็ น
4.9958 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ เริ่ มใช้ สทิ ธิ ครัง้ แรกได้ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 และ
สามารถใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ อีก 7 ครัง้ ซึง่ จะตรงกับวันที่ 25 ของ
เดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน 2561 และวันใช้ สทิ ธิครัง้
สุดท้ าย คือ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 หากกาหนดวันใช้ สทิ ธิครัง้ ใดตรงกับวันหยุด
ทาการของบริ ษัท จะกาหนดวันใช้ สทิ ธิให้ เป็ นวันที่ก่อนหน้ าวันกาหนดใช้ สทิ ธิใน
ครัง้ นัน้ ๆ
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ที่ยงั ไม่ได้ ถกู ใช้ สทิ ธิจานวน
129,951,632 หน่วย
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษัทได้ ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และมีหลักประกัน จานวน 699,900
หน่วย มูลค่าทีต่ ราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.5 ต่อปี ดอกเบี ้ยครบกาหนดชาระทุก 3 เดือน และ
ครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 หุ้นกู้ดงั กล่าวมีเงื่อนไขที่สาคัญที่ต้องปฏิบตั ิตามได้ แก่ การรักษาอัตราส่วน
หนี ้สินต่อส่วนทุนในอัตราไม่เกินกว่า 4 ต่อ 1 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หุ้นกู้ดงั กล่าวมียอดคงค้ างเท่ากับ 609.80
ล้ านบาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 บริ ษัทได้ ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และมีหลักประกันให้ แก่ผ้ ลู งทุน
สถาบันจานวน 200,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บาท หุ้นกู้นี ้มีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.75 ต่อปี ดอกเบี ้ยครบ
กาหนดชาระทุก 3 เดือน และครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 22 มีนาคม 2564 หุ้นกู้ดงั กล่าวมีเงื่อนไขที่สาคัญที่ต้องปฏิบตั ติ าม
ได้ แก่ การรักษาอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนทุนในอัตราไม่เกินกว่า 4 ต่อ 1 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หุ้นกู้ดงั กล่าวมียอด
คงค้ างเท่ากับ 200 ล้ านบาท
ในปี เดียวกันเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริ ษัทได้ ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันให้ แก่
ผู้ลงทุนสถาบันจานวน 180,200 หน่วย มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บาท หุ้นกู้นี ้มีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.50 ต่อปี ดอกเบี ้ย
ครบกาหนดชาระทุก 3 เดือน และครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 หุ้นกู้ดงั กล่าวมีเงื่อนไขที่สาคัญทีต่ ้ อง
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ปฏิบตั ิตามได้ แก่ การรักษาอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนทุนในอัตราไม่เกินกว่า 4 ต่อ 1 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หุ้นกู้
ดังกล่าวมียอดคงค้ างเท่ากับ 180.20 ล้ านบาท
7.4 นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลของ
งบการเงินบริ ษัทและเงินสารองตามกฎหมายตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจ
มีการเปลีย่ นแปลง โดยขึ ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริ ษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัย ที่
เกี่ยวข้ องในการบริ หารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว อยู่ในอานาจ
ของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณา ทังนี
้ ้ มติคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับการอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล จะต้ องถูก
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ยกเว้ นหากเป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจ
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ โดยต้ องแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป
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8. โครงสร้ ำงกำรจัดกำร
8.1 คณะกรรมกำรบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ ษัทจานวน 8 ท่าน ประกอบด้ วย
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. ดร.เอกริ นทร์
วาสนาส่ง
กรรมการอิสระ
5. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ
6. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
7. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
8. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมการ / เลขานุการบริ ษัท
โดยมีนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ เป็ นเลขานุการบริ ษัท และนางสาวพชนัน สิงห์ภู่ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
บริ ษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท : นายวัล ลภ สุข สวัส ดิ์ นายชาลี สุข สวัส ดิ์ นายอารั ก ษ์ สุข สวัส ดิ์
นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ กรรมการสองคนลงลายมือชื่ อร่ วมกัน
และประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ข้ อจากัดอานาจของกรรมการ
: ไม่มี
หมำยเหตุ : ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ในหัวข้ อรำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร และเลขำนุกำรบริ ษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. พลเอก เทอดศักดิ์
มารมย์
กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวพิมพ์ราไพ บุญชะนะ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมำยเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่ มี ค วามรู้ และประสบการณ์ ใ นการสอบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ

งบการเงิ น คื อ รศ.ดร.มนตรี โสคติ ย านุ รั ก ษ์ สาหรั บ ประสบการณ์ ใ นการสอบทานงบการเงิ น นั น้
รศ .ด ร.ม น ต รี ฯ ปั จ จุ บ ั น ด า รง ต า แ หน่ ง ประ ธ า นก รรม ก า รต ร ว จ สอ บใ น บริ ษั ท จ ด ทะ เ บี ย น อ ยู่ อ ี ก
2 แห่ ง รวมถึ ง ที่ เ คยดารงตาแหน่ ง ประธานกรรมการตรวจสอบในอดี ต ที่ ผ่ า นมาอี ก หลายแห่ ง เช่ น กั น
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งจานวน 4 ท่าน ประกอบด้ วย
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
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2. รศ.ทรงกลด
3. นายชาลี
4. นายอารักษ์

จารุสมบัติ
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

คณะกรรมกำรสรรหำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีคณะกรรมการสรรหาจานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการสรรหา
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการสรรหา
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ ำตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี
โดยคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยจะประเมินผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละคณะอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อสามารถนาไปปรับปรุงแก้ ไข โดยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจะเป็ นการประเมินทังแบบ
้
คณะและรายบุคคล ตามแบบฟอร์ มการประเมินทังแบบคณะและรายบุ
้
คคล ที่ทางหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้ จดั ทาขึ ้น
โดยการประเมินจะครอบคลุมตังแต่
้ คณะกรรมการบริษัท
รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
ซึง่ มีหลักเกณฑ์การ
ประเมินผล ทังแบบของคณะกรรมการรายคณะ
้
และบุคคล ตามหัวข้ อหลักที่นามาใช้ ในการประเมิน ได้ แก่
1. การประเมินโครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ทังนี
้ ้กระบวนการในการประเมินทังแบบคณะ
้
และรายบุคคล มีรายละเอียด ดังนี ้
1) ดาเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงานของคณะกรรมการบริ ษัททังแบบคณะ
้
และรายบุคคลอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้
2) เลขานุการบริ ษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงานของคณะกรรมการบริ ษัทต่อ
คณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน
3) คณะกรรมการสรรหา
เสนอผลและแนวทางทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
โดยมีข้อมูลผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ทังในส่
้ วนรายคณะ และ
รายบุคคล สาหรับปี 2562 ที่ผา่ นมา มีคา่ เฉลีย่ ผลการประเมิน จากคะแนนเต็มร้ อยละ 100 ดังนี ้
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หน่ วย : ร้ อยละ

1.
2.
3.
4.
5.

ประเภทคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ผลกำรประเมินรำยคณะ
99.14
100.00
100.00
98.50
100.00

ผลกำรประเมินรำยบุคคล
100
100
100
100
100

คณะกรรมกำรบริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หารจานวน 4 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการบริ หาร
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการบริ หาร
4. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมการบริ หาร
โดยมีจานวนครัง้ ของการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในรอบปี 2560 – 2562 มีรายละเอียด ดังนี ้
คณะกรรมกำรบริษัท
รำยชื่อคณะกรรมกำร
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
2. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
4. ดร.เอกริ นทร์
วาสนาส่ง
5. นายสุพรรณ
เศษธะพานิช
6. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
7. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
8. นางวราภรณ์
สุขสวัสดิ์
9. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
10. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
หมายเหตุ :

ปี 2560
จำนวน
จำนวน
ครัง้ กำร ครัง้ ที่เข้ ำ
ประชุม
ประชุม
15
15
15
15
15
13
9
9
15
12
15
15
15
15
15
14
15
13

ปี 2561
จำนวน
จำนวน
ครัง้ กำร ครัง้ ที่เข้ ำ
ประชุม
ประชุม
14
14
14
14
14
13
14
12
14
13
14
14
14
14
14
14
14
13

ปี 2562
จำนวน จำนวนครัง้
ครัง้ กำร ที่เข้ ำร่ วม
ประชุม
ประชุม
11
11
11
11
11
10
11
11
7
6
11
11
11
10
11
10
11
10

- ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง ได้ รับการแต่งตังเข้
้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
- นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ ได้ รับการแต่งตังเข้
้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัท ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2561 และได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562

หน้ าที่ 2.0 - 7

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)
- นายสุพรรณ เศษธะพานิช ได้ รับการแต่งตัง้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 และได้ ลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13 กันยายน
2562

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ปี 2560
จำนวนครัง้ จำนวนครัง้ ที่
กำรประชุม เข้ ำประชุม
5
5
5
5
5
4

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

ปี 2561
จำนวนครัง้ จำนวนครัง้ ที่
กำรประชุม เข้ ำประชุม
4
4
4
4
4
3

ปี 2562
จำนวนครัง้
จำนวนครัง้
กำรประชุม กำรประชุม
4
4
4
4
4
4

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ปี 2561

ปี 2560

ปี 2562

รำยชื่อคณะกรรมกำร

จำนวนครัง้
กำรประชุม

จำนวนครัง้ ที่
เข้ ำประชุม

จำนวนครัง้
กำรประชุม

จำนวนครัง้ ที่
เข้ ำประชุม

จำนวนครัง้
กำรประชุม

จำนวนครัง้ ที่
เข้ ำประชุม

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

3

3

2

2

2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

3

2

2

2

3. นายชาลี สุขสวัสดิ์

3

3

2

2

4. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

3

3

2

2

2
2
2
2

2
2
2
2

คณะกรรมกำรสรรหำ

รำยชื่อคณะกรรมกำร
1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
2. นายชาลี สุขสวัสดิ์
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

ปี 2560
จำนวนครัง้
จำนวนครัง้
กำรประชุม กำรประชุม
1
1
1
1
1
1

ปี 2561
จำนวนครัง้
จำนวนครัง้ ที่
กำรประชุม
เข้ ำประชุม
3
3
3
3
3
3
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ปี 2562
จำนวนครัง้ จำนวนครัง้ ที่
กำรประชุม เข้ ำประชุม
2
2
2
2
2
2

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ ำตอบแทน
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

รำยชื่อคณะกรรมกำร

จำนวนครัง้
กำรประชุม

จำนวนครัง้ ที่
เข้ ำประชุม

จำนวนครัง้
กำรประชุม

จำนวนครัง้ ที่
เข้ ำประชุม

จำนวนครัง้
กำรประชุม

จำนวนครัง้ ที่
เข้ ำประชุม

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

1
1
1

1
1
1

3
3
3

3
3
3

2
2
2

2
2
2

8.2 ผู้บริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารจานวน 6 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการผู้จดั การ
2. นางสาวทิพวรรณ
สุขสวัสดิ์
รองกรรมการผู้จดั การ
3. นายสิทธิโชค
ชินนุรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ (สานักงานใหญ่)
4. นางสุภคั
สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ (สาขา 1)
5. นางสาวพชนัน
สิงห์ภู่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
6. นายพงศ์พนั ธุ์
สุริยอัมพร
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
หมำยเหตุ : ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ในหัวข้ อรำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร และเลขำนุกำรบริ ษัท

คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดเป้าหมายการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ และให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของกรรมการผู้จดั การเป็ นประจาทุกปี โดยกาหนดเป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ และ
แผนงานประจาปี เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสมให้ กบั กรรมการผู้จดั การ
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประเมินผลงานกรรมการผู้จดั การ โดยกรรมการบริ ษัทที่ไม่มีสว่ นได้ เสียกับกรรมการ
ผู้จัดการ เป็ น ผู้ประเมิ นผลการปฏิบัติ งานของกรรมการผู้จัด การเป็ น ประจ าทุก ปี อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ ซึ่ง ในแต่ละปี
กรรมการบริ ษัทที่ไม่มีสว่ นได้ เสียกับกรรมการผู้จดั การ จะวัดผลการดาเนินงานของกรรมการผู้จดั การในรอบปี ที่ผ่านมา ใน
รูปของความก้ าวหน้ าในการปฏิบตั ิงานที่สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้
โดยคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้ว างนโยบายค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จดั การตามผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การที่จะได้ รับข้ อมูลจากสรุ ปแบบประเมินผลของของกรรมการ
ผู้จดั การที่จดั ทาโดยกรรมการอิสระทุกท่าน ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยจะวางกรอบนโยบายค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จดั การไว้ เป็ นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนในกลุม่ อุตสาหกรรม และจะพิจารณาเปรี ยบเทียบเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ
ของกาไรสุทธิในส่วนของบริ ษัทที่เกิดขึ ้นในแต่ละปี ประกอบกัน สาหรับนโยบายขันต
้ ่าการปรับขึ ้นของแต่ละปี จะพิจารณา
อัตราที่ร้อยละ 3 – 5 ต่อปี สาหรับนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จดั การในระยะยาวนัน้ ขณะนี ้ยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณา
จัดหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป เมื่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาเห็นชอบถึงค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู้จดั การที่จะเกิดขึ ้นในแต่ละปี แล้ ว จะนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป

หน้ าที่ 2.0 - 9

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ทังนี
้ ้สาหรับการนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริ หารนัน้ ปั จจุบนั ยังอยู่
ระหว่างการศึกษาโครงสร้ างและนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ หารที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับ
ประเภทของธุรกิจ ซึง่ เมื่อได้ ข้อสรุปแล้ ว จะนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
และกาหนดนโยบายเพื่อผ่านการพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนของกรรมการบริ หารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทต่อไป
โดยในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมา ได้ มีการประเมินผลกรรมการผู้จดั การ โดยมีข้อสรุป ดังนี ้
สรุ ปแบบประเมินผลงำนของ กรรมกำรผู้จัดกำร (MD) สำหรับรอบปี 2562
ลำดับ

คะแนนรวม

หัวข้ อ

(ต่ อหัวข้ อ)

คะแนนเฉลี่ย
(คะแนน)

คะแนนเฉลี่ย
(ร้ อยละ)

1

ความเป็ นผู้นา

24

24.00

100.00

2

การกาหนดกลยุทธ์

24

23.75

98.96

3

การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์

24

24.00

100.00

4

การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน

24

23.75

98.96

5

ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ

24

24.00

100.00

6

ความสัมพันธ์กบั ภายนอก

20

20.00

100.00

7

การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร

24

23.75

100.00

8

การสืบทอดตาแหน่ง

12

12.00

100.00

9

ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ

16

16.00

100.00

10

คุณลักษณะส่วนตัว

24

23.75

98.96

216

215

99.54

คะแนนรวม
กำรกำหนดอำนำจอนุมัตวิ งเงิน
เรื่อง

คณะกรรมกำรบริหำร

1. อนุมตั กิ ารจัดหาทรัพย์สินถาวร ไม่เกิน 60,000,000 บาท
ประเภทอสังหาริ มทรัพย์
2. อ นุ มั ติ ก า ร ข า ย สิ น ท รั พ ย์ ไม่เกิน 40,000,000 บาท
ประเภทอสังหาริ มทรัพย์
3. อนุ มั ติ ก ารซื อ้ เพื่ อ การซ่ อ ม ไม่เกิน 30,000,000 บาท
บารุ ง
4. อนุมตั ิการซื ้ออุปกรณ์และวัสดุ เกิน 20,000,000 บาท

ไม่เกิน 30,000,000 บาท

รองกรรมกำร
ผู้จัดกำร
-

ผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จัดกำร
-

ไม่เกิน 10,000,000 บาท

-

-

กรรมกำรผู้จัดกำร

ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่เกิน 2,000,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท
ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่เกิน 1,000,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท
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บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

เรื่อง

คณะกรรมกำรบริหำร

สานักงาน
5. อนุมตั กิ ารขายสินทรัพย์ยกเว้ น ไม่เกิน 20,000,000 บาท
อสังหาริ มทรัพย์
6. อนุมัติ ว งเงิ น กู้ทัง้ ในประเทศ ไม่เกิน 100,000,000 บาท
และต่างประเทศ

กรรมกำรผู้จัดกำร

รองกรรมกำร
ผู้จัดกำร

ผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จัดกำร

ไม่เกิน 5,000,000 บาท

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : กรณีเกินอานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริหาร จะต้ องนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
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บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

แผนภำพโครงสร้ ำงภำยในบริษัท (Organization Chart)
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษทั

เลขานุการบริษทั และนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ผูต้ รวจสอบภายใน

กรรมการผูจ้ ดั การ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ (สาขา 1)
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
โรงงานสานักงานใหญ่

ผูจ้ ดั การโรงงาน
ไม้บอร์ด

ผูอ้ านวยการฝ่ าย
โรงงาน สาขา 1

ผูจ้ ดั การโรงงาน
ไม้ยาง

ผูจ้ ดั การโรงงาน
กระดาษ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
(สานักงานใหญ่)

ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
บัญชีและการเงิน

ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายบุคคล

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
บัญชีและการเงิน

ส่วนงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ส่วนงาน
คลังสินค้า/สโตร์

ผูอ้ านวยการฝ่ าย
ขายและการตลาด

ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายจัดซือ้

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ขายและตลาด
ต่างประเทศ
ส่วนงานจัดส่ง/
ส่งออก

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ขายและตลาด
ในประเทศ

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ขายและตลาด
ฝ่ ายกระดาษ

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

8.3 เลขำนุกำรบริษัทและผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี
เลขำนุกำรบริษัท
นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และเป็ นผู้
มีความรู้โดยจบการศึกษาด้ านบัญชี – การเงิน เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ให้ คาแนะนาเบือ้ งต้ นแก่กรรมการเพื่อรั บทราบถึงข้ อกฎหมาย ระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ของบริ ษัท และ
ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้ องและสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้ านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัท และข้ อพึงปฏิบตั ิ
ต่าง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังติ
้ ดตามให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
5. ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้ องตามระเบียบและข้ อกาหนดของ สานักงาน
กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. เป็ นบุคคลผู้ประสานงาน (Contact person) กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน กลต.) ตลาดหลั กทรั พย์แห่งประเทศไทย และศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย
7. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ได้ แก่
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัท ของกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หาร
- รายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท
- รายงานประจาปี
- แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
8. การดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เลขานุการบริ ษัทพ้ นจากตาแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังเลขานุ
้
การ
บริ ษั ท คนใหม่ ภายใน 90 วัน นับ แต่วัน ที่ เ ลขานุก ารบริ ษั ท คนเดิ ม พ้ น จากต าแหน่ ง หรื อ ไม่อ าจปฏิ บัติ ห น้ า ที่ และให้
คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึง่ ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี
นายพงศ์พนั ธุ์ สุริยอัมพร ดารงตาแหน่งเป็ นผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
ของบริ ษัท
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8.4 ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
1) ค่ ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) ค่าตอบแทนรายเดือน :
 ประธานกรรมการ
34,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการ
24,000 บาทต่อเดือน
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
29,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการตรวจสอบ
24,000 บาทต่อเดือน
โดยยังคงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับปี 2561
2) ค่าเบี ้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จานวน 7,000 บาทต่อ
ท่านต่อครัง้ (โดยยังคงอัตราเดิมเท่ากับปี 2561) ประกอบด้ วยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3) ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส: พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
4) ค่าตอบแทนประเภทสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้ แก่ ประกันสุขภาพ สมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรการกีฬา
(Sport Club) หรื อสโมสรเพื่อการพักผ่อน หรื อสันทนาการ (Member Club) : -ไม่มีทัง้ นี ้ ที่ ป ระชุ ม ได้ ก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการในวงเงิ น รวมไม่ เ กิ น 9,000,000 บาท ซึ่ ง เป็ น อัต ราวงเงิ น
ค่าตอบแทนที่เท่ากับปี 2561 เช่นกัน
โดยรายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม และการกาหนดวงเงิ นค่าตอบแทนกรรมการ
เท่ากับปี 2561 ทุกประการ
หมายเหตุ : เพื่อให้ เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายในการ
ควบคุมการตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม โบนัส ที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ น และตาม
อานาจอนุมตั ิที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ที่มีมลู ค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้ องนาเสนอเป็ นวาระการประชุมต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติม
ดังกล่าว

สาหรับโครงสร้ างค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบนัน้ ปั จจุบนั มีโครงสร้ างการจ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้ วย
1. ค่าตอบแทนรายเดือน :
2. ค่าเบี ้ยประชุม
3. ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส
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ค่ ำตอบแทนของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่ อยทุกคณะ สำหรับปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีรำยละเอียด ดังนี ้
คณะกรรมกำรบริษัท
หน่ วย : บำท
ปี 2560
รำยชื่อคณะกรรมกำร

ค่ ำเบีย้
ประชุม

เงินเดือน

ปี 2561
โบนัส

รวม

ค่ ำเบีย้
ประชุม

เงินเดือน

ปี 2562

โบนัส

รวม

เงินเดือน

ค่ ำเบีย้
ประชุม

โบนัส

รวม

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

336,000

105,000 120,000

561,000

408,000

98,000

120,000

626,000

408,000

77,000

120,000

605,000

2. รศ.ดร.มนตรี

โสคติยานุรักษ์

216,000

105,000 120,000

441,000

288,000

98,000

120,000

506,000

288,000

77,000

120,000

485,000

3. รศ.ทรงกลด

จารุสมบัติ

216,000

91,000

60,000

367,000

288,000

91,000

60,000

439,000

288,000

70,000

60,000

418,000

4.ดร.เอกรินทร์

วาสนาส่ง

216,000

63,000

35,000

314,000

288,000

84,000

60,000

432,000

288,000

77,000

60,000

425,000

5. นายสุพรรณ

เศษธะพานิช

-

-

-

-

-

-

-

-

216,000

42,000

-

258,000

6. นายชาลี

สุขสวัสดิ์

216,000

84,000

-

300,000

288,000

91,000

-

379,000

288,000

77,000

-

365,000

7. นายวัลลภ

สุขสวัสดิ์

216,000

105,000

-

321,000

288,000

98,000

-

386,000

288,000

70,000

-

358,000

8. นายอารักษ์

สุขสวัสดิ์

216,000

98,000

-

314,000

288,000

98,000

-

386,000

288,000

70,000

-

358,000

9. น.ส.ทิพวรรณ

สุขสวัสดิ์

216,000

91,000

-

307,000

288,000

91,000

-

379,000

288,000

70,000

-

358,000

10. นางวราภรณ์

สุขสวัสดิ์

216,000

105,000

-

321,000

288,000

98,000

-

386,000

-

-

-

-

หมายเหตุ :

รวม
2,064,000
847,000 335,000 3,246,000 2,712,000
847,000 360,000 3,919,000 2,640,000
630,000
360,000
3,630,000
- ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง ได้ รับการแต่งตังเข้
้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
- นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ ได้ รับการแต่งตังเข้
้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัท ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 และได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 10
มกราคม 2562
- นายสุพรรณ เศษธะพานิช ได้ รับการแต่งตังเข้
้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 และได้ ลาออกจากการดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ปี 2560
รำยชื่อคณะกรรมกำร
1. รศ.ดร.มนตรี

โสคติยานุรักษ์

เงินเดือน

ค่ ำเบีย้
โบนัส
ประชุม

ปี 2561
รวม

เงินเดือน

ค่ ำเบีย้
โบนัส
ประชุม

ปี 2562
รวม

เงินเดือน

ค่ ำเบีย้
ประชุม

โบนัส

รวม

276,000 35,000

ไม่มี

311,000

348,000 28,000

ไม่มี

376,000

348,000

28,000

ไม่มี

376,000

2. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

216,000 35,000

ไม่มี

251,000

288,000 28,000

ไม่มี

316,000

288,000

28,000

ไม่มี

316,000

3. รศ.ทรงกลด

216,000 28,000

ไม่มี

244,000

288,000 21,000

ไม่มี

309.000

288,000

28,000

ไม่มี

316,000

924,000 77,000 ไม่ มี 1,001,000

924,000

84,000

ไม่ มี

1,008,000

จารุสมบัติ

รวม

708,000 98,000 ไม่ มี 806,000

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

โสคติยานุรักษ์
จารุสมบัติ
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ค่ ำเบีย้ ประชุม
21,000
14,000
21,000
21,000

ค่ ำเบีย้ ประชุม
14,000
14,000
14,000
14,000

ค่ ำเบีย้ ประชุม
14,000
14,000
14,000
14,000

77,000

56,000

56,000
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คณะกรรมกำรสรรหำ
รำยชื่อคณะกรรมกำร
1. รศ.ทรงกลด
2. นายชาลี
3. นายอารักษ์
รวม

จารุสมบัติ
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

ปี 2560
ค่ ำเบีย้ ประชุม
14,000
14,000
7,000
35,000

ปี 2561
ค่ ำเบีย้ ประชุม
21,000
21,000
21,000
63,000

ปี 2562
ค่ ำเบีย้ ประชุม
14,000
14,000
14,000
42,000

ปี 2560
ค่ ำเบีย้ ประชุม
7,000
7,000
7,000
21,000

ปี 2561
ค่ ำเบีย้ ประชุม
21,000
21,000
21,000
63,000

ปี 2562
ค่ ำเบีย้ ประชุม
14,000
14,000
14,000
42,000

คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ ำตอบแทน
รำยชื่อคณะกรรมกำร
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
2. นายชาลี สุขสวัสดิ์
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
รวม
ค่ ำตอบแทนผู้บริหำร
ปี 2560
ค่ ำตอบแทนผู้บริหำร

ปี 2561

ปี 2562

จำนวน

จำนวนเงิน

จำนวน

จำนวนเงิน

จำนวน

จำนวนเงิน

(คน)
7

(บำท)
10,008,720

(คน)
8

(บำท)
10,742,053

8

11,934,720

โบนัส

-

736,060

-

348,000

-

0

เงินสมทบกองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพ
รวม

7

335,184

-

371,334

-

7

11,079,934

8

11,461,387

8

เงินเดือน

263,270
12,197,990

ในกรณีที่จะมีการพิจารณาอนุมตั ิเกี่ยวกับการให้ สวัสดิการเพิ่มเติมพิเศษแก่กรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้บริ หาร
บริ ษัท ในส่วนที่นอกเหนือจาก เงินเดือน ค่าเบี ้ยประชุม สวัสดิการ ค่าบาเหน็จ โบนัส และอื่น ๆ จากเดิมที่เคยมีการกาหนด
ค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้บริ หารบริ ษัทไว้ อยู่ก่อนแล้ ว หากในภายหลังจะมีการให้ สวัสดิการพิเศษ
เพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมลู ค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้ องนาเข้ าเป็ นวาระการประชุม โดยระบุรายละเอียดและ
ความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการพิเศษเพิ่มเติมดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากเป็ นกรณีของการให้ สวัสดิการพิเศษ
เพิ่มเติมในรู ปของรถประจาตาแหน่ง ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ของบริ ษัท ได้ แก่ ค่าผ่อนงวดรถ และค่าพนักงานขับรถ
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ประจาตาแหน่ง หากมีมูลค่ารวมแล้ วมากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้ องนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล
และให้ ความคิดเห็น รวมถึงให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทารายการดังกล่าวต่อไป
2) ค่ ำตอบแทนอื่น
- ไม่มี 8.5 บุคลำกร
 จำนวนพนักงำน (ไม่ รวมผู้บริหำร)
ในรอบปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีจานวนพนักงาน ดังต่อไปนี ้
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562
ประเภทพนักงำน
จำนวน (คน)
จำนวน (คน)
จำนวน (คน)
พนักงานประจา

289

305

268

1. ฝ่ ายบริ หาร

10

14

15

2. ฝ่ ายการตลาด

100

71

68

3. ฝ่ ายโรงงาน/ผลิต

71

66

64

4. ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

20

21

26

5. ฝ่ ายจัดซื ้อ

13

12

9

6. ฝ่ ายบุคคล/ธุรการ

26

34

42

7. ส่วนงานสโตร์ /คลังสินค้ า

17

20

27

8. ส่วนงานจัดส่งและส่งออก

5

17

13

9. ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

4

4

พนักงำนรำยวัน

960

972

864

รวม

1,213

1,261

1,132

หมำยเหตุ : พนักงำนรำยวัน ประมำณร้ อยละ 76.33 เป็ นพนักงำนในฝ่ ำยโรงงำน/ผลิต และมีปริมำณแรงงำนต่ ำงด้ ำวคิดเป็ น
ประมำณร้ อยละ 79.51 ของพนักงำนรำยวัน
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 ผลตอบแทนรวมของพนักงำน ลูกจ้ ำงบริษัท และลักษณะผลตอบแทน
ประเภทค่ ำตอบแทน
ค่าตอบแทนของพนักงานประจาในรูปเงินเดือน
โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
ค่าตอบแทนของลูกจ้ างในรูปค่าจ้ าง
ค่าอบรมสัมมนา
รวม

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

70,921,236

85,739,641

88,555,614

141,954,236
113,467.00
212,988,939

178,548,966
902,811.10
265,191,418.10

173,473,636
438,363.55
262,467,613

หมำยเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั ง้ ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2555 มีมติให้ จัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ ซึ่ง
บริษัทดำเนินกำรจัดตัง้ แล้ วเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2555

บริ ษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้ างทังในระยะสั
้
น้ และระยะยาว โดยระยะสันจะ
้
พิจารณาจากอัตราการเติบโตของผลการดาเนินงานในแต่ละปี เป็ นสาคัญ ต่อมาจะพิจารณาการปรับเพิ่มขึ ้นของอัตรา
ค่าตอบแทนให้ ครอบคลุมเงินเฟ้อในแต่ละปี และจะพิจารณาการปรับเพิ่มขึ ้นเป็ นรายบุคคลตามระดับความมีอุตสาหะ
ตังใจ
้ ทุม่ เท และความสามารถในการปฏิบตั ิงานเป็ นลาดับต่อมา
สาหรับการค่าตอบแทนในระยะยาว บริ ษัทจะพิจารณาจากการสร้ างโอกาสความก้ าวหน้ าในวิชาชีพโดยบริ ษัทใช้
แบบประเมินภายในองค์กรที่กาหนดขึ ้นมาให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับตัวชี ้วัดผลการดาเนินงานของแต่ละแผนกมาเป็ น
ตัวชี ้วัดการปฏิบตั ิงานของพนักงาน (individual’s Performance) เพื่อใช้ ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน รวมถึงกาหนด
ผลตอบแทนให้ กบั ผู้บริ หารและพนักงานตามผลการปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณามุมมอง 4 มิติ คือ มิติทางการเงิน มิติด้านการ
พัฒนาปรั บปรุ งกระบวนการภายในให้ มีป ระสิท ธิ ภาพมากขึน้ และมิติด้ านการเรี ย นรู้ และการพัฒนา ทัง้ นี ้ ในการให้
ผลตอบแทนของพนักงาน คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาถึงผลสาเร็ จขององค์กรความสอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจ
รวมถึงการพิจารณาเทียบเคียงบริ ษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และในทุก ๆ ปี บริ ษัทจะจัดให้ มีการมอบของที่
ระลึกให้ แก่ พนัก งานที่ป ฏิบัติ งานในองค์ กรอย่า งต่อเนื่ องเป็ นประจาทุกปี สาหรั บพนักงานที่ มีอ ายุก ารปฏิบัติงานถึ ง
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ เริ่ มตังแต่
้ 10 ปี 15 ปี 20 ปี และ 20 ปี ขึ ้นไป เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจให้ กบั พนักงานที่ท่มุ เทปฏิบตั ิ
หน้ าที่ และมีความภักดีให้ กบั องค์กรมาอย่างต่อเนื่อง
 ข้ อพิพำทด้ ำนแรงงำนที่สำคัญในระยะเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ
- ไม่มี  นโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกร
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทางาน โดยกาหนด
แผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและสม่าเสมอ เพื่อเป็ นแผนงานประจาปี สาหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทางาน
ทังการอบรมภายในบริ
้
ษัทและส่งเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ จัดให้ มีสวัสดิการให้ กบั บุคลากร เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจในการทางาน โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ให้ เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีเป้าหมายการพัฒนาที่เป็ นพื ้นฐานสาคัญคือ
 การให้ พนัก งานเป็ นผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการกาหนดแนวทางการทางานในฝ่ ายงานของตนเอง
นาเสนอความคิดเห็นมุมมองในการทางาน เพื่อพัฒนาการทางานจากรูปแบบเดิม ๆ ให้ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ ้น
 สร้ างบรรยากาศในการทางานให้ ทุก คนมี ส่ว นร่ ว มในความสาเร็ จ ขององค์ ก ร และจะพิ จ ารณา
การให้ ผลตอบแทนแก่บคุ ลากรทังจากผลส
้
าเร็ จขององค์กรโดยรวม และความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการทางาน
โดยเฉพาะที่ตวั บุคคล
 ส่งเสริ มให้ พนักงานสร้ างความรู้ จากการปฏิบตั ิงาน การจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานที่มีการปรับปรุ งให้
สอดคล้ องกับการทางานจริ งที่เปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา
 ส่งเสริ มให้ มีการเดิน ทางเพื่อเข้ าร่ ว มงานแสดงสินค้ าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ ทันต่อ
สถานการณ์ด้านการผลิต ด้ านการพัฒนาสินค้ า การตลาด รวมถึ ง เรี ย นรู้ ต่ อ พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภค
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทังนี
้ ้เพื่อจะได้ นามาปรับใช้ ในกระบวนการทางานของบริ ษัทให้ มี
ความทันสมัยและสามารถปรับตัวได้ ทนั ต่อทุกๆ สถานการณ์ ในภาวะอุต สาหกรรมเฟอร์ นิ เ จอร์ ที่ มี
การเปลีย่ นแปลง
 ส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้ เกิ ดขึน้ ในผลิตภัณฑ์ ที่ทางบริ ษัท
เป็ นผู้ผลิตและจาหน่าย เพื่อสร้ างการเติบโตที่ยงั่ ยืน และสร้ างการรับรู้ และความเป็ นที่ต้องการของ
ผู้บริ โภคให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
 ส่ง เสริ ม การพัฒ นาและกระตุ้น เพื่อ ให้ บุค ลากรภายในองค์ ก รมีท ัศ นคติต่อ การทางาน ที่จ ะต้ อ ง
สร้ างการพัฒนาและความเจริ ญก้ าวหน้ า ในการทางานให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ในกระบวนการ
ผลิตจะต้ องดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง การตลาดจะต้ องสร้ างรายได้ จากการขายสิ น ค้ าให้ เติ บ โตขึ น้
อย่างต่อเนื่อง ฝ่ ายงานที่ควบคุมค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทจะต้ องมีการบริ หารจัดการให้ สดั ส่วนต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่จะต้ องบริ หารจัดการให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

9. กำรกำกับดูแลกิจกำร
9.1 นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 1/2555 (ครัง้ แรกหลังแปร
สภาพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีนโยบายริ เริ่ ม มีส่วนร่ วมในการให้ ความเห็นในรายละเอียดของนโยบายและได้
ดาเนินการออกมติอนุมตั นิ โยบายกากับดูแลกิจการอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรครัง้ แรก รวมถึงการแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหลัง
จากวันที่ประชุมดังกล่าว โดยได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลั กทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อให้ มีความโปร่งใสในการดาเนินงานของบริ ษัทในทุกระดับชันทั
้ งในส่
้ วนของพนักงานระดับปฏิบตั ิงาน
ผู้บริ หาร ตลอดจนคณะกรรมการ ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นเครื่ อ งมือ ในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่ง ขัน เพื่ อ
เสริ มสร้ างการเติบโตที่ยงั่ ยืนอันจะนามาซึ่งประโยชน์ในระยะยาวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ลูกค้ า และสาธารณชนทัว่ ไป โดยนับจาก
วันที่ได้ มีการอนุมัติ น โยบายและหลัก การกากั บ ดู แ ลกิ จ การในครั ง้ แรกแล้ วก็ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม ใน
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รายละเอี ย ดที่ สาคั ญ เพื่อให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง และแนวทางการปฏิบตั ิที่ดี ทังนี
้ ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
11/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้ พิจารณาอนุมตั ินโยบายกากับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่ยกเลิก
เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ ปี 2560 เป็ นต้ นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทังนี
้ ้นโยบาย
กากับดูแลกิจการฉบับนี ้ได้ กาหนดหลักปฏิบตั ิแก่คณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งเป็ นผู้นาหรื อผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรใช้ ใน
การกากับดูแลให้ กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสาหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกท่านเพื่อประโยชน์
ในการสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทังภาคธุ
้
รกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคม
โดยรวม
ทังนี
้ ้นโยบายการกากับดูแลกิจการจะได้ รับการพิจารณาทบทวนแก้ ไขตามความเหมาะสมให้ สอดคล้ องกับ
หลักการหรื อแนวทางปฏิบตั ิที่จะมีการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต
โดย “การกากับดูแลกิ จการ” หมายถึง ความสัมพันธ์ในเชิงการกากับดูแล รวมทังกลไกมาตรการที
้
่ใช้ กากับการ
ตัดสินใจของคนในองค์กรให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ซึง่ รวมถึง
(1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ซึ่งครอบคลุมถึงเป้าหมายและแนวคิดหลักขององค์กร และ
เป้าหมายในระยะสัน้ แนวคิดหลักขององค์กรในรู ปแบบของวิสยั ทัศน์ หลักการ และรู ปแบบธุรกิจที่สร้ าง
คุณค่าให้ แก่กิจการ
(2) การกาหนดกลยุทธ์ นโยบาย และพิจารณาอนุมตั ิแผนงานและงบประมาณ
(3) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
“การกากับดูแลกิ จการที ่ดี” ตามหลักปฏิบตั ิฉบับนี ้ หมายถึง การกากับดูแลกิจการที่เป็ นไปเพื่อสร้ างคุณค่า
ให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน นอกเหนือจากการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ลู งทุน ซึ่งคณะกรรมการมีเป้าหมายในการกากับดูแล
กิจการให้ นาไปสูเ่ ป้าหมายที่สาคัญ ดังนี ้
1. สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย
3. เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม
4. สามารถปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง
หลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี (Corporate Governance Code : CG Code) ได้ วางหลัก ปฏิ บัติ ข อง
คณะกรรมการบริ ษัท รวม 8 ข้ อหลัก ดังนี ้
หลักปฏิบัติท่ ี 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาที่สร้ างคุณค่าให้ แก่
กิจการอย่างยัง่ ยืน
หลักปฏิบัติท่ ี 2 กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
หลักปฏิบัติท่ ี 3 เสริ มสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติท่ ี 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
หลักปฏิบัติท่ ี 5 ส่งเสริ มนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติท่ ี 6 ดูแลให้ มีระบบการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติท่ ี 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
หลักปฏิบัติท่ ี 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผู้ถือหุ้น
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ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาและทบทวนการนาหลักปฏิบตั ิตาม CG Code ไปปรับใช้ ตามบริ บททาง
ธุรกิจของบริ ษัทแล้ ว เป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง
กำรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ ำนิยมองค์ กร วัตถุประสงค์ และเป้ ำหมำยระยะยำว
วิสัยทัศน์
“มุง่ มัน่ ที่จะเป็ นผู้นาด้ านธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้ างโอกาสในการเติบโต
ของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง”
พันธกิจ
Sustainability = การพัฒนาให้ องค์กรเติบโตด้ วยความยัง่ ยืน ได้ แก่ การจัดหาแนวทางเพื่อลดต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยในการ
เป็ นผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ของบริ ษัท / การขยายสูธ่ ุรกิจด้ านพลังงานทดแทน ซึง่ เป็ นแนวโน้ มที่สาคัญและเป็ นส่วนหนึง่ ของการ
สร้ างความมัน่ คงด้ านพลังงาน เป็ นการสร้ างรายได้ และผลกาไรอย่างต่อเนื่องให้ กบั ภาพรวมของธุรกิจ เป็ นต้ น
Diversification = การกระจายความเสีย่ งในธุรกิจ เช่น การมีทงรายได้
ั้
จากการจาหน่ายสินค้ าทังในและต่
้
างประเทศ การมี
กลุม่ ลูกค้ าที่หลากหลาย ตังแต่
้ การส่งออก ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ โชว์รูมจาหน่ายสินค้ าในระดับกลางถึงบน ร้ านค้ าส่ง ร้ านค้ า
ปลีกเฟอร์ นิเจอร์ ทวั่ ประเทศ และยังรวมถึงการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจประเภทอื่น ๆ อาทิ ธุรกิจด้ านพลังงาน เพื่อกระจาย
ความเสีย่ งและไม่พงึ่ พิงธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ เพียงอย่างเดียว
Adaptation = การพร้ อมสร้ างกลยุทธ์แห่งการเปลีย่ นแปลงและปรับตัวในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างโอกาสในการดาเนิน
ธุรกิจให้ เป็ นไปด้ วยความมัน่ คงและยัง่ ยืน ตังแต่
้ เริ่ มต้ นจากธุรกิจการเป็ นผู้ผลิตชิ ้นส่วนเฟอร์ นิเจอร์ มาถึงผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์
ไม้ ยางพารา เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด และผู้ผลิตกระดาษปิ ดผิวเพื่อลดต้ นทุนในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้ น
ค่ ำนิยมองค์ กร
ทางานด้ วยใจที่มงุ่ มัน่ ในเป้าหมาย (Be Passionate and Determined)
ลดกระบวนการทางานแต่ได้ ประสิทธิภาพที่มากขึ ้น (Do More with Less)
แสวงหาการเติบโตและเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง (Pursue Growth and Learning)
สือ่ สารด้ วยใจที่เปิ ดกว้ าง เที่ยงธรรมและซื่อสัตย์ตอ่ ผู้อื่น (Build Open, Integrity, Honest Relationships with
Communication)
วัตถุประสงค์
“การนาพาองค์กรให้ มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยัง่ ยืน”
เป้ ำหมำยระยะยำว
บริ ษัทก าหนดเป้าหมายระยะยาว โดยจะรั กษาอัตราการเจริ ญเติ บโตของยอดขาย และก าไรจากการ
ดาเนินงานในกลุม่ ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ให้ เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสูก่ ารเป็ นองค์กรพัฒนาต่อยอดการลงทุนเพื่อลดต้ นทุน
ในธุรกิจการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ แบบครบวงจร รวมถึงการตั ง้ เป้าหมายผลตอบแทนจากธุรกิจด้ านพลังงานทดแทนคิดเป็ น
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สัดส่วนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทังหมดภายในระยะเวลา
้
3 ปี รวมถึงการกระจาย
ความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจสูธ่ ุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่มีศกั ยภาพและโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สาหรับเป้าหมายระยะยาวมากกว่า 3 ปี ขึ ้นไป บริ ษัทตังเป้
้ าหมายการเป็ นผู้นาในธุรกิจการเป็ นผู้ผลิตและจัด
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อการส่งออก และการเป็ นผู้นาในธุรกิจการจัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ให้ กบั ร้ านค้ าส่งร้ านค้ าปลีกทัว่
ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
หลักปฏิบัติท่ ี 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาที่สร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการ
อย่างยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ิที่ 1.1
คณะกรรมการควรเข้ าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นาที่ต้องกากับดูแลให้ องค์กรมีการ
บริ หารจัดการที่ดี ซึง่ ครอบคลุมถึงการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรร
ทรัพยากรสาคัญเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย การติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
แนวปฏิบตั ิที่ 1.1
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกากับดูแลให้ องค์กรมีการบริ หาร
จัดการที่ดี รวมถึงการประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในฐานะผู้นาในการกากับดูแลกิจการ
โดยในแต่ละปี จะมีการพิจารณาและร่ วมกันกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเพื่อ
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เหมาะสมกับช่วงเวลาในแต่ละปี นอกจากนี ้ยังได้ กาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน และ
การจัดสรรทรัพยากรบุคคล ได้ แก่ ผู้บริ หารและทีมงานที่ดูแลรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานให้ สามารถปฏิบตั ิ งานได้ ตาม
แผนงานที่วางไว้ และสามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ทังนี
้ ้จะมีฝ่ายบริ หารระดับสูงเป็ นผู้รับผิดชอบโดยตรง มีการกากับ
ดูแลและควบคุมการปฏิบตั ิงานของทีมงานระดับปฏิบตั ิการอย่างใกล้ ชิดเพื่อให้ สามารถทราบระดับเป้าหมายที่บรรลุ และ
อุปสรรคในการทางานที่เกิดขึ ้น รวมถึงเพื่อเป็ นการติดตามดูแลให้ มีการนากลยุทธ์ ของบริ ษัทไปปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้เพื่อให้ ทนั ต่อ
การปรับเปลีย่ นกลยุทธ์เพื่อรองรับปั ญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ ้นให้ ทนั ต่อเหตุการณ์ และเพื่อให้ สามารถบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ให้ เกิดขึ ้นได้ จริ ง
นอกจากนี ้จะมีการทบทวนวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
บริ ษัทที่มีการปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของธุรกิจการค้ า การลงทุนที่เกิดขึ ้นในแต่ละปี โดยบริ ษัทได้
คานึงถึงจริ ยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมเป็ นสาคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกชุด ตามที่ได้ นาเสนอและผ่านการกลัน่ กรองและอนุมตั ิจากคณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ กฎบัตรจะกาหนดให้ กรรมการ
บริ ษัทและกรรมการชุดย่อยจะต้ องบริ หารให้ การดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตลอดจนแนวทางที่ได้ กาหนดไว้ มีกระบวนการอนุมตั ิการดาเนินงานที่สาคัญให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงการ
กาหนดอานาจอนุมตั ิดาเนินการของคณะกรรมการบริ ษัทที่มีอานาจอนุมตั ิในเรื่ องต่าง ๆ ของบริ ษัท และบริ ษั ทย่อยตามที่
กาหนด
ในแต่ละครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จะมีการติดตาม ประเมินผล และดูแลให้ มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานที่เกิดขึ ้นในแต่ละไตรมาส หรื อในแต่ละครัง้ ของการประชุมที่มีวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายไว้
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คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีนโยบายสาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เพื่อแสดงถึงหลักการและแนวทางใน
การดาเนินงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ประกอบด้ วย นโยบายการกากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และดูแล
ให้ มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวถึงกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน รวมทัง้ มีการติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวน
นโยบายและการปฏิบตั ิเป็ นประจา
บริ ษัทมีโครงสร้ างคณะกรรมการ และการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัท และกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีบทบาทที่สาคัญเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบายการดาเนินงานของบริ ษัท
รวมถึ ง การดูแ ลเพื่ อ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผลการด าเนิ น การ ทัง้ นี ค้ ณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่หลากหลายซึ่งสามารถนาประสบการณ์ ที่มีมาพัฒนาและ
กาหนดแนวทาง นโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาที่จ ะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี
โดยในรอบปี 2562 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ มีมติ
พิจารณาทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายระยะยาวของบริ ษัท ตามรายละเอียดของนโยบายการ
กากับดูแลกิจการประจาปี 2562 ของ บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
ทังนี
้ ้การติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดให้ มีการ
รายงานผลการดาเนินงานประจารายไตรมาส และประจาปี โดยการรายงานผลการดาเนินงาน จะพิจารณาจากความ
คืบหน้ าและกลยุทธ์ การดาเนินงานที่ถูกนาไปปฏิบัติ ที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้ โดยการรายงานผลการ
ดาเนินงานดังกล่าวทางกรรมการผู้จดั การ และคณะกรรมการบริ หาร จะเป็ นผู้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริษัท
ปั จจุบนั บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ ษัทจานวน 8 ท่าน ประกอบด้ วย
1. พลเอก เทอดศักดิ์
มารมย์
ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. ดร.เอกริ นทร์
วาสนาส่ง
กรรมการอิสระ
5. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ
6. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
7. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
8. นางสาวทิพวรรณ
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
ในคณะกรรมการบริ ษัท มีประธานกรรมการของบริ ษัท คือ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ เป็ นกรรมการอิสระ และ
ไม่ได้ เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จดั การ ซึง่ มีตาแหน่งเป็ นผู้บริ หารสูงสุดขององค์กร
ในโครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจานวน 4 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 50
ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ในคณะกรรมการบริ ษัท มีกรรมการอิสระรวม 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ
เป็ นผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้ านสาขาวิชาทรัพยากรป่ าไม้ สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาวนศาสตร์ ชมุ ชน
ซึง่ เกี่ยวข้ องกับธุรกิจด้ านการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ของบริ ษัท นอกจากนี ้ ยังมีกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน คือ ดร.เอกริ นทร์ วาสนา
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ส่ง เป็ นผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้ านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ซึ่งเกี่ยวข้ องกับธุรกิจด้ านพลังงานทดแทน ที่ทางบริ ษัท
อยูร่ ะหว่างการลงทุนเพื่อขยายการดาเนินธุรกิจ
สาหรับกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ จะมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริ ษัท
คำนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท
(ที่เป็ นไปตำมข้ อกำหนดขัน้ ต่ำของสำนักงำน กลต. และตลำดหลักทรัพย์ )










ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระราย
นัน้ ๆ ด้ วย
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่
ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา
คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ น หรื อเคย
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลั กษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทา เป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์ เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานอง
เดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าว
ให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่
เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบ
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บัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ น
แต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อ ที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การ
ทางวิชาชีพนัน้ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่ อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงาน
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำร
1. ดาเนินการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และการประชุมผู้ถือ
หุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกาหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จดั การ และมีมาตรการดูแลให้
เรื่ องสาคัญได้ ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุม
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นไปตามระเบี ยบข้ อบังคับของบริ ษัท
ตลอดจนสนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริ มให้ คณะกรรมการบริ ษัทปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอานาจหน้ าที่
ความรับผิดชอบ รวมถึงส่งเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรม และการกากับดูแลกิจการที่ดี
4. กากับ ติดตาม และดูแลให้ มนั่ ใจว่า การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร และตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
5. มีหน้ าที่กากับดูแลการใช้ นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิงานเชิงกลยุทธ์ ของฝ่ ายจัดการ รวมทังให้
้ คาแนะนาและ
สนับสนุนการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ แต่ไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงานประจาของบริ ษัท
6. เป็ นผู้ลงคะแนนชี ้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทังสอง
้
ฝ่ ายเท่ากัน
7. ส่งเสริ มให้ เกิ ดการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย
ประเด็นสาคัญอย่างรอบคอบ และทัว่ ถึง ส่งเสริ มให้ กรรมการมีการใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ ให้ ความเห็นได้ อย่าง
เป็ นอิสระ
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8. เสริ มสร้ างให้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร และระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริ ษัท
1. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่าเสมอ ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ได้ มาตรฐาน
2. กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัท
3. พิจารณาอนุมตั ิผงั อานาจอนุมตั ิ
4. กากับ ควบคุม ดูแล ให้ ฝ่ายจัดการดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการ
5. พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้ าร่ วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น
6. รั บ ผิ ด ชอบในการจัด ท ารายงานทางการเงิ น ให้ ผ้ ูสอบบัญ ชี ต รวจสอบ และ/หรื อ สอบทานและเสนอต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
7. แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร และกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
ทัง้ นี ้ ก าหนดให้ ก รรมการหรื อ บุค คลอื่ น ใดซึ่ ง มี ห รื อ อาจมี ค วามขัด แย้ ง ในส่ว นได้ เ สีย หรื อ ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
นอกจากนันในกรณี
้
ตอ่ ไปนี ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
 การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ
 การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่น หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
 การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจ การกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
 การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
 การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรื อเลิกบริ ษัท
โครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 8 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระ จานวน 4 ท่าน /
กรรมการตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน หนึง่ ในกรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการบริ ษัท ซึง่ ไม่ได้ เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการ
ผู้จดั การ ทังนี
้ ้คณะกรรมการจะเป็ นผู้ที่มีความหลากหลายในความรู้ ความสามารถ อาทิ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้ านบัญชี
การเงิน การปกครอง การผลิต การตลาด ด้ านพลังงาน เป็ นต้ น
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ปั จจุบนั บริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอก เทอดศักดิ์
มารมย์
กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวพิมพ์ราไพ บุญชะนะ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่ มี ค วามรู้ และประสบการณ์ ใ นการสอบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
งบการเงิ น คื อ รศ.ดร.มนตรี โสคติ ย านุ รั ก ษ์ สาหรั บ ประสบการณ์ ใ นการสอบทานงบการเงิ น นั น้ รศ.ดร.
มนตรี ฯ ปั จจุ บ ั น ดารงตาแหน่ ง ประธานกรรมการตรวจสอบในบริ ษั ท จดทะเ บี ย นอยู่ อี ก 2 แห่ ง รวมถึ ง ที่
เคยดารงตาแหน่ ง ประธานกรรมการตรวจสอบในอดี ต ที่ ผ่ า นมาอี ก หลายแห่ ง เช่ น กั น
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ นอกจากนี ้ยังรวมถึงการเสนอเลิกจ้ างผู้สอบบัญชีภายนอกด้ วย
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัท
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็ น หรื อ ข้ อ สัง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บจากการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ต ามกฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ (Charter)
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(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7. สอบทานความถูกต้ องของเอกสารอ้ างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของ
กิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต
8. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริหำร
ปั จจุบนั บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หารจานวน 4 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์ กรรมการบริ หาร
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์ กรรมการบริ หาร
4. นางสาวทิพวรรณ
สุขสวัสดิ์ กรรมการบริ หาร
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
1. มีอานาจสัง่ การ วางแผน กาหนดนโยบาย และกลยุทธ์ การดาเนินกิจการของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. ควบคุม ดูแลการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบายหรื อแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ ทางธุรกิ จที่
คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิหรื อกาหนดไว้ แล้ ว
3. เสนอแผนการลงทุน และ/หรื อการระดมทุนของบริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี
4. กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ภายใต้ ขอบเขตวัตถุประสงค์
5. อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินลงทุนที่ได้ กาหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัทแล้ ว หรื อเป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิในหลักการแล้ ว
6. มีอานาจดาเนินการซื ้อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื ้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุ ง ใช้ หรื อจัดการโดย
ประการอื่นซึง่ ทรัพย์สนิ ใด ๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานที่คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติอนุมตั ิแล้ ว
7. มีอานาจในการอนุมตั ิการซื ้อทรัพย์สิน หรื อการชาระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริ ษัท
ตามสัญญา และ/หรื อ ตกลงกับคูค่ ้ า โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
8. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้ มอบอานาจไว้ คณะกรรมการบริ หารมีอานาจอนุมตั ิการซื ้อ การจัดจ้ าง การ
เช่า การเช่าซื ้อ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอานาจลงทุน และดาเนินการชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่จาเป็ นต่อการ
ดาเนินงานของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
9. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้ มอบอานาจไว้ คณะกรรมการบริ หารมีอานาจอนุมตั ิการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกิน
บัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรื อสถาบันการเงิ นอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยมี
รายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
10. มีอานาจพิจารณากาหนดสวัสดิการพนักงานให้ สอดคล้ องกับสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ
11. ด าเนิ น การเรื่ อ งอื่ น ๆ เพื่ อ เป็ น การสนับ สนุ น การด าเนิ น การข้ างต้ น หรื อ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทในแต่ละคราวไป
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ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้ างต้ นนัน้ จะไม่
รวมถึงอานาจ และ/หรื อ การมอบอานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที่ตน หรื อผู้รับมอบอานาจช่วง หรื อบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีสว่ นได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ขัดแย้ งกับบริ ษัท ซึง่ การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำร
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้นาในการบริ หารและจัดการบริ ษัทภายใต้ ขอบเขตอานาจ
หน้ าที่ ดังนี ้
1. บริ หารกิจการของบริ ษัทตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้ อกาหนด คาสัง่ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
2. ดาเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัท อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดาเนินการให้ มีการจัดทาและส่งมอบนโยบายทางธุรกิ จของบริ ษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณ ต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิ และให้ รายงานความคืบหน้ าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกครัง้ ที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
4. บังคับบัญชา ติดต่อ สัง่ การ ดาเนินการ ตลอดจนเข้ าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคาสัง่ หนังสือแจ้ ง
หรื อหนังสือใด ๆ ที่ใช้ ติดต่อกับหน่วยงานหรื อบุคคลอื่น เพื่อให้ การดาเนินงานของบริ ษัทสาเร็ จลุลว่ งอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้ าง รวมถึงการบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน เลื่อน ลด ตัด เงิ นเดือนหรื อค่าจ้ า ง
ลงโทษทางวินยั ตลอดจนให้ ออกจากตาแหน่งตามระเบียบ ข้ อกาหนด หรื อคาสัง่ ที่คณะกรรมการบริ ษัท และ/
หรื อ บริ ษัทกาหนด
6. มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้ บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดยการมอบ
อานาจช่วง และ/หรื อ การมอบหมายดังกล่าวให้ อยู่ภายใต้ ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือมอบ
อานาจ และ/หรื อ ให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อกาหนด หรื อคาสัง่ ที่คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทกาหนด
ไว้
7. เป็ นผู้นาและปฏิบตั ิตนให้ เป็ นแบบอย่างตามหลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ การใช้ อานาจของกรรมการผู้จดั การดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถกระทาได้ หากกรรมการผู้จดั การมีสว่ นได้ เสีย
หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริ ษัทในการใช้ อานาจดังกล่าว
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดเป้าหมายการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ และให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของกรรมการผู้จดั การเป็ นประจาทุกปี โดยกาหนดเป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ และ
แผนงานประจาปี เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประเมินผลกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการบริ ษัทที่ไม่มีส่วนได้ เสียกับกรรมการ
ผู้จัดการ เป็ น ผู้ประเมิ นผลการปฏิบัติ งานของกรรมการผู้จัด การเป็ น ประจ าทุก ปี อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ ซึ่ง ในแต่ละปี

หน้ าที่ 2.0 - 30

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

กรรมการบริ ษัทที่ไม่มีสว่ นได้ เสียกับกรรมการผู้จดั การ จะวัดผลการดาเนินงานของกรรมการผู้จดั การในรอบปี ที่ผ่านมา ใน
รูปของความก้ าวหน้ าในการปฏิบตั ิงานที่สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ปั จจุบนั บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งจานวน 4 ท่าน ประกอบด้ วย
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
3. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
4. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. ดาเนินการตามนโยบายการบริ หารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด การประเมินผลความเสี่ยง แนว
ทางการป้องกันและตรวจสอบความเสีย่ งอย่างมีระบบในธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อลดโอกาสที่องค์กร
จะเกิดความเสียหายให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยมุง่ เน้ นให้ เกิดวัฒนธรรมการบริ หารความเสีย่ งขึ ้นในองค์กร
2. ให้ คาแนะนาและให้ การสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัท ในการกาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยงที่องค์กรยอมรั บได้ (Risk Appetite) และช่วงความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Tolerance)
3. กลัน่ กรองและสอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าความเสี่ยงได้ รับการตอบสนองอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้
4. ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งจะจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม กั น อย่ า งน้ อยปี ละ 2 ครั ง้ และให้ รายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัททราบ
คณะกรรมกำรสรรหำ
ปั จจุบนั บริ ษัทมีคณะกรรมการสรรหาจานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ
1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้ รับการเสนอรายชื่อเป็ นกรรมการรายใหม่ หรื อสรรหากรรมการผู้จดั การ โดยให้ มกี าร
กาหนดหลักเกณฑ์ หรื อวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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2. จัดทาแผนพัฒนาการฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการและความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจของกิจการให้ แก่
คณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการและผู้บริ หาร
ของบริ ษัท
3. จัดทาแผนการพัฒนากรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูง (Succession Plan) เพื่อเตรี ยมพร้ อมบุคคลที่มี
ศักยภาพให้ สามารถสืบทอดตาแหน่งงานในกรณีที่กรรมการผู้จดั การหรื อผู้บริ หารระดับสูงเกษียณอายุ ลาออก
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
4. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมาย
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ ำตอบแทน
ปั จจุบนั บริ ษัทมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ ำตอบแทน
1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็ นผู้เ สนอนโยบายค่าตอบแทน รู ปแบบและหลักเกณฑ์ การจ่า ย
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จดั การ ทังนี
้ ้เพื่อให้ รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนมีความ
เหมาะสม โดยดาเนินการ ดังนี ้
1.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้ อยูใ่ นปัจจุบนั
1.2 พิจารณาข้ อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษัทอื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษัทเพื่อเปรี ยบเทียบถึง
ความเหมาะสม
1.3 กาหนดหลักเกณฑ์ให้ มีความเหมาะสมเพื่อให้ เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้ มีความเป็ นธรรมและเป็ นการ
ตอบแทนบุคคลที่ชว่ ยให้ งานของบริ ษัทประสบผลสาเร็ จ
1.4 ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจานวนเงินและสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทน
ของแต่ละรูปแบบให้ มีความเหมาะสม
1.5 พิจารณาให้ การจ่ายค่าตอบแทนเป็ นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกาหนดหรื อข้ อแนะนาที่เกี่ยวข้ อง
2. ประเมินผลกรรมการผู้จดั การและนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
3. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
4. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมาย
หลักปฏิบตั ิที่ 1.2
ในการสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ นาไปสูผ่ ลอย่างน้ อย คือ สามารถ
แข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิทธิ และมี
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสีย เป็ นประโยชน์ ต่อสังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม
รวมถึงสามารถปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง
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แนวปฏิบตั ิที่ 1.2
1. บริ ษัทคานึงถึงความสามารถในการแข่งขันและการสร้ างผลประกอบการที่ดีในระยะยาว โดยวางรากฐาน
กลยุทธ์ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนผ่านการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการให้ มีประสิทธิ ภาพที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
ติดตามปั จจัยต่าง ๆ โดยรอบด้ านที่ก่อให้ เกิดความเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ เพื่อให้ สามารถปรับตัวได้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
โดยบริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งที่จะเป็ นผู้ติดตาม ตรวจสอบ และให้ นโยบายการบริ หารจัดการความเสี่ยงใน
ด้ านต่าง ๆ เพื่อให้ ฝ่ายบริ หารจัดการสามารถนานโยบายไปเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ ลด
ผลกระทบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นจากปั จจัยทางด้ านธุรกิจที่มีการเปลีย่ นแปลงได้ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทยัง
มีนโยบายที่จะสร้ างความสามารถในการแข่งขันให้ เกิดขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางเพื่อลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการผลิต
เฟอร์ นิเจอร์ ซึง่ จะเป็ นแนวทางที่จะสามารถสร้ างความยัง่ ยืนของธุรกิจ รวมถึงความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยสร้ าง
ผลประกอบการที่ดีให้ แก่บริ ษัทในระยะยาวด้ วย
2. บริ ษัทคานึงถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มี
ส่วนได้ เสีย โดยได้ กาหนดนโยบายจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืนออกมาเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ซึง่ บริ ษัทเชื่อว่า การประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริ ยธรรม เคารพในสิทธิของผู้อื่น และปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้
เสียอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม จะเป็ นรากฐานที่สาคัญสาหรับแนวทางการประกอบธุรกิจที่จะสร้ างความยัง่ ยืนให้ เกิดขึ ้น
3. บริ ษัทคานึงถึงการดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม ผ่าน
แนวทางปฏิบตั ิเพื่อความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม ซึง่ กาหนดให้ ในกระบวนการผลิตของบริ ษัท จะต้ องมีวิธีการบริ หารจัดการ
เศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการบริ หารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริ ษัท ได้ แก่
เศษไม้ เศษขี ้เลือ่ ย ฝุ่ น ละอองสี เศษสี เศษวัสดุ กาวที่ใช้ ในกระบวนการผลิต เป็ นต้ น
4.
บริ ษัทคานึงถึงความสามารถในการปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง
เนื่องจากในยุคข้ อมูล
ข่าวสารมีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา และต่อเนื่อง ดังนันการติ
้
ดตามความเคลือ่ นไหวที่เกิดขึ ้นทังจากปั
้
จจัยที่สง่ ผล
กระทบโดยตรงต่อธุรกิจ รวมถึงปั จจัยที่อาจจะส่งผลกระทบโดยอ้ อม เหล่านี ้ล้ วนเป็ นข้ อมูลสาคัญที่คณะกรรมการบริ ษัท
และผู้บริ หารจะต้ องรู้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น เพื่อจะสามารถกาหนดนโยบายการทางานให้ พร้ อมรับมือ และลด
ผลกระทบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้น
หลักปฏิบตั ิที่ 1.3
คณะกรรมการมีหน้ าที่ดแู ลให้ กรรมการทุกคนและผู้บริ หารปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ตต่อองค์กร และดูแลให้ การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แนวปฏิบตั ิที่ 1.3
กรรมการของบริ ษัททุกคนเข้ าใจถึงหน้ าที่ในฐานะกรรมการบริ ษัท ที่จะต้ องมีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย์ สุจริ ต ต่อองค์ ก ร ดูแ ลให้ การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย เช่ น พระราชบัญ ญัติบ ริ ษัท มหาชนจ ากัด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล ข้ อบังคับบริ ษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง อาทิ การจัดให้ มีกระบวนการอนุมตั ิการดาเนินการที่สาคัญ ในธุรกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับการเข้ าลงทุน การทาธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสาคัญ รายการที่มีส่วนได้ เสีย การเข้ าทา
รายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อการจ่ายเงินปั นผล ให้ เป็ นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด
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ทังนี
้ ้กรรมการบริ ษัททุกท่านพร้ อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระ และปรับปรุ งตัวเองให้ ทนั สมัย
อยูต่ ลอดเวลา โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัททุกคนยัง
อุทิศเวลาเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ โดยถื อ ปฏิ บ ั ติ เ ป็ นหน้ าที่ ที่ จ ะต้ อง เข้ าประชุม
คณะกรรมการทุกครัง้ ยกเว้ นกรณีที่มีเหตุผลจาเป็ น ในกรณีของกรรมการเข้ าใหม่ บริ ษัทจะจัดให้ มีการปฐมนิเทศและให้
ความรู้ เกี่ ยวกับการดาเนินธุรกิจ โครงสร้ างการดาเนินธุรกิ จ ข้ อมูลสัดส่วนรายได้ ผลการดาเ นินงานในอดีตที่ผ่านมา
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท ฯลฯ ที่ถือได้ ว่าเป็ นข้ อมูลสาคัญและควรต้ องทราบของบริ ษัท กรรมการเข้ าใหม่ ทังนี
้ ้เพื่อ
สร้ างความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจและการดาเนินงานด้ านต่าง ๆ ของบริ ษัทและเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่
กรรมการ
หลักปฏิบตั ิที่ 1.4
คณะกรรมการควรเข้ าใจขอบเขตหน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ และกาหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้ าที่และความรับผิดชอบให้ กรรมการผู้จดั การและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ กรรมการ
ผู้จดั การและฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมาย
แนวปฏิบตั ิที่ 1.4
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการ ที่ระบุหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้ อ้างอิงในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการทุกท่าน และ
จะมีการทบทวนรายละเอียดในกฎบัตรเป็ นประจาทุกปี นอกจากนี ้ยังได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายจัดการไว้ อย่างชัดเจน โดยกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายบริ ษัท และกากับ
ดูแลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการทาหน้ าที่บริ หารงานด้ านต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ ไม่ได้ เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อการแบ่งแยก
บทบาทหน้ าที่ด้านการกาหนดนโยบาย และส่วนปฏิบตั ิงานตามนโยบายอย่างชัดเจน
อ้ างอิงรายละเอียดของขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และกรรมการผู้จดั การตามที่ปรากฏรายละเอียดในหัวข้ อ แนวปฏิบตั ิที่ 1.1
หลักปฏิบัติท่ ี 2 : กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ิที่ 2.1
คณะกรรมการควรกาหนดหรื อดูแลให้ วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน โดย
เป็ นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้ องกับการสร้ างคุณค่าให้ ทงกิ
ั ้ จการ ลูกค้ า ผู้มีสว่ นได้ เสีย และสังคมโดยรวม
แนวปฏิบตั ิที่ 2.1
บริ ษัทกาหนดวัตถุประสงค์คือ “การนาพาองค์กรให้ มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยัง่ ยืน ” และกาหนดเป้าหมาย
หลักซึ่งเป็ นเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ภายในระยะเวลา 3 ปี ว่า “จะรักษาอัตราการเจริ ญเติบโตของยอดขาย และกาไรจากการ
ดาเนินงานในกลุม่ ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ให้ เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสูก่ ารเป็ นองค์กรพัฒนาต่อยอดการลงทุน เพื่อลดต้ นทุน
ในธุรกิจการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ แบบครบวงจร รวมถึงการตังเป้
้ าหมายผลตอบแทนจากธุรกิจด้ านพลังงานทดแทนคิดเป็ น
สัดส่วนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทังหมดภายในระยะเวลา
้
3 ปี รวมถึงการกระจาย
ความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจสูธ่ ุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่มีศกั ยภาพและโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง” ซึ่งจะเห็นได้ ว่า
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วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิ จการเป็ นไปเพื่อความยั่งยืน เน้ นการสร้ างคุณค่า ให้ แก่กิจการ ซึ่งจะก่อให้ เกิ ด
ประโยชน์ร่วมกันทังในส่
้ วนของลูกค้ าที่จะได้ มีโอกาสใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนารู ปแบบสินค้ า มีแนวทางการลดต้ นทุน
เพื่อให้ สามารถจาหน่ายสินค้ าได้ ในราคาที่สมเหตุสมผล ผู้มีสว่ นได้ เสียมีโอกาสได้ รับประโยชน์จากแนวทางการต่อยอด
ธุรกิ จของบริ ษัทสู่ต้น นา้ เพื่อลดต้ นทุนการผลิตสินค้ า ได้ แ ก่ Supplier ผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบ สถาบันการเงิ นที่ ให้ การ
สนับสนุนทางการเงินแก่บริ ษัท รวมถึงธุรกิจด้ านพลังงานทดแทนที่จะให้ ประโยชน์และเป็ นส่วนหนึ่งของการสร้ างความ
มัน่ คงทางด้ านพลังงานให้ เกิดขึ ้นในสังคม และชุมชนที่บริ ษัทมีโอกาสเข้ าไปลงทุนในพื ้นที่ดงั กล่าว
บริ ษัทได้ สง่ เสริ มให้ บคุ ลากรทุกระดับมีสว่ นร่ วมในการนาเสนอและตัดสินใจที่ จะกาหนดแนวทางการทางานที่
ช่วยส่งเสริ มให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร เพื่อก่อให้ เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กรขึ ้นที่ทกุ คนจะต้ อง
ตระหนักถึงการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ในการทางาน
หลักปฏิบตั ิที่ 2.2
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มนั่ ใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ ในระยะเวลาปานกลาง
และ/หรื อประจาปี ของกิจการสอดคล้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดยมีการนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสม และปลอดภัย
แนวปฏิบตั ิที่ 2.2
คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ การจัดทากลยุทธ์และแผนงานประจาปี สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักของกิจการ โดยคานึงถึงปั จจัยแวดล้ อมของกิจการ ณ ขณะนัน้ รวมถึงการคาดการณ์ ปัจจัยที่อาจจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลง และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ ในอนาคต โดยในทุกครัง้ ที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จะมีการ
สอบถามถึ ง ความก้ าวหน้ า ในการปฏิ บัติ งานจากกรรมการผู้จัด การและผู้บริ ห ารที่เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เป็ น การทบทวน
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากลยุทธ์ และแผนการทางานที่วางไว้ ได้ คานึงถึงผลกระทบในระยะเวลา
ที่อาจจะเกิดขึ ้น และพอจะคาดการณ์ได้ นอกจากนี ้ยังรวมถึงการดูแลให้ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม ปั จจัยและความ
เสีย่ งต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องตลอดสาย ซึ่งผู้มีสว่ นได้ เสียในที่นี ้ครอบคลุมถึง พนักงานบริ ษัท
ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้ อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล เป็ นต้ น นอกจากนี ้
คณะกรรมการยังตระหนักถึงความเสี่ยงของการตังเป้
้ าหมายที่อาจนาไปสูก่ ารประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรื อขาดจริ ยธรรม
เป็ นประเด็นหลักที่จะมีการทักท้ วงถึงความเสี่ยงของเป้าหมายเมื่อมีการพิจารณาประกอบกับปั จจัยแวดล้ อมต่าง ๆ ที่
อาจจะเอื ้อให้ เกิดความเสีย่ งดังกล่าวด้ วย
โดยคณะกรรมการจะกากับดูแลให้ มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์ และแผนงานให้ ทวั่ ทัง้
องค์กร เพื่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะได้ รับทราบข้ อมูลและสามารถวางแผนวิธีการการปฏิบตั ิงานที่สอดรับและเป็ นไป
ตามความต้ องการขององค์กรได้
ทังนี
้ ้ในการสร้ างช่องทางการมีสว่ นร่วมหรื อช่องทางการสือ่ สารระหว่างผู้มีสว่ นได้ เสียกับกิจการ บริ ษัทได้ จดั ทา
ข้ อมู ล เพื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ ก ารติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานนัก ลงทุ น สัม พัน ธ์ หรื อ ช่ อ งทาง Contact us ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.eastcoast.co.th ซึ่งเป็ นเว็บไซต์ หลักของบริ ษัทเพื่อให้ กิจ การสามารถเข้ าถึงและได้ รับข้ อมูลประเด็นหรื อความ
ต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ได้ โดยที่ผ่านมาหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ จะได้ รับการติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์
สายตรงเข้ ามาที่หน่วยงานเป็ นช่องทางที่ปัจจุบนั ได้ รับการติด ต่อมากที่สดุ บางส่วนทาให้ สามารถรับทราบประเด็นและ
ความคาดหวังส่วนหนึ่งจากผู้มีส่วนได้ เสีย ซึ่งในบางประเด็นที่ได้ รับทราบสามารถนาเสนอต่อระดับผู้บริ หารเพื่อนาไป

หน้ าที่ 2.0 - 35

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

วิเคราะห์และต่อยอดการสร้ างคุณค่าร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียมาดาเนินการให้ เกิดผลได้ ทังนี
้ ้บริ ษัทมีนโยบายที่ จะกากับดูแล
เพื่อเปิ ดโอกาสช่องทางการสือ่ สารระหว่างผู้มีสว่ นได้ เสียกับกิจการให้ มากขึ ้น
คณะกรรมการตระหนักถึงการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ให้ เกิดความเหมาะสม และปลอดภัย เพื่อ
ส่งเสริ มให้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยแบ่งแยกตามประเภทธุรกิ จทังในส่
้ วนของธุรกิจ
หลัก และธุรกิจที่อยู่ระหว่างการเข้ าลงทุน โดยในส่วนของธุรกิ จเฟอร์ นิเจอร์ ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทนัน้ ได้ หาแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้ นทุนในการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการนาเทคโนโลยีเครื่ องจักรที่มีความทันสมัยเข้ ามา
ใช้ ในกระบวนการผลิต และเพื่อให้ สอดคล้ องกับรู ปแบบของเฟอร์ นิเจอร์ ที่เปลี่ยนแปลงไป และอยู่ในความต้ องการของ
ตลาด สาหรับในส่วนของธุรกิจพลังงานทดแทน ที่บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้า
พลังงานชี ว มวล และโรงไฟฟ้าที่ ใช้ เทคโนโลยี Biomass Gasification ในส่ว นของเครื่ องจักร และเทคโนโลยีที่ ใช้ ใ น
กระบวนการผลิตไฟฟ้านัน้ บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อการเลือกใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความทันสมัย และสามารถสร้ าง
ผลตอบแทนที่ดีต่อการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าได้ ในระยะยาวสอดคล้ องกับอายุของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าที่ได้ รับในแต่ละ
โครงการ
หลักปฏิบัติท่ ี 3 : เสริ มสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบตั ิที่ 3.1
คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ทังในเรื
้ ่ องขนาด องค์ประกอบ
สัดส่วนกรรมการที่เป็ นอิสระ อย่างเหมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสูว่ ตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กาหนดไว้
แนวปฏิบตั ิที่ 3.1
บริ ษัทกาหนดนโยบายองค์ประกอบและโครงสร้ างของคณะกรรมการให้ ประกอบด้ วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ
หลากหลาย ทัง้ ในด้ านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท เพศ อายุ และต้ องมี
กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นกรรมการบริ หารอย่างน้ อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษัทดาเนินกิจการ
อยู่ โดยคณะกรรมการชุดปั จจุบนั มีขนาดที่เหมาะสมและประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่
เพียงพอ ที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน นอกจากนี ้ในส่วนของ
คณะกรรมการยังประกอบด้ วยกรรมการอิสระที่สามารถให้ ค วามเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างอิสระใน
จานวนที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้ กาหนดไว้ ซึ่งประกอบด้ วยคณะกรรมการอิสระไม่ต่ากว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทังหมด
้
แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน
ปั จจุบนั บริ ษัทมีจานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
้
8 ท่าน แบ่งออกเป็ นกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน และมี
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารและ/หรื อผู้ถือหุ้นรวม 4 ท่าน
ในส่วนของกรรมการอิสระของบริ ษัท มีจานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังกรรมการอิ
้
สระสามารถทางานร่ วมกับคณะกรรมการ
ทังหมดได้
้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้ อย่างอิสระ
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ เปิ ดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบและโครงสร้ างของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และข้ อมูล
กรรมการ ได้ แก่ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ และการ
ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ ในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
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หลักปฏิบตั ิที่ 3.2
คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้ มนั่ ใจว่า องค์ประกอบและการ
ดาเนินงานของคณะกรรรมการเอื ้อต่อการใช้ ดลุ ยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
แนวปฏิบตั ิที่ 3.2
ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ ษัทคือ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ เป็ นบุคคลที่มีความ
เหมาะสมต่อตาแหน่งประธานกรรมการ และไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จดั การซึ่งดูแลรับผิดชอบในส่วนการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิใช้ ซึง่ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่า องค์ประกอบและการดาเนินงานของคณะกรรมการเอื ้อต่อการใช้ ดลุ ยพินิจในการ
ตัดสินใจอย่างเป็ นอิสระ อ้ างอิงรายละเอียดของขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ตามที่
ปรากฏรายละเอียดในหัวข้ อ แนวปฏิบตั ิที่ 1.1 ในฐานะที่ประธานกรรมการมีบทบาทเป็ นผู้นาของคณะกรรมการ
สาหรับหลักการที่ควรปฏิบตั ิว่า ในคณะกรรมการส่วนใหญ่ควรเป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารที่สามารถให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างอิสระนัน้ เนื่องจากโครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัทในปั จจุบนั ที่มี
จานวนทังหมด
้
8 ท่าน จะประกอบด้ วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจานวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร และ
กรรมการที่เข้ าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจานวน 4 ท่าน อย่างไรก็ตามทางบริ ษัทฯ อยู่ระหว่าง
การทาบทามและสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสาหรับการเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเพื่อเพิ่มจานวนกรรมการ
อิสระในโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท ให้ มีจานวนที่มากกว่ากรรมการที่เป็ นผู้บริ หารเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี โดยคาดว่าจะสามารถดาเนินการให้ เป็ นไปตามหลักการดังกล่าวได้ ภายในปี 2563 นี ้
คณะกรรมการกาหนดนโยบายให้ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ดารงตาแหน่งต่อเนื่องได้ ไม่เกิน 9 ปี นับ
จากวันที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ครัง้ แรกตามโครงสร้ างของคณะกรรมการ
บริ ษัท แต่อย่างไรก็ตามอาจได้ รับการแต่งตังต่
้ อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ แต่จะไม่เป็ นการต่อวาระโดย
อัตโนมัติ กล่าวคือ คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประโยชน์ที่มีต่อบริ ษัท ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงการปกป้องดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท
เป็ นสาคัญ
ในกรณีก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่ องสาคัญ คณะกรรมการอาจจะพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ด
ย่อย เพื่อพิจารณากลัน่ กรองข้ อมูลในประเด็นเฉพาะเรื่ อง และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท
เห็นชอบต่อไป อาทิ ในส่วนของนโยบายสาคัญที่จะกาหนดแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ยงเฉพาะเรื่ อง จะผ่านการ
พิจารณากลัน่ กรองรายละเอียดโดยคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง เป็ นต้ น
คณะกรรมการได้ ดแู ลให้ มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จานวน
ครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่ วมประชุมในปี ที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ไว้ ในรายงานประจาปี
นอกจากนี ้ในการพิจารณาอนุมตั ิ รับรองหรื อให้ ความเห็นต่อวาระการประชุม คณะกรรมการได้ กาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับจานวนองค์ประชุมขันต
้ ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้ องมีกรรมการอยูไ่ ม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
หลักปฏิบตั ิที่ 3.3
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่ งใสและชัดเจน เพื่อให้ ได้
คณะกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
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แนวปฏิบตั ิที่ 3.3
ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหา จะเป็ นผู้มีหน้ าที่คดั เลือกกรรมการบริ ษัท ซึ่งจะปฏิบตั ิตามหลัก เกณฑ์ในการ
คัดเลือกกรรมการใหม่ โดยก่อนการนาเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็ นผู้ให้
ความเห็น โดยตามรายชื่อที่นาเสนอจะต้ องเป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้ วน ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ องกาหนดไว้ รวมทังต้
้ องเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุม่ เท และมีประสบการณ์
ด้ านการบริ หารงานในธุรกิจหลัก รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่บริ ษัทได้ เข้ าไปลงทุนเป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ในการสรรหากรรมการ
จะต้ องดาเนินไปอย่างสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทด้ วย เช่นที่ผ่านมา บริ ษัทได้ มีการเข้ าลงทุนใน
ธุ ร กิ จ ด้ า นพลัง งานเพิ่ ม ขึน้ ทางคณะกรรมการสรรหาจึ ง ได้ พิ จ ารณาคัด เลือ กกรรมการเข้ า ใหม่ ที่ มี คุณ สมบัติ แ ละ
ประสบการณ์ และเป็ น ผู้ที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญด้ า นพลัง งาน เข้ า มา เพื่ อ เสริ ม ศัก ยภาพให้ กับ ภาพรวมของ
คณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทมีนโยบายในการกาหนดองค์ ประกอบของคณะกรรมการโดยการใช้ เครื่ องมือ ตารางการพิจารณา
องค์ประกอบความรู้ ความสามารถของกรรมการ (Board Competency Matrix) ซึ่งจะแบ่งหัวข้ อหลักที่ใช้ ประกอบการ
พิจารณาออกเป็ น 3 หัวข้ อหลัก ได้ แก่ ความรู้ เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท ทักษะ และประสบการณ์ ความรู้ ในด้ านต่าง ๆ อาทิ ด้ านบัญชี การเงิน กฎหมาย ฯลฯ รวมถึงความสามารถด้ าน
พฤติกรรม อาทิ การทางานเป็ นทีม การประสานงาน ความกล้ าได้ กล้ าเสีย ฯลฯ ซึ่งหากพิจารณาจากตารางดังกล่าวแล้ ว
องค์ประกอบของกรรมการแต่ละท่าน เมื่อนามาพิจารณาต่อภาพรวมของคณะกรรมการแล้ วมีความครอบคลุมในทุก ๆ
หัวข้ อ คณะกรรมการสรรหาจะเป็ นผู้พิจารณาว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และครอบคลุมความรู้
ประสบการณ์ ความสามารถ และทักษะ ครบถ้ วนเพียงพอ อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพในการดาเนินงานใน
ส่วนของคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
โดยบริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลกรรมการ ได้ แก่ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ และการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ ในรายงานประจาปี และบน
เว็บไซต์ของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ก่อนการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา ในแต่ละปี บริ ษัทจะมีประกาศเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่
ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้ รับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทสามารถเสนอรายชื่อได้ โดยนา
ประกาศขึ ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยในกระบวนการแต่งตังกรรมการใหม่
้
คณะกรรมการสรรหาจะเสนอรายชื่อและ
ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนที่จะนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
้
โดยบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยบริ ษัทได้ รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ปี 2561 และปี
2562 ด้ วยคะแนนการประเมินเต็ม 100 คะแนน 100 คะแนน และ 98 คะแนน (สาเหตุเกิดจากกรรมการบริ ษัท บางท่านติด
ภารกิจกะทันหันในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทาให้ จานวนกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมไม่ครบตามเกณฑ์ ) ตามลาดับ จาก
สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
ทังนี
้ ้องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ตามที่ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา จะต้ องประกอบด้ วย
กรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 คน และอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาเป็ นกรรมการ
อิสระ และคณะกรรมการสรรหาจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัท
ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการรายเดิม จะมีการพิจารณาถึงการอุทิศตนเพื่อ
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ประโยชน์ของบริ ษัทตลอดช่วงเวลาที่ผา่ นมา ตลอดจนถึงผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้ วย ดังนัน้
บริ ษัทจึงเชื่อมัน่ ว่าการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพียงพอ
หลักปฏิบตั ิที่ 3.4
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการควรพิจารณาให้ โครงสร้ างและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้ คณะกรรมการนาพาองค์กรให้ ดาเนินงานตามเป้าหมายทัง้
ระยะสันและระยะยาว
้
แนวปฏิบตั ิที่ 3.4
บริ ษัทได้ จัดให้ มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สาหรับหลักเกณฑ์และขันตอนการเสนอค่
้
าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะนาเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้ อมูลผลประกอบการของบริ ษัทในรอบปี ที่
ผ่านมา การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจานวนบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ที่เพิ่มขึ ้นตาม
โครงสร้ างการดาเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริ ษัทได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ โดยจะนาข้ อมูลค่าตอบแทนที่
กาหนดในเบื ้องต้ นไปเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับข้ อมูลสรุปผลสารวจข้ อมูลกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียนสาหรับ
ค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายได้ ของบริ ษัท และแยก
ตามขนาดกาไร (ขาดทุน) สุทธิของบริ ษัท ซึ่งจัดทาขึ ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นประจาทุกปี ทังนี
้ ้เพื่อให้
มั่น ใจว่า โครงสร้ างและอัต ราค่า ตอบแทนมี ค วามเหมาะสมกับ ภาระหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ เ พิ่ ม ขึ น้ และจูง ใจให้
คณะกรรมการนาพาองค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
ทังนี
้ ้องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทน ตามที่ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน จะต้ องประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 คน และอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็ นกรรมการอิสระ
โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอรายละเอียดโครงสร้ างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้
รูปแบบที่เป็ นตัวเงิน และไม่ใช่ตวั เงินต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรู ปแบบให้ มีความ
เหมาะสม ก่อนที่จะนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
้
บริ ษั ทได้ เปิ ดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ ก ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้ รู ปแบบและจานวนของ
ค่าตอบแทน ทังในส่
้ วนที่ได้ รับจากบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) ไว้ ในรายงานประจาปี
สาหรั บนโยบายและรู ปแบบของค่า ตอบแทนที่ให้ กับผู้บริ ห ารระดับ สูง คณะกรรมการพิจ ารณาค่า ตอบแทนจะเป็ น ผู้
พิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริ หาร โดยมีนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนจากผลการดาเนินงานของบริ ษัท ทังในระยะ
้
สันและระยะยาว
้
ผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล โดยพิจารณาจากตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงานทังที
้ ่เป็ นตัวชี ้วัดทางด้ านการเงิน
อัตราการเติบโตของธุรกิจ รายได้ กาไรสุทธิ จากการดาเนินงาน ตัวชีว้ ดั ด้ านการพัฒนากระบวนการทางาน การบริ หาร
ความเสีย่ ง การพัฒนาบุคลากร และตามขอบเขตความรับผิดชอบของตาแหน่งงานตลอดจนความสามารถในการแข่งขัน
ของบริ ษัท
หลักปฏิบตั ิที่ 3.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ
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แนวปฏิบตั ิที่ 3.5
คณะกรรมการตระหนักถึงความสาคัญของการสร้ างกลไกสนับสนุนให้ กรรมการเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ของตนเอง
โดยในกรณีของกรรมการใหม่ที่เข้ ารับตาแหน่งในบริ ษัทเป็ นครัง้ แรกจะจัดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการ ผ่านการนาเสนอ
ข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัท ได้ แก่ โครงสร้ างคณะกรรมการในปั จจุบนั โครงสร้ างผู้ถือหุ้น โครงสร้ างองค์กร ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ ข้ อมูลผลการดาเนินงานในช่วงที่ผ่านมา เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการดาเนินธุรกิจที่ระบุไว้ ในแผนงานต่อ
กรรมการบริ ษัทที่เข้ าใหม่ เพื่อให้ ทราบถึงรายละเอียดที่สาคัญของบริ ษัท รวมถึงการส่งคณะกรรมการเข้ าอบรมในหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) ที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ตามที่สานักงาน ก.ล.ต.
กาหนดให้ กรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนต้ องผ่านการอบรม
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการของบริ ษัท บริ ษัทได้ กาหนดหลักเกณฑ์ในการดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่น
ของกรรมการโดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทางานของกรรมการที่ดารงตาแหน่งหลายบริ ษัท เพื่อให้ มนั่ ใจว่า กรรมการ
สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ กับบริ ษัทได้ อย่างเพียงพอ ทังนี
้ ้การเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจด
ทะเบียนของกรรมการบริ ษัทไม่ควรเกิน 5 บริ ษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตามบริ ษัทจะพิจารณาจากประโยชน์ที่ได้ รับจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ การให้ คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทเป็ นสาคัญ
บริ ษัทมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่น ข้ อมูลจานวนครัง้ ในการเข้ าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทที่ได้ จดั ให้ มีขึ ้นทังหมดในรอบปี
้
ไว้ ในรายงานประจาปี โดยกาหนดว่า กรรมการแต่ละคน
ควรเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนการประชุมทังหมด
้
ทังนี
้ ้ปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่พบกรณีที่กรรมการหรื อ
ผู้บริ หารของบริ ษัท เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หาร หรื อเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมในกิจการอื่นที่
มีความขัดแย้ งกับบริ ษัทแต่อย่างใด
หลักปฏิบตั ิที่ 3.6
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย
และกิจการอื่นที่บริ ษัทไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทังบริ
้ ษัทย่อยและกิจการอื่น
ที่บริ ษัทไปลงทุนมีความเข้ าใจถูกต้ องตรงกันด้ วย
แนวปฏิบตั ิที่ 3.6
คณะกรรมการได้ กาหนดนโยบายกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมเป็ น 2 ส่วนหลัก โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1. นโยบายการกากับดูแลด้ านการบริ หาร
 การเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม บริ ษัทจะส่งบุคคลที่ได้ รับมติ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเข้ าเป็ นกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทร่ วมอย่างน้ อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมนัน้ โดย
ก าหนดให้ ก รรมการและผู้ บริ ห ารที่ เ สนอชื่ อ นี ม้ ี คุ ณ สมบัติ บทบาท หน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบ เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกาหนดไว้
 กรรมการและผู้บริ หารที่ได้ รับแต่งตังตามมติ
้
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท
ให้ ดารงตาแหน่งในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมนัน้ มีขอบเขตหน้ าที่ และความรับผิดชอบหลัก
ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมนันจะ
้
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กาหนด อย่างไรก็ตามกรรมการและผู้บริ หารที่ได้ รับการแต่งตังจะต้
้ องมีหน้ าที่ดูแล รักษา
ผลประโยชน์ให้ กบั บริ ษัท และดูแลให้ เป็ นไปอย่างสอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทแม่
กรรมการของบริ ษั ท ต้ อ งด าเนิ น การให้ บ ริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม มี ร ะบบควบคุม ภายในที่
เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ ้นกับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
รวมทังควบคุ
้
มให้ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม มีระบบงานที่ชดั เจนเพื่อแสดงได้ วา่ มีระบบเพียงพอ
ในการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่สาคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดได้ อย่างต่อเนื่องและ
น่าเชื่อถือ รวมทังมี
้ ช่องทางให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทสามารถได้ รับข้ อมูลเพื่อใช้ ใน
การติดตาม ดูแลผลการดาเนินงาน และฐานะการเงิน การทารายการระหว่างบริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วมกับกรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทย่อย บริ ษั ทร่ วม และการทารายการที่ มี
นัยสาคัญได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ต้ องจัดให้ มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
โดยอาจแต่ง ตัง้ ที ม ผู้ตรวจสอบระบบภายในบริ ษั ท หรื อ ว่า จ้ า งผู้ต รวจสอบภายในจาก
ภายนอกก็ได้ และดูแลให้ มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อที่ประชุม
คณะกรรมการของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ด้ วย
กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักต้ องเปิ ดเผย และนาส่งข้ อมูลส่วน
ได้ เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องแจ้ งทราบต่อคณะกรรมการของบริ ษัท เพื่อให้
ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรมกับบริ ษัทในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ และจะต้ องหลีกเลี่ยงการทารายการที่อาจก่อให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์กับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย โดยคณะกรรมการของบริ ษัทย่อยมีหน้ าที่แจ้ งเรื่ อง
ดังกล่าวให้ คณะกรรมการของบริ ษัททราบภายในกาหนดเวลาที่บริ ษัทกาหนดเพื่อเป็ นข้ อมูล
ประกอบการพิ จารณาตัด สินหรื ออนุมัติใ ด ๆ ซึ่งการพิจ ารณานัน้ จะค านึง ถึง ประโยชน์
โดยรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้กรรมการของบริ ษัทย่อยต้ องไม่มีสว่ นร่ วม
อนุมัติใ นเรื่ อ งที่ ต นเองมี ส่วนได้ เสีย หรื อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทงั ้ ทางตรงและ
ทางอ้ อมด้ วย
การทาธุรกรรมระหว่างบริ ษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ จะต้ องนาหลักเกณฑ์ของการทารายการที่เกี่ยวโยงกันเข้ ามาพิจารณาด้ วย
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จะกระทาธุรกรรมกับ
บริ ษัทย่อยได้ ตอ่ เมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัท
ซึ่งต้ องไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ตามแต่ขนาด
รายการที่คานวณได้ (แล้ วแต่กรณี) โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณรายการตามที่กาหนดไว้
ในประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามประกาศหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อประกาศที่แก้ ไข
เพิ่มเติมที่ใช้ บงั คับอยู่ในขณะนันมาบั
้
งคับใช้ เว้ นแต่เป็ นการทาธุรกรรมที่เป็ นข้ อตกลงทาง
การค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้ ว ยอ านาจต่ อ รองทางการค้ า ที่ ป ราศจากอิ ท ธิ พ ลในการที่ ต นมี ส ถานะเป็ น กรรมการ
ผู้บริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้ อง แล้ วแต่กรณี และเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ได้ รับ
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อนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัท หรื อเป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริ ษัทได้
อนุมตั ิไว้ แล้ ว
 ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้รับมอบหมายของบริ ษัทย่อย และบริ ษัท
ร่ วม รวมถึงคู่สมรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันท์สามี ภรรยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล่าวใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท และของบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่ วม ทังที
้ ่ได้ มา
จากการกระทาตามหน้ าที่หรื อในทางอื่นใด ที่มีหรื ออาจมีผลกระทบเป็ นนัยสาคัญต่อบริ ษัท
บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่วม หรื อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น
ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่วา่ จะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่
 คณะกรรมการบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมจะต้ องดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการอื่นที่
สาคัญ ได้ แก่ การเพิ่มทุน ลดทุน การเลิกบริ ษัทย่อย เป็ นต้ น เพื่อแจ้ งทราบต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท
2. นโยบายการควบคุมด้ านการเงินของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
 บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมมีหน้ าที่นาส่งผลการดาเนินงานรายเดือน งบการเงิน ฉบับสอบ
ทาน และฉบับตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส และรายปี ตามลาดับ ตลอดจนข้ อมูล
ทีใ่ ช้ ประกอบการจัดทางบการเงินดังกล่าวของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมให้ กบั บริ ษัท พร้ อม
ยินยอมให้ บริ ษัทใช้ ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทางบการเงินรวม หรื อรับรู้ตามวิธีสว่ น
ได้ เสียแล้ วแต่กรณี
 บริ ษั ทย่อยและบริ ษั ทร่ วมมีห น้ า ที่จัดท างบประมาณการใช้ จ่ าย การลงทุน และผลการ
ดาเนินงาน และสรุ ปเปรี ยบเทียบระหว่างตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ ของงบประมาณการใช้ จ่าย
การลงทุน และผลการดาเนินงาน กับตัวเลขที่เกิดขึ ้นจริ งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัท ย่อยและบริ ษัทร่ ว มเพื่อ รั บทราบ รวมถึง ติดตามผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ เพื่อรายงานต่อบริ ษัท
 บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมมีหน้ าที่รายงานประเด็นปั ญหาทางการเงินที่มีนยั สาคัญต่อบริ ษัท
เมื่อตรวจพบ หรื อได้ รับการร้ องขอจากบริ ษัทให้ ดาเนินการตรวจสอบและรายงาน
3. นโยบายการจัดทาสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) หรื อรูปแบบของสัญญาอื่นที่
มีสาระสาคัญใกล้ เคียงกัน คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้ มีการจัดทาสัญญาดังกล่าว ในกรณีที่มีการ
เข้ าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนยั สาคัญ โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงตังแต่
้ ร้อยละ 20
แต่ไม่เกินร้ อยละ 50 เพื่อระบุข้อตกลงให้ เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอานาจในการบริ หารจัดการและการ
มีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจในเรื่ องสาคัญ การติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลใน
การจัดทางบการเงินของบริ ษัทได้ ตามมาตรฐานและทันตามกาหนดเวลา
หลักปฏิบตั ิที่ 3.7
คณะกรรมการควรจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ประจาปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนาไปใช้ สาหรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ไปด้ วย
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แนวปฏิบตั ิที่ 3.7
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี โดยคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยจะประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและ
ปั ญหา เพื่อสามารถนาไปปรับปรุงแก้ ไข โดยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจะเป็ นการประเมินทังแบบคณะและรายบุ
้
คคล
โดยจะเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขันตอนและผลการประเมิ
้
นในภาพรวมไว้ ในรายงานประจาปี โดยหัวข้ อหลักที่นามาใช้ ในการ
ประเมิน ได้ แก่ การประเมินโครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาท หน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงการประเมินด้ านอื่น ๆ อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร เป็ นต้ น
หลักปฏิบตั ิที่ 3.8
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้ าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้ กรรมการทุกคน
ได้ รับการเสริ มสร้ างทักษะและความรู้สาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการอย่า งสม่าเสมอ
แนวปฏิบตั ิที่ 3.8
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มให้ กรรมการพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปี จะสนับสนุน
กรรมการอย่างน้ อย 1 ท่าน ให้ เข้ าอบรมหลักสูตรหรื อเข้ าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนื่อง และเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี
บริ ษัทสนับสนุนให้ กรรมการเข้ าร่วมฝึ กอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ ที่จดั โดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) และในกรณีที่เป็ นกรรมการเข้ าใหม่ บริ ษัทจะสนับสนุนให้ ผ่านการอบรม
และได้ รับประกาศนียบัตรโดยเร็ วที่สดุ นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
เมื่อมีกรรมการเข้ าใหม่ บริ ษัทจะมอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ และ/หรื อเลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ดาเนินการ
ปฐมนิเทศผ่านการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้ างผู้ถือหุ้น โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย โครงสร้ างองค์กร ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน วิสยั ทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
ในปั จจุบนั เพื่อเป็ นข้ อมูลสาหรับกรรมการเข้ าใหม่
หลักปฏิบตั ิที่ 3.9
คณะกรรมการควรดูแลให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย สามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลที่จาเป็ น และมีเลขานุการบริ ษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จาเป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการ
แนวปฏิบตั ิที่ 3.9
คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีการวางแผนตารางการจัดประชุมประจาปี เป็ นการล่วงหน้ า รวมถึงการแจ้ งเพื่อทราบ
สาหรับวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ าเช่นกัน ทังนี
้ ้เพื่อให้ กรรมการสามารถจัดเวลาเข้ าร่ วมประชุมได้
รวมถึงการเตรี ยมข้ อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหรื อซักถามในแต่ละวาระการประชุมได้ เป็ นการล่วงหน้ า
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โดยในรอบปี 2561 บริ ษัทได้ กาหนดตารางการจัดประชุมคณะกรรมการ ประจาปี 2562 เป็ นการล่วงหน้ า ซึ่ง
ตารางที่กาหนดไว้ นี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยกาหนดเฉพาะการจัดประชุมเพื่อรับรองงบการเงินตามรอบระยะเวลา
บัญชี ดังนี ้
ครัง้ ที่
1
2
3
4

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

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

โดยจานวนครัง้ ของการจัดประชุมจะต้ องไม่ต่ากว่าปี ละ 4 ครัง้ ซึง่ ปี ที่ผา่ นมาจานวนครัง้ ของการจัดประชุมต่อปี
เท่ากับ 11 ครัง้ สาหรับปี 2562 เนื่องจากเป็ นไปตามภาระหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่สอดคล้ องกับ
เป้าหมายและนโยบายการเติบโตของธุรกิจ โดยในการจัดประชุมแต่ละครั ง้ ประธานกรรมการบริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้
กรรมการรวมทังฝ่
้ ายจัดการในที่ประชุมมีโอกาสที่จะเสนอหรื อให้ ความเห็นในเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทเพื่อนาเสนอใน
ที่ประชุม นอกจากนี ้ยังสนับสนุนให้ กรรมการผู้จัดการเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกเพื่อเชิญผู้บริ หารระดับสูงเ ข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการเพื่อเป็ นผู้นาเสนอข้ อมูล รายละเอียดในส่วนของการปฏิบตั ิงาน และเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ร้ ู จกั ผู้บริ หารระดับสูง
ที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดการเป็ นผู้สบื ทอดตาแหน่งได้ ในอนาคต
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้ มีการจัดประชุมสาหรับกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารเพื่อจะได้ มีโอกาสที่จะประชุม
ระหว่างกันเองตามความจาเป็ นเพื่ออภิปรายถึงปั ญหาต่าง ๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุม และเสนอแนะให้ แจ้ งให้
กรรมการผู้จดั การทราบถึงผลการประชุมด้ วย ซึ่งในรอบปี 2562 ทางบริ ษัทได้ จดั การประชุมดังกล่าว เป็ นจานวน 1 ครัง้
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ผา่ นมา
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ใน
การให้ คาแนะนาด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้ องทราบ รวมถึงสามารถดูแลจัดการเอกสารที่จะ
ใช้ ประกอบการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสาคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทังประสานงานให้
้
มีการ
ปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี โดยบริ ษัทจะเปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการ
บริ ษัทในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยคณะกรรมการให้ การสนับสนุนการเข้ ารับการฝึ กอบรมและพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่แก่เลขานุการบริ ษัท
คณะกรรมการได้ กาหนดนโยบายในการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้ าแก่ กรรมการบริ ษัทเป็ นเวลา
อย่างน้ อย 5 วันทาการก่อนวันที่จดั ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
หลักปฏิบัติท่ ี 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
หลักปฏิบตั ิที่ 4.1
คณะกรรมการควรดาเนินการให้ มนั่ ใจว่า มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูงให้ มี
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการขับเคลือ่ นองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย
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แนวปฏิบตั ิที่ 4.1
คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาเป็ นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลักของบริ ษัท ประสบการณ์ด้านการบริ หารงาน ความทุม่ เทในการทางาน คุณลักษณะ ภาพลักษณ์และ
วิสยั ทัศน์ด้านการบริ หารงานที่จาเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย การมีความสัมพันธ์ ที่ดีกบั บุคคลหรื อองค์กร
ต่าง ๆ การมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมที่ดี นอกจากนี ้จะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแล
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเป็ นส่วนหนึง่ ที่สาคัญในการพิจารณาของหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาด้ วย
คณะกรรมการจะติด ตามดูแ ลให้ กรรมการผู้จัด การดูแ ลให้ มีผ้ ูบ ริ ห ารระดับสูง ที่เ หมาะสม โดยอย่า งน้ อ ย
คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการสรรหาจะร่ วมกับกรรมการผู้จดั การในการพิจ ารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา
และแต่งตังบุ
้ คคลเพื่อใช้ ประกอบการให้ ความเห็นชอบต่อบุคคลที่กรรมการผู้จดั การเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารระดับสูง โดยจะ
อ้ างอิงตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเช่นเดียวกับการคัดเลือกกรรมการผู้จดั การ โดยคณะกรรมการ หรื อคณะกรรมการ
สรรหาจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเช่นเดียวกับที่ใช้ กับกรรมการผู้จัดการ โดยจะคัดเลือกในบางข้ อที่
เหมาะสมมาปรับใช้
ทังนี
้ ้คณะกรรมการมีนโยบายที่จะส่งเสริ มและสนับสนุนให้ กรรมการผู้จัดการและผู้บริ หารระดับสูงได้ รับการ
อบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
หลักสูตรเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจต่อบุคคลหรื อองค์กรต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรที่จะช่วยยกระดับความรู้ ทักษะที่จะ
สามารถนามาปรับใช้ ในสาขาวิชาชีพตามตาแหน่งงานที่รับผิดชอบโดยตรง
คณะกรรมการเล็งเห็นว่า เพื่อให้ บริ ษัทได้ รับประโยชน์สงู สุดในการที่กรรมการผู้จัดการจะสามารถอุทิศเวลา
สาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการผู้จดั การได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ กาหนดเป็ นนโยบายว่า ห้ ามมิให้ กรรมการ
ผู้จดั การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการผู้จดั การในบริ ษัทจดทะเบียน (Listed Company) อื่น ยกเว้ นการเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการผู้จดั การในบริ ษัทที่มีฐานะเป็ นบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่ วมในระยะเวลาชัว่ คราวในช่วงเริ่ มต้ นของการจัดตังธุ
้ รกิจ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เท่านัน้ ทังนี
้ ้หากมีความจาเป็ นจะใช้ เวลานานกว่านัน้ ขอให้ แจ้ งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อไป
สาหรับตาแหน่งกรรมการนัน้ กาหนดจานวนบริ ษัทที่กรรมการบริ ษัทสามารถเข้ ารับ ตาแหน่งในฐานะกรรมการ
ได้ ไม่เกิน 5 บริ ษัทจดทะเบียน และสาหรับผู้บริ หารระดับสูงนัน้ คณะกรรมการมีนโยบายห้ ามไม่ให้ ดารงตาแหน่งผู้บริ หาร
ระดับสูงในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น เนื่องจากเป็ นระดับรับนโยบายจากคณะกรรมการไปปฏิบตั ิงาน จึงจาเป็ นจะต้ องอุทิศเวลา
ในการทางานให้ กบั บริ ษัทอย่างเต็มที่
และเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ไปอย่า งต่อ เนื่ อ ง คณะกรรมการจึ ง ได้ ก าหนดให้ มี แ ผนสืบ ทอดต าแหน่ ง
(Succession Plan) เพื่อเป็ นการเตรี ยมสืบทอดตาแหน่งกรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูง โดยรายละเอียดของการ
จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง มีรายละเอียดที่กาหนดไว้ ดังนี ้
1. การระบุคณ
ุ สมบัติที่ต้องการและจาเป็ น (Requirement) ของตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ และผู้บริ หาร
ระดับสูง
2. การระบุถงึ ศักยภาพ (Potential) และความสามารถทีเ่ หมาะสมของบุคคลที่จะมาสืบทอดตาแหน่งงาน
3. การพิจาณาถึงแผนการอบรมเพือ่ พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็ นและ
เหมาะสมแก่บคุ คลที่จะมาสืบทอดตาแหน่งงาน
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4. การกาหนดแนวทางในการคัดเลือกและคัดสรรบุคคลที่จะมาสืบทอดตาแหน่งงานที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สดุ เพื่อสร้ างคุณค่า (Value Added)
ให้ กบั บริ ษัท
ทังนี
้ ้คณะกรรมการสรรหา จะกาหนดให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้รายงานผลการดาเนินงานตามแผนสืบทอด
ตาแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
หลักปฏิบตั ิที่ 4.2
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มีการกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
แนวปฏิบตั ิที่ 4.2
เพื่อให้ การกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนสามารถใช้ เป็ นเครื่ องจูงใจให้ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารระดับสูง และ
บุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับสามารถปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้ องกับ
ผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ในระยะยาว ทางคณะกรรมการจึง ได้ วางหลั กเกณฑ์ และขอบเขตอ านาจหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไว้ ดังนี ้
เพื่อให้ การกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนสามารถใช้ เป็ นเครื่ องจูงใจให้ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารระดับสูง และ
บุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับสามารถปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้ องกับ
ผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ในระยะยาว ทางคณะกรรมการจึง ได้ วางหลักเกณฑ์ และขอบเขตอ านาจหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไว้ ดังนี ้
1. การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน ผลการดาเนินงานระยะสัน้ เช่น
โบนัส รวมถึง การพิ จ ารณาจัดหาแนวทางการให้ ค่า ตอบแทนในระยะยาว อาทิ เ ช่น การให้ ห้ ุน หรื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท เป็ นต้ น
2. การพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนที่บริ ษัทกาหนดกับระดับค่าตอบแทนที่ได้ รับในกลุ่มธุรกิจขนาด
เดียวกัน ประเภทเดียวกัน หรื อมีผลการดาเนินงานใกล้ เคียงกันเป็ นต้ น
3. การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ เป็ นที่ทราบ
ในทุก ๆ ปี คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียกับกรรมการผู้จดั การ จะจัดให้ มีการประเมินผลงาน
ของกรรมการผู้จัดการเป็ นประจาทุกปี โดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้เปิ ดเผยผลการประเมินและ
ประเด็นการพัฒนาให้ กรรมการผู้จดั การทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่สาคัญ ดังนี ้
1. การพิจารณาเป้าหมายและสถานะของความสาเร็ จของแต่ละเป้าหมาย
2. การวัดผลการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้ วย
2.1 ความเป็ นผู้นา
2.2 การกาหนดกลยุทธ์
2.3 การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
2.4 การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
2.5 ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
2.6 ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
2.7 การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
2.8 การสืบทอดตาแหน่ง
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2.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
2.10 คุณลักษณะส่วนตัว
3. การพัฒนากรรมการผู้จดั การ
ทังนี
้ ้ผลการประเมินการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการผู้จดั การ
จะเป็ นหนึง่ ในปั จจัยที่ใช้ ประกอบการพิจารณา
อนุมตั ิคา่ ตอบแทนประจาปี ของกรรมการผู้จดั การด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลและดาเนินการให้ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการในแต่ละคณะ
ตามอานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และเปรี ยบเทียบกับระดับที่ปฏิบตั ิในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารแต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยในหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจาก
ข้ อมูลผลประกอบการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริ ษัท
ได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ โดยจะนาข้ อมูลค่าตอบแทนที่กาหนดในเบื ้องต้ นไปเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับขนาด
ธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมที่มีรายได้ กาไรสุทธิใกล้ เคียงกับของบริ ษัท ข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการแยกตามหมวดธุรกิจ –โดย
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อ้ างอิงจากข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียน ซึง่ จัดทาขึ ้นโดยฝ่ าย
วิจยั และนโยบาย สถาบันกรรมการบริ ษัทไทยในแต่ะละปี
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัท เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระ ยังได้ มีการจัดทาแบบประเมินผลการทางาน
ของกรรมการผู้จัด การเป็ น ประจ าทุก ปี เพื่ อ น าส่ง ข้ อ มูล การประเมิ น ดัง กล่า วรวบรวม วิ เ คราะห์ และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนใช้ ประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้ กับกรรมการผู้ จัดการเป็ น
ประจ าทุก ปี ด้ ว ย หากการประเมิ น ผลการท างานของกรรมการผู้จัด การสามารถบรรลุเ ป้ า หมาย และเป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทวางนโยบายไว้
โดยคณะกรรมการได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การเพื่อให้ เกิดความเหมาะสมภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ชดั เจนและโปร่งใส
โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จดั การ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้ องกับ
เป้าหมายของบริ ษัททังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ ผลการดาเนินงานของบริ ษัท รวมทังสอดคล้
้
อง
กับภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การด้ วย โดยค่าตอบแทนมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างแรงจูงใจ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
ระยะสัน้ : จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน
ระยะยาว : แนวทางการพิจารณาให้ คา่ ตอบแทนในรูปของหุ้นสามัญ หากในอนาคตมีบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
สามารถดาเนินการเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ เพิ่มขึ ้น (Spin-off) ซึง่ เมื่อถึงเวลา
ดังกล่าว ทางคณะกรรมการ และ/หรื อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทย่อย และบริษัท จะพิจารณาร่วมกัน
เพื่อให้ ได้ ข้อสรุปถึงแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวที่ชดั เจนอีกครัง้
นอกจากนี ้คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้ กรรมการผู้จดั การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูง
โดยให้ กาหนดหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงานขึ ้นมา รวมถึงการจัดทาหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผล
งานสาหรับทังองค์
้ กร เพื่อใช้ ประกอบการกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนทังในระยะสั
้
น้ และระยะยาวให้ มีความเหมาะสม
ต่อไป
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หลักปฏิบตั ิที่ 4.3
กรรมการควรเข้ าใจโครงสร้ างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริ หารและการดาเนินงาน
ของกิจการ
แนวปฏิบตั ิที่ 4.3
คณะกรรมการมีความเข้ าใจถึงโครงสร้ างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึง่ สะท้ อนถึงอานาจในการควบคุมการ
บริ หารจัดการของบริ ษัท โดยที่ผ่านมาบริ ษัทไม่มีปัญหาด้ านโครงสร้ างการถื อหุ้นที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งต่อการ
ควบคุ ม การบริ ห ารงานของกิ จ การแต่ อ ย่ า งใด และไม่ มี ป ระเด็ น กา รก่ อ ให้ เกิ ด อุ ป สรรคต่ อ การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการ และในกรณีที่บริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม มีการจัดทาข้ อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทมี
นโยบายที่จะให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการในสาระสาคัญไว้ ในรายงาน
ประจาปี
หลักปฏิบตั ิที่ 4.4
คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้ มีจานวน ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม
แนวปฏิบตั ิที่ 4.4
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลให้ มีการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้ องกับทิศทางและกลยุทธ์ ขององค์กร
และส่งเสริ มให้ พนักงานทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม เพื่อที่จะ
รักษาไว้ ซงึ่ ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถขององค์กร โดยได้ มอบหมายเป็ นนโยบายให้ แก่ระดับปฏิบตั ิการถึงการกาหนด
จานวนชัว่ โมงการฝึ กอบรมของแต่ละหน่วยงาน และการคัดเลือกหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ และทักษะในการ
ปฏิบตั ิงานโดยตรง รวมถึงการส่งเสริ มให้ มีการอบรมที่จะเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ ยวข้ องกับการใช้ ชีวิต ความเป็ นผู้นา รวมถึง
ความรู้ด้านการบริ หารการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล โดยวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นประจาด้ วย
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทางาน โดยกาหนด
แผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและสม่าเสมอ เพื่อเป็ นแผนงานประจาปี สาหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทางาน
ทังการอบรมภายในบริ
้
ษัทและส่งเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ จัดให้ มีสวัสดิการให้ กบั บุคลากร เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจในการทางาน โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ให้ เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีเป้าหมายการพัฒนาที่เป็ นพื ้นฐานสาคัญคือ
 การให้ พนัก งานเป็ นผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการกาหนดแนวทางการทางานในฝ่ ายงานของตนเอง
นาเสนอความคิดเห็นมุมมองในการทางาน เพื่อพัฒนาการทางานจากรูปแบบเดิม ๆ ให้ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ ้น
 สร้ างบรรยากาศในการทางานให้ ทุก คนมี ส่ว นร่ ว มในความสาเร็ จ ขององค์ ก ร และจะพิ จ ารณา
การให้ ผลตอบแทนแก่บคุ ลากรทังจากผลส
้
าเร็ จขององค์กรโดยรวม และความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการทางาน
โดยเฉพาะที่ตวั บุคคล
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 ส่งเสริ มให้ พนักงานสร้ างความรู้ จากการปฏิบตั ิงาน การจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานที่มีการปรับปรุ งให้
สอดคล้ องกับการทางานจริ งที่เปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา
 ส่งเสริ มให้ มีการเดิน ทางเพื่อเข้ าร่ ว มงานแสดงสินค้ าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ ทันต่อ
สถานการณ์ด้านการผลิต ด้ านการพัฒนาสินค้ า การตลาด รวมถึ ง เรี ย นรู้ ต่ อ พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภค
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทังนี
้ ้เพื่อจะได้ นามาปรับใช้ ในกระบวนการทางานของบริ ษัทให้ มี
ความทันสมัยและสามารถปรับตัวได้ ทนั ต่อทุกๆ สถานการณ์ ในภาวะอุต สาหกรรมเฟอร์ นิ เ จอร์ ที่ มี
การเปลีย่ นแปลง
 ส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้ เกิ ดขึน้ ในผลิตภัณฑ์ ที่ทางบริ ษัท
เป็ นผู้ผลิตและจาหน่าย เพื่อสร้ างการเติบโตที่ยงั่ ยืน และสร้ างการรับรู้ และความเป็ นที่ต้องการของ
ผู้บริ โภคให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
 ส่งเสริ มการพัฒนาและกระตุ้นเพื่อให้ บคุ ลากรภายในองค์กรมีทศั นคติต่อการทางาน ที่จะต้ องสร้ างการ
พัฒนาและความเจริ ญก้ าวหน้ าในการทางานให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ในกระบวนการผลิตจะต้ องดี
ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง การตลาดจะต้ องสร้ างรายได้ จากการขายสินค้ าให้ เติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ฝ่ ายงานที่
ควบคุมค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทจะต้ องมีการบริ หารจัดการให้ สดั ส่วนต้ นทุนและค่าใช้ จ่ ายลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในขณะที่จะต้ องบริ หารจัดการให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี ้คณะกรรมการยังดูแลให้ มีการจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพ เพื่อดูแลให้ พนักงานมีการออมอย่าง
เพียงพอสาหรับรองรับการเกษี ยณ รวมทังสนั
้ บสนุนให้ พนักงานมีความรู้ความเข้ าใจในการบริ หารจัดการด้ านการเงิน การ
เลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้ องกับช่วงอายุ ระดับความเสีย่ ง เป็ นต้ น
หลักปฏิบัติท่ ี 5 : ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบตั ิที่ 5.1
คณะกรรมการควรให้ ความสาคัญและสนับสนุนการสร้ างนวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการ
สร้ างคุณประโยชน์ตอ่ ลูกค้ าหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
แนวปฏิบตั ิที่ 5.1
คณะกรรมการมีนโยบาย สนับสนุนให้ เกิดแนวคิดธุรกิจแบบใหม่ขึ น้ และสนับสนุนให้ ดาเนินธุรกิจที่ก้าวทันต่อ
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีตามกระแสโลก ซึง่ จะต้ องดาเนินไปเพื่อการสร้ างประโยชน์ร่วมกันทังแก่
้ กิจการ ลูกค้ า คู่ค้า
สังคมและสิง่ แวดล้ อม และจะต้ องเป็ นนวัตกรรมที่ไม่สนับสนุนให้ เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรื อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
หรื อขาดจริ ยธรรม
โดยในส่วนของธุรกิจการเป็ นผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ บริ ษัทสนับสนุนให้ ทีมงานออกแบบและฝ่ ายผลิตร่ วมกันพัฒนา
รู ปแบบสินค้ า การจัดหาวัตถุดิบใหม่ ๆ เพื่อใช้ ในการผลิต รวมถึงหาวิธีการปรับปรุ งกระบวนการผลิตและกระบวนการ
ทางานเพื่อให้ ทนั ต่อความต้ องการที่เปลีย่ นแปลงของตลาดเฟอร์ นิ เจอร์ และลดต้ นทุนเพื่อให้ สามารถสร้ างความได้ เปรี ยบ
ในการแข่งขัน อาทิเช่น การหาแนวทางหรื อรู ปแบบการพัฒนาวัสดุปิดผิวบนไม้ ปาติเคิลบอร์ ดให้ มีความทนทานกว่าเดิม
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และเป็ นไปตามกระแสของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป หรื อการพัฒนากระดาษปิ ดผิวที่สามารถใช้ กบั ฝ้าเพดาน ผนัง ได้ การ
พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากเดิ ม ที่ ใ ช้ ส่ว นประกอบในการผลิต เป็ น ไม้ ทัง้ หมด มาเป็ น การใช้ วัสดุป ระเภทเหล็ก เข้ า มาเป็ น
ส่วนประกอบของการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้ น สาหรับในส่วนของเครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ จะเน้ นการนาเข้ า
เครื่ องจักรที่มีการพัฒนาปรับเปลีย่ นเทคโนโลยีในการผลิตที่ทนั สมัยมากขึ ้น อาทิ เครื่ องพ่นสีที่สามารถลดปริ มาณการใช้ สี
และมีกระบวนการอบแห้ งเพื่อช่วยลดระยะเวลาและต้ นทุนการผลิต เครื่ องอัดไม้ แผ่นหน้ าท็อป ระบบ Microwave การ
ปรับปรุ งกระบวนการทางานด้ วยระบบ Work Standard ที่ทุกคนสามารถทางานแทนกันได้ รวมถึงการหาทางพัฒ นา
โปรแกรมเพื่อควบคุมการผลิต เพื่อสร้ างความยัง่ ยืนลดการพึง่ พาความสามารถเฉพาะตัวบุคคล เป็ นต้ น
และในส่วนของงานด้ านการตลาด บริ ษัทอยู่ระหว่างการพัฒนา Application เพื่อรองรับและอานวยความ
สะดวกสาหรับงานการขายและให้ บริ การการลูกค้ า การตรวจสอบสต็อกสินค้ าที่รวดเร็ ว การนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อ
นาเสนอผ่าน Application นอกจากนี ้ในส่วนของงานการผลิตสินค้ าบริ ษัทได้ นาระบบ Cloud มาใช้ เพื่อเป็ นที่เก็บรวบรวม
แบบเฟอร์ นิเจอร์ ให้ ครบถ้ วน ครอบคลุมทุกประเภทที่บริ ษัทเป็ นผู้ผลิต และจาหน่าย เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่
ลูก ค้ า ทัง้ ในประเทศและต่ า งประเทศ รวมถึ ง การลดระยะเวลาการท างานของฝ่ ายออกแบบและพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์
นอกจากนี ้ยังสามารถช่วยลดการใช้ ทรัพยากรกระดาษในการทางาน (Paperless system) ให้ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญด้ วย
สาหรับในส่วนของธุรกิจที่บริ ษัทเข้ าไปลงทุนทังในส่
้ วนของบริ ษัทร่ วม ได้ แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่บริ ษัท
เข้ าลงทุน ในส่วนของกระบวนการผลิตที่ได้ ผลพลอยได้ จากการผลิตคือ ขี ้เถ้ า บริ ษัทได้ สง่ ห้ องปฏิบตั ิการเพื่อตรวจหาระดับ
Activated Carbon เพื่อหาแนวทางการพัฒนาในกระบวนการผลิตเพื่อให้ ได้ Activated Carbon ในระดับสูงที่สามารถส่ง
จาหน่ายในราคาสูง หรื อสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ เป็ นต้ น
หลักปฏิบตั ิที่ 5.2
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
และสะท้ อนอยู่ในแผนดาเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ ดาเนินการสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ
แนวปฏิบตั ิที่ 5.2
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ไม่ละเมิด
สิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย เพื่อเป็ นแนวทางให้ ทกุ ส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็ นไปด้ วยความ
ยัง่ ยืน จึงได้ กาหนดรายละเอียดความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ตระหนักและให้ ความสาคัญในสิทธิพื ้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ สิทธิการซื ้อขายหรื อโอนหุ้น สิทธิในการ
ที่จะได้ รับส่วนแบ่งกาไรของกิ จ การ สิทธิ ในการได้ รับและเข้ า ถึงข้ อมูลข่าวสารของบริ ษั ทอย่างครบถ้ ว น
เพียงพอ และทันเวลา สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอด
ถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การเพิ่มทุนหรื อลดทุน การจัดสรร
เงินปั นผล การแก้ ไขข้ อบังคับ วัตถุประสงค์ หรื อหนังสือบริ คณห์สนธิ เป็ นต้ น
2) ส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ได้ แก่
 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 14 วัน โดยจะระบุวนั เวลา
สถานที่ และวาระการประชุม กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ ในการประชุม ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติ ตลอดจน
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3)
4)

5)

6)

7)

ข้ อมูลที่จะต้ องใช้ ประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้ วน โดยจะเผยแพร่ ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 21 - 30 วัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาศึกษา
ข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ
 รายงานสารสนเทศสาคัญที่มีหรื ออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทังสารสนเทศที
้
่รายงาน
ตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง
โดยไม่กระทาการใด ๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ าถึงสารสนเทศของบริ ษัท
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน
กาหนดแนวปฏิบตั ิสาหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การ
กากับดูแลกิจการที่ดี และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามประเด็นสาคัญต่าง ๆ ตามรายละเอียดในแต่ละวาระได้
เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วเสร็ จ บริ ษัทจะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญ
และวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทาการถัดไป และจัดทารายงานการประชุมโดยแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทภายใน 14 วัน นับจากวันที่จดั การประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
บริ ษัทได้ นาเทคโนโลยีมาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทังการลงทะเบี
้
ยนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ และการประกาศผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้ การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้ ด้วยความ
รวดเร็ ว ถูกต้ อง และแม่นยา
บริ ษัทมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) การประชุมนักวิเคราะห์ และเข้ าร่ วมกิจกรรม
บริ ษัท จดทะเบีย นพบนัก ลงทุน (Opportunity Day) เพื่อ เป็ น การเพิ่ม ช่อ งทางการสื่อ สารให้ ก บั ผู้ถือ หุ้น
นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ให้ สามารถติดตามและรับทราบข้ อมูลจากทางบริ ษัทได้
โดยในรอบปี 2562 บริ ษัทได้ จดั กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้
1. การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในรู ปแบบเฉพาะกลุม่ 1 ครัง้
2. การประชุมกับกองทุนจากในประเทศและต่างประเทศ รวม 4 ครัง้
3. กิจกรรมงานสัมมนานักลงทุนที่จดั โดยสื่อต่าง ๆ รวม 2 ครัง้
4. การนาเสนอข้ อมูลให้ กบั นักลงผ่านผ่านการเข้ าร่ วมออกบูธและแสดงสินค้ าในงาน mai Forum
2019 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครัง้ ที่ 6
บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และสม่าเสมอ และมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลตามที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้

ลูกค้ ำ
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ดาเนินธุรกิจด้ านการผลิต จาหน่ายสินค้ าทีม่ ีความปลอดภัยต่อการใช้ งาน คานึงถึงสุขภาพของผู้ใช้ งาน และ
การให้ บริ การหลังการขายที่สร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ลูกค้ า
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2) มุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาสินค้ าที่เพิม่ คุณค่าในการใช้ งานต่อผู้บริ โภค
3) ดาเนินธุรกิ จโดยยึดถื อความซื่อสัตย์ สุจริ ต รับผิดชอบและเป็ นธรรม และจะไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการ
ละเมิด สิทธิ ข องลูกค้ า รั ก ษาความลับทางการค้ าของลูกค้ า ไม่น าไปใช้ เพื่อประโยชน์ ของตนเองหรื อผู้ที่
เกี่ ยวข้ องโดยมิชอบ และหากบริ ษัทตรวจพบการกระทาความผิด ในลักษณะดังกล่าว ผู้ก ระท าในฐานะ
พนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัทจะต้ องถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
4) ไม่เรี ยกรับ หรื อยินยอมทีจ่ ะรับทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่สจุ ริ ตจากลูกค้ าทังทางตรงและทางอ้
้
อม
5) ยึดหลักการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทางการค้ า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ จะมีกระบวนการแจ้ งข้ อมูลต่อ
ลูกค้ าเป็ นการล่วงหน้ า และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ ไข เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
6) จัดให้ มีช่องทางการสือ่ สาร เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนต่อบริษัท และคาร้ องเรี ยนจากลูกค้ าจะได้ รับการ
เอาใจใส่และดาเนินการแก้ ไขปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ ้นให้ กบั ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม ผ่านช่องทางการติดต่อสือ่ สาร
ทังทางโทรศั
้
พท์ที่หมายเลข 0-2152-7301-4 โทรสาร 0-2152-7305 หรื อ www.elegathai.com,
www.eastcoast.co.th หรื อทาง Fan Page Facebook : ELEGA Furniture ซึง่ ในรอบปี ที่ผา่ นมา บริ ษัท
สามารถตอบสนองจัดการข้ อร้ องเรี ยนแก้ ไขได้ สาเร็ จร้ อยละ 90 และอยูร่ ะหว่างการจัดหาแนวทางเพื่อสร้ าง
ความพึงพอใจของลูกค้ าให้ อยูใ่ นระดับที่สงู ขึ ้นจากเดิม
7) สร้ างสัมพันธภาพและความเข้ าใจที่ดีตอ่ กัน แลกเปลีย่ นความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้ แก่สนิ ค้ า
อย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี ้ ทางทีมงานด้ านการตลาดของบริษัทจะมีการเข้ าพบและร่วมประชุมกับลูกค้ า
ทังในประเทศ
้
และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้ มกี ารวางแผนไว้ เป็ นประจาทุกปี เพื่อรับฟังความพึงพอใจ
ของลูกค้ า ปั ญหา อุปสรรคในการทางานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผา่ นมา หาแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาให้
ดีขึ ้นกว่าเดิม นอกจากนี ้ในทุก ๆ ปี บริ ษัทจะจัดกิจกรรมการเพือ่ ลูกค้ าในกลุม่ ร้ านค้ าส่งและร้ านค้ าปลีกราย
ย่อย (Dealer) เข้ าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ทางบริ ษัทได้ พฒ
ั นารูปแบบสินค้ าขึ ้นใหม่เป็ นประจาทุกปี พร้ อมกับจัด
รายการส่งเสริ มการขาย เพื่อเป็ นการพบปะและร่วมแลกเปลีย่ นแนวทางการพัฒนาสินค้ า ตลอดจนรับ รับ
ข้ อเสนอแนะและหารื อแนวทางการแก้ ปัญหาในทางการค้ าระหว่างกันเป็ นประจาทุกปี
8) ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมถึงรายการส่งเสริ มการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท จะเป็ นการ
กระทาอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทาให้ เกิดความเข้ าใจผิด หรื อใช้ ประโยชน์จากความเข้ าใจผิดของลูกค้ า
คู่ค้ำและเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าด้ วยความเสมอภาค เป็ นธรรมและรับผิดชอบ และคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันทังสองฝ่
้
ายเป็ น
สาคัญ
2) บริ ษัทยึดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าที่มีการดาเนินธุรกิจ ถูกต้ องตามกฎหมาย ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
ผลิต มาตรฐานความปลอดภัย และเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ดูแลให้ ค่คู ้ าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ิต่อ
แรงงานตนเองอย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม คานึงถึงสวัสดิการของพนักงานที่เป็ นไป
ตามมาตรฐาน
3) รักษาความลับหรื อข้ อมูลทางการค้ าของคูค่ ้ า ไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
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4) สร้ างสัมพันธภาพและความเข้ าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่ วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้ แก่วตั ถุดิบ
และสินค้ าที่ทางบริ ษัทมีการสัง่ ซื ้ออย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี ้ ทางทีมงานด้ านจัดซื ้อของบริ ษัทจะมีการ
เข้ าพบและร่ วมประชุมกับคู่ค้าทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้ มีการวางแผนไว้ เพื่อ
เสนอแนะปั ญหา อุปสรรคในการทางานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผา่ นมา เพื่อหาแนวทางการปรับปรุ ง และพัฒนา
ให้ ดีขึ ้นกว่าเดิม
5) การซื ้อสินค้ าและบริ การจากคูค่ ้ าจะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ า โดยจะปฏิบตั ิตามสัญญาที่ทาร่วมกันอย่าง
เคร่งครัด เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ในระยะยาวต่อทังสองฝ่
้
าย
6) ยึดหลักการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทางการค้ า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ จะมีกระบวนการแจ้ ง ข้ อมูลต่อคู่ค้า
เป็ นการล่วงหน้ า และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ ไข เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
7) ไม่เรี ยกรั บ หรื อยินยอมที่จะรั บ ทรั พย์ สิน หรื อผลประโยชน์ อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้ อตกลงทางการค้ า โดย
ผู้เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมจัดหา จัดซื ้อ จัดจ้ างต้ องไม่รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรื อทางอ้ อมจากคู่ค้า และ
ต้ องวางตัวเป็ นกลางไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดจนอาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
คู่แข่ งขันทำงกำรค้ ำ
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อคูแ่ ข่ง โดยปฏิบตั ิตามกรอบกติกา การค้ าและการแข่งขันที่ดีด้วยความ
เป็ นธรรม ดาเนินกิจการด้ วยความโปร่งใส รวมถึงหลีกเลีย่ งวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต เพื่อทาลายคูแ่ ข่งทางการค้ า
2) ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งขันทางการค้ าด้ วยการกล่าวให้ ร้าย
3) ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา / ลิขสิทธิ์
4) ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งขันทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม
เจ้ ำหนี ้
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) การปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขที่ มี ต่ อ เจ้ าหนี ส้ ถาบัน การเงิ น ตามข้ อตกลงการกู้ ยื ม ที่ มี อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ได้ แ ก่
วัตถุประสงค์การใช้ เงิน การจ่ายชาระเงินคืนกู้ และดอกเบี ้ย
2) การปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้ทุกกลุม่ อย่างเสมอภาค เป็ นธรรมและรับผิดชอบ
3) ในกรณีของการกู้เงิน บริ ษัทจะไม่นาเงินที่ได้ จากการกู้ยมื ไปใช้ ในทางที่ผดิ จากวัตถุประสงค์ในข้ อตกลง /
เงื่อนไขการกู้ยืม
4) บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการค ้าประกันที่ได้ ให้ ตอ่ เจ้ าหนี ้ พร้ อมทังจะดู
้ แลคุณภาพสินทรัพย์ทไี่ ด้ ค ้าประกัน
ไว้ ตอ่ เจ้ าหนี ้
5) บริ ษัทจะบริ หารงาน/เงินทุนในธุรกิจเพื่อให้ เจ้ าหนี ้มัน่ ใจในฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ซึง่ แสดงถึงการมีความสามารถทีจ่ ะชาระหนี ้ได้ ตรงตามกาหนดเวลา รวมถึงการรักษาไว้ ซงึ่ อัตราส่วนทางการ
เงินให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาการกู้ยมื เงินกับเจ้ าหนี ้อย่างเคร่งครัด
6) เปิ ดเผยข้ อมูลผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินอย่างถูกต้ อง ตรงเวลา
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7) ในกรณีที่มีโอกาสจะเกิดการผิดนัดชาระหนี ้หรื อไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่เจ้ าหนี ้และลูกหนี ้ได้ ตกลงไว้
ร่วมกัน ทางลูกหนี ้จะรี บแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้รับทราบเป็ นการล่วงหน้ าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหาย
8) มีการจัดประชุมเพื่อพบปะเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน และจัดเข้ าเยี่ยมชมกิจการเป็ นประจาทุกปี ทังนี
้ ้เพื่อรับทราบ
นโยบายการดาเนินธุรกิจและแผนการดาเนินงานในปี ตอ่ ไป รวมถึงสร้ างความมัน่ ใจในการดาเนินธุรกิจต่อ
เจ้ าหนี ้
พนักงำน
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ให้ ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับของบริ ษัท โดยปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ด้ วยความเป็ นธรรม
2) ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคูไ่ ปกับการมุง่ เน้ นการพัฒนา
ศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างโอกาสในการเจริ ญเติบโตทางด้ านอาชีพการงาน
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีแนวปฏิบตั คิ ือ ทางฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อพนักงานท่านนัน้ หาก
พิจารณาเห็นว่า หลักสูตรการอบรม หรื อทบทวนความรู้ใดมีความเหมาะสมและมีความสนใจทีจ่ ะขอสมัคร
เพื่อเข้ ารับการอบรม ก็สามารถเสนอเรื่ องขึ ้นมาต่อฝ่ ายทรัพยากรบุคคลได้ โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะเป็ นผู้
พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร โดยจะพิจารณาจากความรู้ ทักษะที่สอดคล้ องกับการปฏิบตั ิงานที่จะ
ได้ รับภายหลังการเข้ ารับการอบรมเป็ นสาคัญ
3) จัดทา Succession Management ด้ วยเป้าหมายเพื่อการรักษาไว้ ซงึ่ บุคลากรทีด่ ี และพัฒนาบุคลากร
เหล่านันให้
้ มคี วามสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสืบทอดตาแหน่งงานต่อไปได้
4) ให้ ความสาคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยคานึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัยในการ
ทางานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็ นสาคัญ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดจานวนการเกิดอุบตั เิ หตุ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพนักงานที่ปฏิบตั ิหน้ าที่อยูใ่ นกระบวนการผลิต บริษัทมีแนวทางปฏิบตั ิเพื่อ
ความปลอดภัยคือ พนักงานทุกคนจะต้ องสวมถุงมือ ผ้ าปิ ดปาก ทีป่ ิ ดหู และรองเท้ าผ้ าใบในขณะปฏิบตั ิงาน
ตลอดเวลา โดยจะพิจารณาจากกระบวนการทางานที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนงานนัน้ ๆ เป็ น
สาคัญ เช่น หากปฏิบตั ิงานในบริ เวณที่มเี สียงดัง พนักงานจะต้ องสวมที่ปิดหู เป็ นต้ น ทังนี
้ ้บริ ษัทจะเปิ ดเผย
ข้ อมูลสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุไว้ ให้ เป็ นที่ทราบในรายงานประจาปี
5) การเคารพซึง่ สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี และสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานในการทางานตลอดจนไม่เปิ ดเผยหรื อส่งผ่านข้ อมูล
หรื อความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรื อหรื อผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้ อง
6) ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานภายใต้ กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงาน
7) ส่งเสริ มความเท่าเทียมกันในการจ้ างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่กีดกันทางเพศ สีผิว เชื ้อชาติ ศาสนา อายุ
ความพิการหรื อสถานะอื่นใดที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน
8) ส่งเสริ มให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานและการพัฒนาบริ ษัท
9) จัดให้ มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ
ประจาปี การทาประกันสุขภาพและประกันชีวติ ให้ กบั พนักงาน และกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น โดยใน
ส่วนของการตรวจสุขภาพของพนักงานจะมีกาหนดเวลาการตรวจตังแต่
้ เริ่ มเข้ างาน และระหว่างการทางาน
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เป็ นประจาในแต่ละปี และในส่วนของแรงงานต่างด้ าว บริ ษัทได้ จดั ให้ สานักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง
เข้ าให้ ข้อมูลและความรู้งานประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้ าว
10) เปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีช่องทางในการติดต่อสือ่ สาร เสนอแนะและร้ องทุกข์เกี่ยวกับการทางาน ซึง่ ข้ อเสนอ
ต่าง ๆ จะได้ รับการพิจารณาและกาหนดวิธีการแก้ ไข เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย และสร้ างความสัมพันธ์ที่
ดีในการทางานร่วมกัน
11) ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของพนักงานทุกระดับในการดาเนินกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ให้ ความสาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้ เคียง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น นอกจากนี ้บริ ษัทยัง
ตอบแทนชุมชนและสังคม โดยการบริ จาคเงินเพื่อการกุศลอย่างสม่าเสมอ
2) ไม่ดาเนินธุรกิจที่สง่ ผลกระทบให้ เกิดความเสียหายต่อสังคม และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นผู้อยูอ่ าศัยใน
ชุมชนและสังคม
3) กาหนดให้ มีมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบที่จะเกิ ดขึน้ ต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการ
ดาเนินงานของบริ ษัท
4) ส่งเสริ มการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิ่น
5) ให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบให้ มีความน่าอยู่ หรื อมีระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นจากเดิม
6) ดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้ านสิง่ แวดล้ อม โดยคานึงถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
7) ส่งเสริ มระบบการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม ตังแต่
้ การใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบาบัด และฟื น้ ฟู
การทดแทน การเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
8) ปลูกจิตสานึกและส่งเสริ มการให้ ความรู้ และอบรมแก่พนักงานทุกระดับในเรื่ องการรักษาสิง่ แวดล้ อม
9) ส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยี เครื่ องจักร และวัตถุดิบที่ใช้ ในกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
10) สาหรับแนวทางปฏิบตั ิเพื่อความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมนัน้ ในกระบวนการผลิตของบริ ษัทเนื่องจากวัตถุดบิ
หลักคือ ไม้ ยางพารา ไม้ เอ็มดีเอฟ และไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด เศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการ
บริ หารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริ ษัท
โดยที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั บริ ษัทไม่เคยได้ รับข้ อร้ องเรี ยนหรื อมีข้อพิพาทกับชุมชนในพื ้นที่บริ เวณใกล้ เคียงกับ
โรงงานในประเด็นที่เกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมหรื อผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริ ษัทแต่อย่างใด
กำรแข่ งขันอย่ ำงเป็ นธรรม
บริ ษัทได้ กาหนดขันตอนการด
้
าเนินงานที่เป็ นระบบ ได้ แก่ ระบบการจาหน่ายสินค้ าผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึง่ กว่าร้ อย
ละ 52 เป็ นการส่งออกสินค้ าไปจาหน่ายในต่างประเทศ ลูกค้ าหลักของบริ ษัทคือ ลูกค้ าในประเทศญี่ปนุ่ และรองลงมาคือ
การผลิตและจาหน่ายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าในกลุม่ ร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ภายในประเทศ ซึง่ ลูกค้ าแต่ละ
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รายมีระบบการสัง่ ซื ้อสินค้ า ตรวจสอบคุณภาพสินค้ า และการส่งมอบสินค้ าเป็ นไปตามระบบและหลักการที่กาหนดไว้ โดย
บริ ษัทมัน่ ใจถึงกระบวนการนาเสนอขายสินค้ าต่อลูกค้ าที่มคี วามเป็ นธรรม และไม่มีลกั ษณะการผูกขาดเพื่อจาหน่ายสินค้ า
ให้ กบั ลูกค้ าเพียงรายใดรายหนึง่ แต่อย่างใด สาหรับระบบและขันตอนการจั
้
ดหา จัดซื ้อวัตถุดิบ และสินค้ าที่จะนามาใช้ ใน
กระบวนการผลิต ทางหน่วยงานจัดซื ้อจะต้ องดาเนินการเปรี ยบเทียบราคา คุณภาพ เงื่อนไขทางการค้ า ตามหลักการที่
กาหนดไว้ ทกุ ครัง้ เพื่อให้ คคู่ ้ าได้ มีโอกาสนาเสนอสินค้ าให้ กบั ทางบริ ษัทได้ พจิ ารณาเปรี ยบเทียบ ซึง่ ที่ผา่ นมาบริ ษัทได้ รับ
ประโยชน์จากการยึดมัน่ ในระบบการคัดกรอง พิจารณาและเปรี ยบเทียบคุณภาพและราคาจากคูค่ ้ าเสมอมา
กำรต่ อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทเตรี ยมที่จะเข้ าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยในรายละเอียดการทางานในขณะนี ้คือ บริ ษัทได้ เผยแพร่นโยบายการ
ต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ เป็ นทีเ่ รี ยบร้ อยแล้ ว ผ่านทางเว็บไซต์ www.eastcoast.co.th และสร้ างระบบในการป้องกันการ
ทุจริ ตในองค์กร นอกจากนี ้ยังอยูร่ ะหว่างดาเนินการสือ่ สารประชาสัมพันธ์แนวคิดในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ ผ้ มู ี
ส่วนได้ เสียของบริษัทได้ รับทราบ โดยออกจดหมายถึงคูค่ ้ า และลูกค้ า ของบริษัท ในการงดให้ / รับสิง่ ตอบแทนทังในรู
้ ปของ
เงินสด สิง่ ของ หรื อของขวัญ รวมถึงการห้ ามรับ/จ่ายสินบนใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษัท และแจ้ งถึง
กระบวนการที่เปิ ดโอกาสให้ คคู่ ้ า และลูกค้ า ที่ไม่ได้ รับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม ได้ ร้องเรี ยนและได้ รับการแก้ ไข รวมถึงจะ
จัดการประชุมและสือ่ สารให้ พนักงานทุกฝ่ ายงานของบริษัทได้ รับทราบนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านการทุจริ ตนี ้
อย่างต่อเนื่อง
หลักปฏิบตั ิที่ 5.3
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายหลักได้ อย่างยัง่ ยืน
แนวปฏิบตั ิที่ 5.3
คณะกรรมการตระหนักถึงความจาเป็ นของทรัพยากรที่ต้องใช้ ในการประกอบธุรกิจ ซึง่ ประกอบด้ วย
1. ทรัพยากรด้ านการเงิน
2. การผลิต
3. ภูมิปัญญา
4. บุคลากร
5. สังคม
6. สิง่ แวดล้ อม
ซึ่งในการดาเนินธุรกิจทัง้ ในส่วนของบริ ษัท บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม คณะกรรมการมีความเข้ าใจถึงการ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ตา่ งกัน ซึง่ ในการตัดสินใจเลือกรู ปแบบธุรกิจ บริ ษัทจะคานึงถึงผลกระทบและความคุ้ม
ค่าที่จะเกิดขึ ้นต่อทรัพยากร บนพื ้นฐานของการมีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน โดย
จะคานึงถึงการเปลีย่ นแปลงของปั จจัยทังภายในและภายนอกที
้
่เกิดขึ ้นอย่างสม่าเสมอ
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หลักปฏิบตั ิที่ 5.4
คณะกรรมการควรจัดให้ มีกรอบการกากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่
สอดคล้ องกับความต้ องการของกิจการ รวมทังดู
้ แลให้ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
พัฒนาการดาเนินงาน การบริ หารความเสีย่ ง เพื่อให้ กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
แนวปฏิบตั ิที่ 5.4
คณะกรรมการได้ ดแู ลให้ มีกรอบการกากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีโดยได้ จดั ทาเป็ นนโยบายและ
มาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยมีหวั ข้ อที่สาคัญครอบคลุมในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้
 กฎเกณฑ์การใช้ งานระบบ File Server และคอมพิวเตอร์ ของบริษัททุกฝ่ ายทุกแผนกและทุกเครื่ อง
 กฎเกณฑ์การใช้ งานระบบ Internet
 กฎการใช้ เครื่ องถ่ายเอกสาร
 การกาหนดบทลงโทษ
นอกจากนี ้ยังให้ ความสาคัญในเรื่องการจัดสรรและการบริ หารด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิ จ
และให้ มีการกาหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้ เพียงพอตามทีก่ าหนดไว้ นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งจะนาประเด็นด้ านการบริ หารและจัดการความเสีย่ งด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ าเป็ น
หัวข้ อที่จะพิจารณาในที่ประชุมอย่างสมา่ เสมอด้ วย
หลักปฏิบัติท่ ี 6 : ดูแลให้ มีระบบการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบตั ิที่ 6.1
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทมีระบบการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่จะทาให้
บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
แนวปฏิบตั ิที่ 6.1
บริ ษัทจัดให้ มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อทาหน้ าที่กากับดูแลและกาหนดนโยบายและแผนงานด้ าน
การบริ หารความเสีย่ ง ตามรายละเอียดของขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 1.1
ซึง่ ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ งในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้ ทราบถึงผลการประชุม
ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อคณะกรรมการบริ ษัทจะสามารถพิจารณาและ
กาหนดนโยบายการบริ หารความเสีย่ งที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของ
กิจการ สาหรับเป็ นกรอบการปฏิบตั ิงานในกระบวนการบริ ห ารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้ เป็ นทิศทางเดียวกัน โดย
หัวข้ อความเสีย่ งหลักที่คณะกรรมการให้ ความสาคัญประกอบด้ วย
1. ความเสีย่ งด้ านการปฏิบตั งิ าน
2. ความเสีย่ งด้ านการเงินและอัตราแลกเปลีย่ น
3. ความเสีย่ งด้ านการผลิต
4. ความเสีย่ งด้ านลูกค้ ารายใหม่และการพึง่ พิงลูกค้ าในปัจจุบนั
5. ความเสีย่ งด้ านอัคคีภยั ภายในโรงงานและการจัดทาประกันภัย.
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6. ความเสีย่ งด้ านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้ อบังคับ
7. ความเสีย่ งจากการเข้ าลงทุนและการดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริ ษัทร่วม
และเนื่องจากบริ ษัทมีการเข้ าลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมหลายแห่ง คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ มี
นโยบายที่จะพิจารณาการบริ หารจัดการความเสีย่ งครอบคลุมถึงความเสีย่ งต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการดาเนินธุรกิจหรื อ
การเข้ าลงทุนในบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วมเหล่านันด้
้ วย
หลักปฏิบตั ิที่ 6.2
คณะกรรมการต้ องจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบที
้
่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
แนวปฏิบตั ิที่ 6.2
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
ง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 3 ท่าน โดยมี
คุณสมบัติ และหน้ า ที่ตามหลักเกณฑ์ ข องสานักงานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดของขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ งที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 1.1
คณะกรรมการมีนโยบายให้ บริ ษัทจัดให้ มีกลไกหรื อเครื่ องมือที่จะทาให้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย โดยเอื ้ออานวยให้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรี ยกผู้ที่เกี่ยวข้ อง
มาให้ ข้ อ มูล การได้ ห ารื อ ร่ ว มกับ ผู้ส อบบัญ ชี หรื อ แสวงหาความเห็ น ที่ เ ป็ น อิ ส ระจากที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าชี พ อื่ น ใดมา
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้
นอกจากนี ้คณะกรรมการจะจัดให้ มีบุคคลหรื อหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบัติ
หน้ าที่เป็ นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้ อม
ทังรายงานให้
้
คณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยรายงานการสอบทานไว้ ในรายงานประจาปี รวมถึงการให้ ความเห็น
เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในและเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี
หลักปฏิบตั ิที่ 6.3
คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นได้ ระหว่างบริ ษัทกับฝ่ าย
จัดการ คณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ข้ อมูลและโอกาสของบริ ษัท
และการทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
แนวปฏิบตั ิที่ 6.3
คณะกรรมการได้ กากับดูแลให้ มีนโยบายการป้องกันและกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายในซึ่งมีเนื ้อหาครอบคลุม
ถึงกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมลับ และลูกจ้ างของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยในการรักษาข้ อมูลความลับ
และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท การไม่ซื ้อขาย หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยใช้ ประโยชน์จากความลับหรื อข้ อมูล
ภายในที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผย การห้ ามดาเนินการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทภายในระยะเวลาที่กาหนด ได้ แก่ ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิ ดเผยและภายหลังจากการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ ว 24 ชัว่ โมง เป็ นต้ น โดยบริ ษัทได้ จดั ทาเป็ นเอกสารเวียนภายในบริ ษัท และให้ พนักงานของบริ ษัทลงนามรับทราบใน
นโยบายดังกล่าว
บริ ษัทได้ กาหนดให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร รวมทังคู
้ ่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะมี หน้ าที่รายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และจะต้ องส่งสาเนา
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เอกสารการรายงานดัง กล่า วให้ กับ เลขานุก ารบริ ษั ท เพื่ อ รายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ทในคราวต่อ ไปเพื่อ รั บ ทราบการซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ที่ เ กิ ด ขึน้ นอกจากนีย้ ัง ได้ กาหนดนโยบายว่า
กรรมการ และผู้บริ หาร จะต้ องมีการรายงานการมีส่วนได้ เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องสาหรับกรรมการ
บริ ษัท และผู้บริ หารตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์ ม พร้ อมกับคานิยามตามที่หน่วยงานกากับได้ แจ้ งถึงแนวทางปฏิบั ติไว้
โดยฝ่ ายเลขานุการบริ ษัทจะมีหน้ าที่ในการเก็บบันทึกและรวบรวมรายงานการมีสว่ นได้ เสียเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
และหากมี การเปลี่ย นแปลงของข้ อ มูลจากกรรมการ และผู้บ ริ ห ารท่า นใดที่ มีนัย สาคัญ จะต้ องรายงานต่อ ที่ ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทให้ รับทราบ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะดูแลครอบคลุมถึงบุคคลภายนอก ได้ แก่ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ให้
ปฏิบตั ิงานตามนโยบายการป้องกันและกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายในดังกล่าวด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการเข้ าทารายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์โดย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้ กาหนดขึ ้นและกรรมการ
จะต้ องไม่อนุมตั ิรายการใด ๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท และจะต้ อง
เปิ ดเผยรายการดังกล่าวซึ่งบริ ษัทจะต้ องปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พย์ และ
ข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย และตาม
มาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยเคร่งครัด นอกจากนี ้ บริ ษัทจะไม่ทารายการระหว่างกันกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องที่ไม่ใช่การดาเนิน
ธุรกิจตามปกติของบริ ษัท และกาหนดให้ กรรมการรายงานการมีสว่ นได้ เสียอย่างน้ อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุม
คณะกรรมการ และบันทึกไว้ ในรายงานการประชุ มคณะกรรมการ โดยในกรณีที่กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้
ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ จะขอความร่ วมมือจากกรรมการท่านนันเพื
้ ่องดเว้ นจากการมีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อ
พิจารณาในวาระนัน้
หลักปฏิบตั ิที่ 6.4
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านการต่อต้ านคอร์ รัปชั่นที่ชัดเจนและ
สือ่ สารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้ เกิดการนาไปปฏิบตั ิได้ จริ ง
แนวปฏิบตั ิที่ 6.4
คณะกรรมการมอบหมายเป็ นนโยบายที่จะให้ มีการประกาศเจตนารมณ์ และเข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต หรื อ CAC ซึ่งเป็ นวิธีการแก้ ไขปั ญหาทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ด้ วยความร่ วมมือกันใน
หมูบ่ ริ ษัทเอกชนที่ต้องการสร้ างแรงกดดันให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงในภาครัฐ โดยร่วมมือกันปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบ
และต่อต้ านการใช้ คอร์ รัปชัน่ เป็ นเครื่ องมือกีดกันการแข่งขันและขัดขวางการประกอบธุรกิจอย่างเสรี โดยบริ ษัททุกแห่งที่
ประกาศเจตนารมณ์ เข้ าร่ วมโครงการ CAC จะต้ องจัดทาหรื อสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางที่
กาหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้ อ) และให้ บคุ คลที่สาม (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล ก่อนจะยื่นขอรับรองไปที่คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ (CAC Council) เพื่อพิจารณา
ให้ การรับรอง ซึ่งขณะนี ้บริ ษัทอยู่ระหว่างการวางแผนงานเตรี ยมการจัดทาแบบประเมินตนเอง 71 ข้ อ ให้ มีความคืบหน้ า
อย่างน้ อยร้ อยละ 80 จึงจะเข้ าสูข่ นตอนการประกาศเจตนารมณ์
ั้
และเข้ าร่วมโครงการ CAC ต่อไป
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หลักปฏิบตั ิที่ 6.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ กิจการมีกลไกในการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและการดาเนินการกรณีมีการชี ้เบาะแส
แนวปฏิบตั ิที่ 6.5
บริ ษัทกาหนดแนวทางปฏิบตั ิสาหรับการรับเรื่ องร้ องเรี ยน ตลอดจนการแจ้ งเบาะแส การกระทาความผิด หรื อ
การกระทาอันส่อไปในทางประพฤติมิชอบและการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบุคลากรของบริ ษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้ องและบริ ษัทในอัน
ที่จะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัท
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีนโยบายการคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย และพนักงานที่แจ้ งข้ อมูลหรื อให้ เบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริ ต การถูกละเมิดสิทธิ หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ
(Whistleblowing Policy)
โดยจัดให้ มีมาตรการและช่องทางการแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริ ษัท โดย
ผ่านช่องทางนี ้
 จดหมายส่งถึง
 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิ สระ หรื อ
 นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อ
 สานักงานเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตาบลบึงคาพร้ อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
 E-mail ส่งถึงสานักงานเลขานุการบริ ษัท : cg@eastcoast.co.th หรื อ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล :
hrrayong@eastcoast.co.th หรื อ hrbkk@eastcoast.co.th
 ผ่านทางเว็บไซต์ www.eastcoast.co.th
กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานทุกระดับของบริ ษัทจะต้ องไม่พงึ ละเลย หรื อเพิกเฉย เมื่อได้ พบเห็นการกระทาที่เข้ า
ข่ายการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท จะต้ องแจ้ งผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ ตลอดจนต้ องให้ ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ นอกจากนี ้บริ ษัทได้ จดั ให้ มีช่องทางในการรับข้ อร้ องเรี ยนจาก
บุคคลภายนอกด้ วย
บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อแจ้ งเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
โดยบริ ษัทจะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ตลอดจนบริ ษัทจะเก็ บ
รักษาความลับของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการสืบสวนสอบสวนต่อการกระทาอันเป็ นการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
หลักปฏิบัติท่ ี 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
หลักปฏิบตั ิที่ 7.1
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญ
ต่าง ๆ ถูกต้ อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง
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แนวปฏิบตั ิที่ 7.1
บริ ษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูลการรายงานทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญต่าง ๆ ของบริ ษัท มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ
และมีจานวนเพียงพอ โดยบุคลากรในส่วนงานนี ้ประกอบด้ วย ผู้บริ หารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จดั ทาบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริ ษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ โดยในแต่ละปี บุคลากรในส่วนงานนี ้จะเข้ ารับการอบรมใน
หลักสูตรที่จดั ทาขึ ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สภาวิชาชีพบัญชี ฯ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมบริ ษัทหลักทรั พย์ ไทย สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เป็ นประจาอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยหัวหน้ างานที่ดูแล จะต้ องเป็ นผู้กากับและคัดกรอง
หลัก สูต รที่เ หมาะสมให้ กับผู้ป ฏิบัติง านภายในหน่ว ยงาน เพื่ อเข้ ารั บ การอบรมในหลักสูตรที่ เหมาะสม เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการทางานในสายงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ ได้ บคุ ลากรที่มีความรู้ ทักษะ และมาตรฐานการทางานที่ดียิ่ง ๆ ขึ ้นไป
ในส่วนของการให้ ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้ อมูล คณะกรรมการได้ คานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง โดยในกรณีที่
เป็ นการรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
 ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน
และข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายใน
 ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 ความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริ ษัท
 การพิจารณาเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานทีเ่ กิดขึ ้นจริ ง กับเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
 การพิจารณาถึงปั จจัยความเสีย่ งต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ ้น
คณะกรรมการได้ ดแู ลในส่วนของการเปิ ดเผยข้ อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจาปี แบบแสดงรายการ
ข้ อมูลประจาปี (56-1) สามารถสะท้ อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานอย่างเพียงพอ โดยในปั จจุบนั บริ ษัทมีการจัดทา
คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ นกั ลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลและเข้ าใจการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทใน
แต่ละไตรมาสได้ ดียิ่งขึ ้น นอกเหนือจากการนาเสนอข้ อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว นอกจากนี ้ในทุกครัง้ ที่บริ ษัท
มีการจัดส่งงบการเงินทังงบไตรมาส
้
และงบประจาปี ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการ
จัดทาจดหมายข่าว (News Release) เพื่อชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของบริ ษัทเพื่อเผยแพร่ ผ่านสื่อมวลชน
ทุกครัง้ รวม 4 ครัง้ ต่อปี
ในกรณีที่การเปิ ดเผยข้ อมูลรายการใดเกี่ยวข้ องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็ นการเฉพาะ กรรมการรายนัน้
จะต้ องมีหน้ าที่ในการเปิ ดเผยข้ อ มูลในส่วนของตนให้ มีความครบถ้ วน ถูกต้ อง เช่น ข้ อมูลการถือหุ้น รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องต่อการพิจารณาในวาระการประชุมนัน้ ๆ
หลักปฏิบตั ิที่ 7.2
คณะกรรมการควรติดตาม ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้
แนวปฏิบตั ิที่ 7.2
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินในแต่ละไตรมาส และประจาปี คณะกรรมการ
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการติดตาม ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้ โดย
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ในทุกครัง้ หน่วยงานด้ านบัญชีการเงิน จะต้ องนาเสนออั ตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว อัตราส่วน
หนี ้สินต่อทุน อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี ้ รวมถึงการนาเสนออัตราส่วนที่สาคัญต่าง ๆ ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขของ
สถาบันการเงิน (Covenants) ผู้ให้ การสนับสนุนสินเชื่อแก่บริ ษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อรั บทราบและติดตาม
เป็ นประจาทุกครัง้ ที่มีวาระการพิจารณารับรองงบการเงินของบริ ษัท ทังนี
้ ้เพื่อที่จะสามารถหาทางแก้ ไขร่ วมกับฝ่ ายจัดการ
ได้ อย่างทันท่วงที หากเริ่ มมีสญ
ั ญาณการบ่งชี ้ถึงปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้ใด ๆ ที่
อาจเกิดขึ ้น
และในส่วนของการอนุมตั ิการเข้ าทารายการใด ๆ หรื อการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดประกอบวาระอย่างรอบคอบ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า การเข้ าทารายการดังกล่าว
จะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรื อความสามารถในการชาระหนี ้
หลักปฏิบตั ิที่ 7.3
ในภาวะที่กิจการประสบปั ญหาทางการเงินหรื อมีแนวโน้ มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการมัน่ ใจได้ ว่า กิจการ
มีแผนในการแก้ ไขปั ญหา หรื อมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ ไขปั ญหาทางการเงินได้ ทั ้งนี ้ ภายใต้ การคานึงถึงสิทธิของผู้มี
ส่วนได้ เสีย
แนวปฏิบตั ิที่ 7.3
คณะกรรมการได้ กาหนดสัญญาณบ่งชี ้ถึงแนวโน้ มที่จะประสบปั ญหาทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ภาวะประสบปั ญหาผลการดาเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง
2. กระแสเงินสดต่า
3. ส่วนหนี ้สินที่เพิ่มขึ ้นเกินกว่าส่วนสินทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญ หรื อเกินกว่าเงื่อนไขที่สถาบันการเงิน หรื อ
เงื่อนไขข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้กาหนดไว้
4. ประสบปั ญหาในการระบายสินค้ าคงคลังและการเก็บหนี ้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
5. การรับทราบข้ อบ่งชี ้จากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท อาทิ พบปั ญหาเอกสารข้ อมูลทางการเงินหรื อการลงบัญชี
ไม่ครบถ้ วน
ในกรณีที่คณะกรรมการบริ ษัทพบเจอสัญญาณบ่งชีด้ งั กล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการจะติดตาม ดูแลให้ ฝ่าย
บริ หารมีการประกอบธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักเกณฑ์และ
ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
นอกจากนี ้จะดูแลให้ กิจการกาหนดแผนการแก้ ไขปั ญหาทางการเงิน โดยคานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ แก่
เจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน เจ้ าหนี ้หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้น ตลอดจนติดตามการแก้ ไขปั ญหาโดยให้ ฝ่ายจัดการรายงานสถานการณ์ ที่
เกิดขึ ้นอย่างสม่าเสมอ โดยในการแก้ ไขปั ญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะต้ องมัน่ ใจได้ ว่า การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ
ของบริ ษัทเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
หลักปฏิบตั ิที่ 7.4
คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทารายงานความยัง่ ยืนตามความเหมาะสม
แนวปฏิบตั ิที่ 7.4
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คณะกรรมการมีนโยบายให้ จดั ทารายงานความยัง่ ยืน / รายงานความรับผิดชอบทางสังคม ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการ
เผยแพร่ ให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องรับทราบเรื่ องที่สาคัญ และสามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงแนวทางปฏิบตั ิของกิจการที่จะสร้ างคุณค่า
ให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน ซึง่ จะจัดทาพร้ อมกับรายงานประจาปี ของบริ ษัท และจะเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
โดยรายงานความยัง่ ยืน / รายงานความรับผิดชอบทางสังคม จะเป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ การปฏิบตั ิตอ่ พนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นธรรม และการเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทังความรั
้
บผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยคานึงถึง
กรอบการรายงานที่ได้ รับการยอมรับในระดับประเทศ และจะยกระดับการพัฒนาคุณภาพของรายงานความยัง่ ยืนให้ ได้ ใน
ระดับสากลต่อไป ซึง่ เหล่านี ้เป็ นแผนงานที่กาหนดไว้ โดยปั จจุบนั บริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลรายงานความยัง่ ยืนไว้ ในรายงาน
ประจาปี ของบริ ษัท ซึง่ ตังแต่
้ ปี 2561 เป็ นต้ นไป จะจัดทาเป็ นเล่มรายงานความยัง่ ยืนแยกต่างหาก
หลักปฏิบตั ิที่ 7.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดให้ มีหน่วยงานหรื อผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทาหน้ าที่
ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และ
ทันเวลา
แนวปฏิบตั ิที่ 7.5
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ อง
กับบริ ษัท ทังข้
้ อมูลด้ านการเงินและข้ อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา สม่าเสมอ และโปร่ งใส โดย
เปิ ดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยเป็ นไปตามช่องทางที่กฎหมาย
กาหนด ซึง่ ข้ อมูลสาคัญที่บริ ษัทจะเปิ ดเผย ได้ แก่ รายงานทางการเงิน และข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยเป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบายการป้องกันข้ อมูลลับและข้ อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์
โดยออกเป็ นนโยบายการกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยมีการสื่อสารให้ เข้ าใจตรงกันทังองค์
้ กร
เพื่อให้ เกิดการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว โดยการประกาศนโยบายดังกล่าวให้ ทราบโดยทัว่ กัน และให้ มีการลงนาม
รับทราบและยินยอมปฏิบตั ิตามนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ จัดให้ มีหน่วยงานหรื อผู้รับผิดชอบในการทาหน้ าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ เพื่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ให้ กบั ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี ้
 การเปิ ดเผย และเผยแพร่สารสนเทศที่สาคัญให้ แก่นกั ลงทุนทราบ
 ชี ้แจงกรณีที่มีขา่ วลือหรื อข่าวสารต่าง ๆ
 การดาเนินการเมื่อมีการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
 การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ กองทุนจากทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
 การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดาเนินกิจการแก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์
โดยมีช่อ งทางการติด ต่อ กับ หน่ว ยงานนัก ลงทุน สัม พัน ธ์ ได้ แ ก่ การตอบคาถามทางโทรศัพ ท์ 02-1527301-4 ต่อ 212 (หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ) อีเมล์ ผ่า นทาง ir@eastcoast.co.th และผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
ที่ www.eastcoast.co.th หรื อ www.elegathai.com
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โดยผู้ที่รับผิดชอบการให้ ข้อมูลกับบุคคลภายนอก เป็ นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ เข้ าใจธุรกิจของ
บริ ษัท รวมทังวั
้ ตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมขององค์กร และสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งจะ
ประกอบด้ วย กรรมการผู้จดั การ ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
นอกจากนี ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ ได้ แก่
1. เปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จานวนครัง้ ของ
การประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา
2. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง รวมถึงรู ปแบบและลักษณะ
ของค่าตอบแทน
3. นโยบายการกากับดูแลกิจการ นโยบายการกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน นโยบายการกากับดูแล
และจัดการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้ านบริ หารความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง
ด้ านต่าง ๆ
4. กฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
5. จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
6. นโยบายเกี่ยวกับสังคม และสิง่ แวดล้ อม
7. จริ ยธรรมทางธุรกิจ (Code of conduct)
8. โครงสร้ างการถือหุ้น พร้ อมรายละเอียดกลุม่ ผู้ถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อมที่ถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 5
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดและมี
้
สทิ ธิออกเสียง
9. โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริ หาร
10. วิสยั ทัศน์และค่านิยมของบริ ษัท
11. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
12. โครงสร้ างกลุม่ บริ ษัท รวมทังบริ
้ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
13. แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี
14. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานย้ อนหลัง 3 ปี
15. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี และวิสามัญผู้ถือหุ้น
16. หลักเกณฑ์การให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ และหลักเกณฑ์การส่งคาถาม
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
17. ข้ อบังคับ หนังสือบริ คณห์สนธิ
18. ข่าวสารที่เผยแพร่ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19. ข้ อมูลติดต่อหน่วยงานหรื อร้ องเรี ยน หรื อบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
ข้ อมูลต่าง ๆ ข้ างต้ น นอกจากจะเปิ ดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว บริ ษัท
จะจัดให้ มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นประจา เพื่อให้ เกิดการปรับปรุ งให้ มีความทันสมัย
และสามารถส่งต่อข่าวสารข้ อมูลต่อผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างทัว่ ถึ งและทันเวลา
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คณะกรรมการมีนโยบายให้ ฝ่ายจัดการกาหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยจะจัดทา
แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ประจาปี รวมทังก
้ าหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ ชดั เจน เพื่อให้ การ
สือ่ สารและการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักปฏิบตั ิที่ 7.6
คณะกรรมการควรส่งเสริ มให้ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเผยแพร่ข้อมูล
แนวปฏิบตั ิที่ 7.6
นอกจากการเผยแพร่ ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท พร้ อมทัง้
ปรับปรุงให้ เป็ นข้ อมูลปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ

หลักปฏิบัตทิ ่ ี 8 : สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบตั ิที่ 8.1
คณะกรรมการควรดูแลให้ มนั่ ใจว่า ผู้ถือหุ้นมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษัท
แนวปฏิบตั ิที่ 8.1
คณะกรรมการให้ ความสาคัญต่อประเด็นที่กฎหมายกาหนดและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการ
ดาเนินงานของกิจการว่า ได้ ผา่ นการพิจารณาและอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถื อหุ้น
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิ
พื ้นฐานต่าง ๆ อาทิ การซื ้อขายหรื อโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีสว่ นแบ่งในกาไรของกิจการ การได้ รับข่าวสาร ข้ อมูลของ
กิจการอย่างเพียงพอ การเข้ าร่ วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท อาทิ การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือ
บริ คณห์ สนธิ และการลดทุนหรื อ เพิ่ มทุน เป็ นต้ น ซึ่ง นอกเหนือ จากสิทธิ พืน้ ฐานดั งกล่า วแล้ ว บริ ษั ทก าหนดให้ มีก าร
ดาเนินการในเรื่ องต่าง ๆ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิ และสนับสนุนการมีสว่ นร่ วมของผู้ถือ
หุ้น ดังนี ้
1) บริ ษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าในเว็บไซต์ของบริ ษัทก่อนจัดส่งเอกสาร
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนวันประชุม โดยบริ ษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสาร
ประกอบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุมสาหรับกรณีการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี สาหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะเป็ นไปตามข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน
กากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงกฎหมายที่กาหนดไว้ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ หนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด ตลอดจนข้ อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ อย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน และเพียงพอต่อการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงแจ้ งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ ในการประชุม และสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นในการเข้ าประชุมและออกเสียงลงมติ ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ จดั ทาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทังฉบั
้ บ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่และอานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นต่า งชาติ
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2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลใด ๆ เข้ าร่ วมประชุมแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่
บริ ษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
3) บริ ษัทจะไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้ อมูลต่าง ๆ ของบริ ษัท ที่บริ ษัทได้ มีการเปิ ดเผยไว้
ตามข้ อกาหนดต่าง ๆ ในฐานะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน รวมถึงการศึกษาข้ อมูลเพื่อใช้ ประกอบการเข้ าร่ วม
ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้บริ ษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสาคัญโดยไม่ แจ้ งให้ ผ้ ู
ถื อหุ้นทราบล่วงหน้ า และจะไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้ อมูลสาคัญเพิ่มเติม ในที่ ประชุม ผู้ถือ หุ้นอย่า ง
กะทันหัน เป็ นต้ น
4) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถามได้ ลว่ งหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงในการประชุม บริ ษัทจะจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม แสดงความ
คิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่าง ๆ ได้ อย่างเต็มที่และเป็ นอิสระ โดยบริ ษัทจะให้ ข้อมูลรายละเอียดในเรื่ อง
ดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผ้ ถู ือหุ้น
5) บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ อง เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมล่ วงหน้ า ตามแนวทาง
ปฏิบัติข องตลาดหลัก ทรั พย์ แห่ง ประเทศไทย นอกจากนี ย้ ังเปิ ด โอกาสให้ สามารถเสนอชื่ อบุคคลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการตามแนวทางที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้ ทังนี
้ ้บริ ษัทจะเปิ ดเผย
หลักเกณฑ์การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ องการบรรจุเป็ นวาระการประชุม และการเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า ซึ่งโดยปกติจะแจ้ งให้ ทราบ
ตังแต่
้ เดือนตุลาคมของทุกปี ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ ้นในช่วงเดือนมีนาคม หรื อเดือน
เมษายน ของปี ถดั ไป ทังนี
้ ้ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอบรรจุเป็ นวาระคณะกรรมการ
จะแจ้ งเหตุผลให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
6) กรรมการทุกคนจะเข้ าร่ วมประชุมเว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถามในเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องได้
7) เมื่อการประชุมเสร็ จสิ ้น บริ ษัทจะจัดทารายงานการประชุมเพื่อแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เพื่อให้ ผ้ ู
ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะมีรายละเอียดของการชี ้แจงขันตอนการลงคะแนน
้
รายชื่อกรรมการ
บริ ษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริ หารที่เข้ าร่ วมประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้ อมคาถาม
คาตอบ และจะเปิ ดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ ของบริ ษัทภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันที่
จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมีแนวทางในการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั ้งผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หารของ
บริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ว่า คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการของบริ ษัทจะดูแลให้ การใช้ เงินของผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างเหมาะสม ทั ้งนี ้ การดาเนินการ
ประชุมจะเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทและตามลาดับวาระการประชุมที่มี นอกจากนี ้บริ ษัทจะไม่แสดงความเอนเอียง
กับผู้ถือหุ้นกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง โดยการให้ สารสนเทศที่ยงั ไม่เปิ ดเผยเป็ นการเฉพาะกลุม่ และในกรณีที่กรรมการหรื อ
ผู้บริ หารที่มีสว่ นได้ เสีย เกี่ย วกับเรื่ องใด กรรมการหรื อ ผู้บริ หารผู้นั ้นจะไม่มีสิท ธิที่จะเข้ า ร่ วมประชุม ในกระบวนการ
ตัดสินใจในการพิจารณามติการเข้ าทารายการในธุรกรรมนัน้ ๆ
บริ ษัทมีกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ชดั เจนและโปร่งใส โดยนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ พิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบ
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ของกรรมการแต่ละคน โดยอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่กับ
บริ ษัทได้ รวมทังอั
้ ตราค่าตอบแทนที่กาหนดสามารถเทียบเคียงได้ กบั ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อ
ใกล้ เคียงกัน
หลักปฏิบตั ิที่ 8.2
คณะกรรมการควรดูแลให้ การด าเนิน การในวันประชุม ผู้ถื อหุ้นเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ยบร้ อย โปร่ ง ใส มี
ประสิทธิภาพ และเอื ้อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิของตน
แนวปฏิบตั ิที่ 8.2
ที่ผา่ นมา คณะกรรมการได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นและยึดถือปฏิบตั ิเป็ นประจาทุกปี
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. คณะกรรมการจะกาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคานึงถึงความสะดวกในการเข้ าร่ วมประชุม
ของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการซักถามข้ อมูล สถานที่จดั ประชุมที่
สะดวกต่อการเดินทาง ทังนี
้ ้บริ ษัทเลือกสถานที่ที่จะจัดการประชุมในเขตกรุ งเทพมหานคร จากสานักงาน
ใหญ่ของบริ ษัทซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึง่ เป็ นนโยบายที่จะอานวยความสะดวกและส่งเสริ ม
ให้ ผ้ ูถือ หุ้น นัก วิเ คราะห์ รวมถึง นัก ลงทุนสถาบัน ที่ มีค วามสนใจ สามารถเข้ าร่ ว มประชุม ผู้ถื อหุ้น ได้
โดยสะดวก
2. คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้ มีการกระทาใด ๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้ าประชุมหรื อสร้ างภาระให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นจนเกินควร โดยจะไม่กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องนาเอกสารหรื อหลักฐานแสดงตนเกิน
กว่าที่กาหนดไว้ ในแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
3. คณะกรรมการได้ ส่งเสริ มให้ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทังการลงทะเบี
้
ยนผู้ถือหุ้น
การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้ การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้ รวดเร็ ว ถูกต้ อง และแม่นยา
4. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ าที่ดแู ลให้ การประชุมเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้ อง และข้ อบังคับของบริ ษัท จัดสรรเวลาสาหรับแต่ละวาระการประชุมที่กาหนดไว้ ในหนังสือ เชิญ
ประชุมอย่างเหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นแสดงความเห็นและตังค
้ าถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทหรื อในวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณานัน้ ๆ
5. กรรมการในฐานะผู้เข้ าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นจะไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้ แจ้ ง
เป็ นการล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะในวาระสาคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการ
ตัดสินใจ ทังนี
้ ้เพื่อให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่ องสาคัญได้
6. กรรมการทุกคนและผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องจะเข้ าร่ วมการประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถามในประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
7. ก่อนเริ่ มการประชุม จะมีการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงจานวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วย
ตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
8. บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการพิจารณาวาระแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลในวาระแต่งตังกรรมการ
้
9. บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ และจัดให้ มีบคุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจนับ
หรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออก
เสียง ในแต่ละวาระให้ ที่ประชุมรับทราบพร้ อมทังบั
้ นทึกไว้ ในรายงานการประชุม
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หลักปฏิบตั ิที่ 8.3
คณะกรรมการควรดูแลให้ การเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างถูกต้ อง
และครบถ้ วน
แนวปฏิบตั ิที่ 8.3
บริ ษัทมีการเปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมผลการลงคะแนนเสียงภายในเย็นวันที่จดั การประชุมผู้ถือหุ้นหรื อ
อย่างช้ าไม่เกินวันทาการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษัท นอกจากนี ้
ได้ มีการจัดส่งสาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือ
หุ้น รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยในรายงานการประชุมได้ บนั ทึกข้ อมูลประกอบด้ วย
1. รายชื่อกรรมการและผู้บริ หารที่เข้ าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้ าร่วมการประชุม และไม่เข้ าร่วมการประชุม
2. วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง มติที่ประชุม และผลการลงคะแนนเสียง (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งด
ออกเสียง และบัตรเสีย) ของแต่ละวาระการประชุม
3. ประเด็นคาถามและคาตอบในที่ประชุม รวมทังชื
้ ่อ - นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ
โดยในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมา บริ ษัทยังไม่สามารถปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับหัวข้ อต่าง ๆ
ที่สาคัญ พร้ อมกับเหตุผล ดังต่อไปนี ้
หัวข้ อหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นล่วงหน้ าทางไปรษณี ย์อย่างน้ อย 21 วัน
ก่อนวันประชุม
การนาเสนอหนังสือเชิ ญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับ
สมบูรณ์ บนเว็บ ไซต์ ของบริ ษัท ล่วงหน้ าอย่า ง
น้ อย 30 วัน
คณะกรรมการได้ อนุ มั ติ ค่ า ตอบแทนของ
กรรมการบริ หาร / ผู้บริ หารระดับสูง

เหตุผลที่ยงั ไม่ สำมำรถปฏิบัตไิ ด้
เนื่องจากมีการจัดทารายงานของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (IFA) ที่
จะต้ อ งน าส่ง ให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น พร้ อมกับ หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ซึ่ ง มี
หลักเกณฑ์จากหน่วยงานกากับว่า รายงานของที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระจะต้ องผ่านการพิจารณาจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ ประกอบกับเงื่อนไขของระยะเวลาการทางานที่จากัด
ในรอบปี 2562 เป็ นเพียงการนาเสนอเพื่ อทราบในหลัก การต่อ ที่
ประชุม สาหรั บ การพิ จ ารณาค่า ตอบแทนของกรรมการบริ ห าร /
ผู้บริ หารระดับสูง โดยยังไม่มีวาระพิจารณาอนุมัติเข้ าสู่ที่ ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้ อย ปั จ จุ บัน คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ใ นการให้
1 คนที่จบการศึกษาด้ านบัญชี
ความเห็ น ต่ อ วาระการพิ จ ารณางบการเงิ น ของบริ ษั ท ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมแล้ ว อย่างไรก็ตามทางบริ ษัทจะพิจารณา
ถึงแนวทางการจัดหากรรมการตรวจสอบที่จบการศึกษาโดยตรงด้ าน
บัญชีตอ่ ไป
คณะกรรมการค่ า ตอบแทนประกอบด้ วย ทางบริ ษัทอยูร่ ะหว่างการพิจารณาหาแนวทางการปรับโครงสร้ าง
กรรมการอิสระเป็ นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้ อยละ
50)
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หัวข้ อหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
เหตุผลที่ยงั ไม่ สำมำรถปฏิบัตไิ ด้
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้ วยกรรมการ ทางบริ ษัทอยูร่ ะหว่างการพิจารณาหาแนวทางการปรับโครงสร้ าง
อิสระเป็ นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้ อยละ 50)
การจัดตัง้ CG Commitee
ทางบริ ษั ท อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาหาแนวทางการจั ด ตั ง้ CG
Committee
9.2 คณะกรรมกำรชุดย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทรวม 5 คณะ ดังนี ้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริ หาร
3. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ ใน ข้ อ 1. นโยบายการกากับดูแลกิจการ หลักปฏิบตั ิที่ 1.1 และแนวปฏิบตั ิที่ 1.1
9.3 กำรสรรหำและแต่ งตัง้ กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด
(1) กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระ / กรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท จะต้ องเป็ นกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตัง้ จาก
คณะกรรมการบริ ษัท และเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกาหนด โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
ทัง้ นี ้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ น ผู้มี ความรู้ ด้ านการบัญชี แ ละการเงิ น รวมถึง การมี คุณสมบัติ ของ
กรรมการอิสระ ตามคานิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ ใน ข้ อ 1. นโยบายการกากับดูแล
กิจการ หลักปฏิบตั ิที่ 1.1 และแนวปฏิบตั ิที่ 1.1
ทังนี
้ ก้ รรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้ น อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ตดั สินใจในการ
ดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจ
ควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
 ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการ
้
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทให้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
 มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
 ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
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มีค วามรู้ และประสบการณ์ เ พี ยงพอที่ จะสามารถทาหน้ าที่ ใ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ ต้ อ งมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยหนึ่งคนที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

 มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(2) กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด
1. ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ จะดาเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา โดยจะพิจารณาคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
1.1 พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง
1.2 พิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์กบั ธุรกิจของบริ ษัท
1.3 สาหรับกรณีที่เป็ นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะพิจารณาจากผลการ
ปฏิบตั ิงานในช่วงที่เคยดารงตาแหน่ง และพิจารณาถึงจานวนบริ ษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดารง
ตาแหน่ง ซึง่ ไม่ควรเกิน 5 บริ ษัทจดทะเบียน เพื่อป้องกันปั ญหาด้ านประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
1.4 การแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ จะพิจารณาความเป็ นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้ รับคัดเลือกเป็ นกรรมการ
อิสระตามหลักเกณฑ์ที่ สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด และหลักเกณฑ์ของบริ ษัทเอง
1.5 พิจารณาวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็ นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้ า
ดารงตาแหน่งอีกวาระ จะต้ องมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรกไม่เกินกว่า 9 ปี โดยจะพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความ
จาเป็ น หากจะแต่งตังให้
้ กรรมการอิสระท่านนันด
้ ารงตาแหน่งต่อไป
1.6 เมื่อได้ รายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ ว จึงจะนารายชื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อ
พิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังต่
้ อไป
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสาม ถ้ าจานวน
กรรมการที่ จ ะแบ่ ง ออกให้ ต รงเป็ น ส่ ว นไม่ ได้ ก็ ใ ห้ อ อกโดยจ านวนที่ ใ กล้ ที่ สุด กั บ ส่ วนหนึ่ ง ในสามของ
คณะกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั ฉลากกันว่า
ผู้ใดจะต้ องออกจากการเป็ นกรรมการ ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้
ออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งแล้ วอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการโดยใช้
้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตามข้
ั้
อ 3.1 เลือกตังบุ
้ คคลเดียว หรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3.3 บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลง
มา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธาน
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ในที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
4. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการมีมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายมหาชน
เข้ าเป็ นกรรมการแทนตาแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถั ดไป เว้ นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตาแหน่ง
กรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
นับตังแต่
้ ปี 2558 บทบาทการสรรหากรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุดเป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา ซึ่ง
ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่
ผ่านมา ซึง่ หน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาจะเข้ ามาดาเนินการด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
1. พิจารณาโครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
2. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
3. กาหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
4. จัดทาแผนการพัฒนากรรมการ
5. จัดทาแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan)
กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริ หำร
กรรมการของบริ ษัททุกท่าน มีคณ
ุ สมบัติตามกฎข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็ นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ มีศกั ยภาพ โดยกรรมการบริ ษัททัง้ 8 ท่าน ได้ ผ่านการอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่ง
เป็ นหลักสูตรที่สาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งต่อบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนี ้ยังได้ กาหนดเป็ น
นโยบายเพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริ ษัทว่า ทางหน่วยงานเลขานุการบริ ษัทจะส่งข้ อมูลโครงการอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้ องกับการพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทางานให้ กับคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบและพิจารณาเป็ น
ประจาและต่อเนื่อง ซึ่งทางกรรมการบริ ษัทแต่ละท่านสามารถพิจารณาคัดเลือกและเข้ าร่ วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่
น่าสนใจเป็ นการเพิ่มพูนความรู้ให้ กบั ตนเองได้

นอกจากนีค้ ณะกรรมการได้ กาหนดแนวปฏิบัติเพื่อดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากร รายละเอียด
ตามที่ระบุไว้ ใน ข้ อ 1. นโยบายการกากับดูแลกิจการ หลักปฏิบตั ิที่ 4.4 และแนวปฏิบตั ิที่ 4.4
โดยเมื่อช่วงปี 2562 ที่ผา่ นมามีกรรรมการ และผู้บริ หารของบริษัท ที่ได้ เข้ ารับการอบรม และศึกษาดูงานใน
หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ และใช้ ประโยชน์เพื่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี ้
1. รศ.ทรงกลด จำรุ สมบัติ ประธำนกรรมกำรสรรหำ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ ได้ เข้ า
อบรมในหลักสูตรต่างๆ และศึกษาดูงานดังนี ้
- ไปศึกษาดูงานการเสาะแสวงหาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมไม้ ที่ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 11 – 19
ตุลาคม 2562
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2. นำยชำลี สุขสวัสดิ์ รองประธำนกรรมกำรบริหำร ได้ เข้ ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี ้
- หลักสูตรการป้องกันความผิดตามกฎหมายทุจริ ตและฟอกเงิน
- กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
- การบริ หารความเสีย่ งสาหรับระบบคุณภาพ
3. นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมกำรผู้จัดกำร ได้ เข้ ารับการอบรมในหลักสูตร
- CHIEF TRANSFORMER OFFICER (CTO Course) จัดโดยสมาคมบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Mai Listed Company Association) ระหว่างวันที่ 26 มิถนุ ายน – 28 สิงหาคม
2562
- Digital Transformation for CEO จัดโดย บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม – 16 ธันวาคม 2562
4. นำยวัลลภ สุขสวัสดิ์ กรรมกำร ได้ เข้ ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี ้
- กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
- การบริ หารความเสีย่ งสาหรับระบบคุณภาพ
5. นำงสำวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ เลขำนุกำรบริษัท ได้ เข้ ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี ้
- กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
- การบริ หารความเสีย่ งสาหรับระบบคุณภาพ
6. นำงสำวพชนัน สิงห์ ภ่ ู ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
หลักสูตร รับมือกฎหมาย Transfer Pricing รู้จริ งหลักกาหนดราคาโอน จัดโดยสรรพากรสาส์น
- หลักสูตร 5 Steps New TFRS 15 : ผลกระทบทางบัญชี-ภาษี จัดโดยสรรพากรสาส์น
- หลักสูตร การป้องกันความผิดตามกฎหมายทุจริตและฟอกเงิน รุ่นที่ 2/62 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ สานักงานสาขาระยอง
- หลักสูตรการบัญชีสาหรับธุรกิจประเภทซื ้อมาขายไป จัดโดย บริ ษัท แอคเค้ าติ ้ง โค้ ช (ไทยแลนด์) จากัด
(อบรมผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต)
- หลักสูตรรู้ทนั ธุรกจด้ วยการวิเคราะห์งบการเงิน จัดโดย บริษัท แอคเค้ าติ ้ง โค้ ช (ไทยแลนด์) จากัด
(อบรมผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต)
7. นำยพงศ์ พนั ธุ์ สุริยอัมพร ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน ได้ เข้ ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ
ดังนี ้
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 8 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Financial Model 3 Financial Projection and DCF (Workshop) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
โดยกรรมการรวม 5 ท่าน จากทังหมด
้
8 ท่าน และผู้บริ หารจานวนรวม 2 ท่าน ดังกล่าว เข้ าอบรมหลักสูตรหรื อ
กิจกรรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบตั ิงาน
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แผนกำรสืบทอดงำน (Succession Plan)
คณะกรรมการสรรหา ได้ พิจารณาและวางนโยบายเกี่ยวกับแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมในกรณีที่ผ้ บู ริ หารไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ เพื่อให้ การดาเนินงานของบริ ษัทยังคงต่อเนื่อง และเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ วางแผนการสืบทอดตาแหน่งงานในหน้ าที่ต่าง ๆ โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิงานแทนตาแหน่งที่ว่างลงได้ อย่างต่อเนื่อง หรื อเพื่อการก้ าวสู่ตาแหน่งที่ สงู ขึ ้น โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
1. จัดให้ ผ้ ูบริ หารระดับรองลงไปมีโอกาสได้ ทางานร่ วมกับผู้บริ หารระดับสูงในสายงานที่ตัวเองมีบทบาท
รับผิดชอบ การได้ เข้ าร่วมรับฟั งการประชุมในระดับที่เป็ นการมอบหมายนโยบายจากผู้บริ หารระดับสูง
2. จัดเตรี ยมให้ มีบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้ มีความสามารถบริ หารงานด้ านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ ้น
กว่าเดิมเพื่อเตรี ยมรองรับในระดับตาแหน่งงานที่สงู ขึ ้น
3. กาหนดให้ ผ้ บู ริ หารระดับรองที่มีศกั ยภาพเป็ นผู้สบื ทอดตาแหน่งงาน
4. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริ หารระดับรองมีโอกาสได้ เข้ ารับการอบรมแนวคิดเกี่ยวกับการเป็ นผู้นาองค์กร การสร้ าง
จิตสานึกในระดับความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อองค์กร รวมถึงแนวทางบริ หารงานบุคลากรในสาย
งานที่ตวั เองเป็ นผู้รับผิดชอบ
5. พัฒนาให้ ผ้ บู ริ หารงานระดับรองมีโอกาสได้ นาเสนอแผนงานและผลการปฏิบตั ิงานต่อผู้บริ หารระดับสูง
นอกจากนี ้คณะกรรมการได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิสาหรับแผนสืบทอดตาแหน่ง รายละเอียดตามที่ระบุไว้ ใน ข้ อ 1.
นโยบายการกากับดูแลกิจการ หลักปฏิบตั ิที่ 4.1 และแนวปฏิบตั ิที่ 4.1
9.4 กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
คณะกรรมการบริ ษัทมีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการ
ดาเนินงานของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วม ซึง่ ขณะนี ้มีทงหมด
ั้
6 บริ ษัท คือ
บริ ษัทย่อย
1. บริ ษัท วีวี เดคคอร์ จากัด ซึง่ บริ ษัทเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.50
2. บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด ซึง่ บริ ษัทเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 75.00
3. บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ซึง่ บริ ษัทเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
4. บริ ษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด ซึง่ บริ ษัทเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 57
บริ ษัทร่วม
1. บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด ซึง่ บริ ษัทเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 33.37
2. บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด (GEP) ซึง่ บริ ษัทเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษัท บริษัทได้ จดั ส่งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริษัทเข้ าร่วมเป็ น
กรรมการ และผู้บริ หารในตาแหน่งกรรมการผู้จดั การในบริษัทย่อย และเข้ าร่วมเป็ นกรรมการในบริ ษัทร่วม โดยขอบเขต
อานาจหน้ าที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการผู้จดั การของบริ ษัทย่อย จะมีรายละเอียดเช่นเดียวกันกรรมการ และกรรมการ
ผู้จดั การของบริ ษัท โดยตัวแทนของบริ ษัทที่เข้ าร่วมเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย รวมถึงบริษัทร่วม จะมีสว่ นร่วมในการ
กาหนดนโยบายที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ อาทิ ด้ านการบริ หารงาน การลงทุน เป็ นต้ น
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นอกจากนี ้คณะกรรมการได้ กาหนดนโยบายกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมเป็ น 2 ส่วน
หลัก ได้ แก่ นโยบายการกากับดูแลด้ านการบริ หาร และนโยบายการควบคุมด้ านการเงินของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม
รายละเอียดตามที่ระบุไว้ ใน ข้ อ 1. นโยบายการกากับดูแลกิจการ หลักปฏิบตั ิที่ 3.6 และแนวปฏิบตั ิที่ 3.6
ทังนี
้ ้ในส่วนการเข้ าลงทุนในบริ ษัทร่วม ได้ แก่ บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งทางบริ ษัท
อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย เป็ นผู้เข้ าถือหุ้นใน GEP คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 20 ในระหว่างผู้ถือหุ้นได้ มีการ
จัดทาสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขที่สาคัญ ดังนี ้
1. GEP และ GEP-Myanmar มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราส่วนร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิ หลังหัก
Mandatory Prepayment (MPP) ในอัตราส่วนร้ อยละ 50 และงบค่าใช้ จ่ายปรับปรุ งประจาปี ที่เกิดขึ ้น
ในรอบปี นนั ้ ๆ แล้ ว
2. หลังการเข้ าทารายการ GEP และ GEP Myanmar โดย ECF-Power จะมีสทิ ธิเสนอชื่อกรรมการจานวน
2 คน ซึง่ จะดารงตาแหน่งจนกว่าจะสิ ้นสุดระยะเวลา 1ปี หลังจากวันที่เริ่ มดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้าเชิง

3.
4.

5.

6.
7.

พาณิชย์ของเฟส 4 – 1 ครบถ้ วน หรื อเมื่อ ECF-Power ได้ ขายหุ้นทังหมดให้
้
แก่บคุ คลอื่น (แล้ วแต่กรณี
ใดเกิดขึ ้นก่อน)
ในกรณีที่ผ้ ขู ายต้ องการจะขายหุ้นใน GEP ให้ แก่นกั ลงทุนอื่น ECF-Power มีสิทธิบงั คับให้ ผ้ ขู ายนาหุ้น
ของ ECF-Power ไปขายแก่นกั ลงทุนดังกล่าวในข้ อตกลงเดียวกันพร้ อมกันด้ วย (Tag Along Right)
หากผู้ถือหุ้นรายใดใน GEP ต้ องการขายหุ้นให้ แก่บคุ คลภายนอก ต้ องให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นกับผู้ถือหุ้น
รายอื่นทุกรายก่อน (Right of First Refusal) ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถโอนหุ้นให้ แก่บริ ษัทในเครื อ
ได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นรายอื่น
จนกว่าจะสิ ้นสุดระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันที่เริ่ มดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของเฟสที่ 1 ถึง
4 ครบถ้ วน บริ ษัทต้ องคงอานาจควบคุมในบริ ษัท โดย 1.สัดส่วนการถือหุ้นของนายชาลี สุขสวัสดิ์ นาย
อารักษ์ สุขสวัสดิ์ และนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ รวมกันไม่ต่ากว่าร้ อยละ 25 และคงสัดส่วนการเป็ นผู้
ถือหุ้นใหญ่สดุ (Single Largest Shareholder) และ 2.บริ ทต้ องมีอานาจควบคุมใน ECF-Power ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อม
ECF-Power มีสทิ ธิคดั ค้ าน (Veto) สาหรับเรื่ องที่สงวนไว้ (Reserved Matters) โดยมีรายละเอียดตามที่
ระบุไว้ ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
ข้ อกาหนดห้ าม ECF-Power ทาการแข่งขันในประเทศเมียนมาร์ (Non-Competition in Myanmar)

ธุรกิจที่ทำกำรแข่ งขัน
ธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจพลังงานที่ไม่ใช่พลังงานไฟฟ้า
แสงอาทิตย์
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์

ข้ อจำกัด
ไม่มีข้อจากัด
ถ้ าจะลงทุนตังแต่
้ ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วขึ ้นไป ต้ อง
ให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นรายอื่นของ GEP เข้ าร่วมลงทุนด้ วยไม่ต่ากว่าร้ อยละ
30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
ถ้ าจะลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว หรื อ
เป็ นผู้ถือที่มีสดั ส่วนการลงทุนรายใหญ่รายเดียว (Single Largest
Investor) ต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ขายก่อน
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9.5 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ ข้อมูลภำยใน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้ กาหนดระเบียบข้ อบังคับโดย
กาหนดนโยบายการป้องกันและกากับการใช้ ข้อมูลภายใน เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท ดังนี ้
ตามที่บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (บริ ษัท) มีนโยบายที่จะกากับดูแลกิจการด้ านการป้องกันและกากับ
ดูแลการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท รวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับการเข้ าทาธุรกรรมใด ๆ ที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน (ธุรกรรมลับ)
ไปเพื่อประโยชน์สว่ นตน โดยบริ ษัท ได้ กาหนดนโยบายการป้องกันและกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท ดังนี ้
กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับธุรกรรมลับ และลูกจ้ างของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยจะต้ องรักษาความลับ
และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
1. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมลับ และลูกจ้ างของบริษัท และบริ ษัทย่อยจะต้ องรักษาความลับ
และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
2. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมลับ และลูกจ้ างของบริษัท และบริ ษัทย่อยจะต้ องไม่นาความลับ
และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพือ่ ประโยชน์แก่
บุคคลอื่นใด หรื อบุคคลภายนอกบริ ษัท หรื อบุคคลอื่นซึง่ มิได้ ทาหน้ าที่ในการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน ไม่วา่ ทางตรง
หรื อทางอ้ อม และไม่วา่ จะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับธุรกรรมลับ และลูกจ้ างของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยจะต้ องไม่ทาการซื ้อขาย
หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยใช้ ความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย และ/หรื อเข้ าทานิติ
กรรมอื่นใดโดยใช้ ความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในบริษัท และบริ ษัทย่อย ในลักษณะเอาเปรี ยบผู้ลงทุนรายย่อย หรื อ
ในลักษณะอันอาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริษัท และบริ ษัทย่อยไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม ข้ อกาหนดนี ้ให้
รวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับธุรกรรมลับ และลูกจ้ าง
ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยด้ วย
ทังนี
้ ้ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับธุรกรรมลับ (รวมถึงคูส่ มรสและบุตรซึง่ ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ) ของบริษัท และบริ ษัทย่อยที่รับทราบข้ อมูลภายใน ดาเนินการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิ ดเผย และภายหลังจากการเปิ ดเผย 24 ชัว่ โมง สาหรับข้ อมูลงบการเงินรายไตรมาส งบ
การเงินรายปี รวมถึงธุรกรรมการเข้ าทารายการใด ๆ ที่อยูร่ ะหว่างรอการนาเสนอเข้ าสูท่ ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใน
ครัง้ ถัดไป ที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรื อหลักทรัพย์ของบริ ษัท รวมทังห้
้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลนันต่
้ อบุคคลอื่น
ด้ วย
4. กรรมการ ผู้บริ หาร มีหน้ าที่ที่ต้องจัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษัท ของตนเอง คูส่ มรสหรื อผู้ที่อยูก่ ิน
ด้ วยกันฉันสามีภริ ยา บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบคุ คลที่ผ้ มู ีหน้ าที่รายงาน คูส่ มรสหรื อผู้ที่อยูก่ ินด้ วยกันฉัน
สามีภริ ยา หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดและมี
้
สัดส่วนการถือหุ้นมากที่สดุ ในนิตบิ คุ คลนัน้

ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(สานักงาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 โดยหากเป็ นกรรมการ และผู้บริ หารที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
ให้ รายงานภายใน 7 วัน
ทาการ นับแต่วนั ทีม่ ีการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ และภายใน T+3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการซื ้อ ขาย โอน หรื อ
รับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท
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5. ในส่วนของกรรมการของบริษัทให้ รายงานการซื ้อ – ขายหุ้น หรื อการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทในกรณีที่มกี าร
เปลีย่ นแปลงให้ ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบด้ วยทุกครัง้
ทั้งงนี้บริษัทได้ กาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่ าฝื นนาข้ อมูลภายในไปใช้ หาประโยชน์ ส่วนตน ดังนี้
ความผิดครั้ งที่ 1 ตักเตือนเป็ นหนังสือ หรือพิจารณาตัดเงินเดือน/ค่ าจ้ าง
ความผิดครั้ งที่ 2 ให้ พักงานหรือให้ ออกจากงาน
นอกจากนี้สาหรั บความผิดโดยการใช้ ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหุ้นยังอาจมีโทษอาญาตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกาหนดด้ วย
กำรกำหนดรำยละเอียดบุคคลที่อำจเข้ ำข่ ำยกำรรับรู้ข้อมูลภำยในของบริษัท มีดังนี ้
1. กรรมการ
2. ผู้บริ หาร
3. พนักงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับธุรกรรมลับ
ผู้มีหน้ ำที่ต้องจัดทำและส่ งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ ของบริษัท
1. กรรมการ
2. ผู้บริ หาร
3. คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยูก่ ินด้ วยกันฉันสามีภริ ยา ของกรรมการ
4. คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยูก่ ินด้ วยกันฉันสามีภริ ยา ของผู้บริ หาร
5. บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการ
6. บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ของผู้บริ หาร
7. นิติบคุ คลที่กรรมการ ผู้บริ หาร คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยูก่ ินด้ วยกันฉันสามีภริ ยา หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ ถือหุ้น
รวมกันเกินกว่าร้ อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดและมี
้
สดั ส่วนการถือหุ้นมากที่สดุ ในนิติบคุ คลนัน้
กำรจัดให้ มีหน่ วยงำนกำกับกำรปฏิบัติงำน (Compliance Unit)
หน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงาน (Compliance Unit) มีหน้ าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. กากับดูแล สอบทานเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าบริ ษัทได้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎระเบียบของหน่วยงานราชการอย่างถูกต้ อง
2. ให้ ความเห็นทางกฎหมายแก่คณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายจัดการเพื่อให้ การประกอบธุรกิจของบริ ษัทปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ตลอดจนติดตามฝ่ าย
จัดการให้ ระงับการกระทารายการใดหรื อการกระทาใด ๆ ที่อาจฝ่ าฝื น กฎหมายข้ อกาหนด หรื อกฎระเบียบ
ดังกล่าว
3. สอบทานหลักฐาน กรณีมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาใด ๆ ที่อาจฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ซึ่งมีหรื ออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิ น และผล
การดาเนินงานของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
4. ประสานงานกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานหรื อร่ วมกัน
หาแนวทางปฏิบตั ิให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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5. การเข้ าร่ วมในการพิจารณากาหนดและให้ คาแนะนาเกี่ยวกับความเหมาะสม ในขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานของ
บริ ษัทเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ปฏิบตั ิตามนโยบาย แนวทาง กฎเกณฑ์ หรื อข้ อพึงปฏิบตั ิที่กาหนดโดยกฎหมายอย่าง
ถูกต้ อง
6. เป็ นศูนย์รวมและเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนให้ ความรู้และคาปรึ กษาแก่หน่ วยงานต่าง ๆ ภายในบริ ษัทเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบตั ิงานเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่พงึ ต้ องปฏิบตั ิตา่ ง ๆ
9.6 ค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัทมีคา่ ตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาหรับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจาปี (Audit Fee)
สาหรับปี 2562 บริ ษัทได้ วา่ จ้ างผู้สอบบัญชี ได้ แก่ นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
5389 แห่งบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในรอบปี 2562 โดยมีคา่
ตรวจสอบบัญชีประจาปี เป็ นจานวนเงินรวม 1,740,000 บาท (หนึง่ ล้ านเจ็ดแสนสีห่ มื่นบาทถ้ วน)
2. ค่าสอบทานข้ อมูลทางการเงินรายไตรมาส (สามไตรมาส) (Non Audit Fee)
คิดเป็ นจานวนเงิน 810,000 บาท (แปดแสนหนึง่ หมื่นบาทถ้ วน) รวมเป็ น จานวนเงิ น สาหรั บ ค่า ตอบแทนผู้สอบ
บัญ ชี ป ระจาปี 2562 เท่า กับ 2,550,000 บาท (สองล้ านห้ าแสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน)
ในปี 2562 ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5389 จาก
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด ซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความเป็ นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้ เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับ
บริ ษัท / บริ ษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริ หาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
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10. ควำมรับผิดชอบต่ อสังคม
10.1 นโยบำยภำพรวม
บริ ษัทได้ พิจารณาประเด็นสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยมีหลักการดังต่อไปนี ้
หลักกำรคัดเลือกประเด็น
กำรระบุประเด็น: พิจารณาที่มาของข้ อมูลเริ่ มต้ นจากนโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน และข้ อมูลจากผู้มีสว่ นได้ เสีย
จากทังภายในและภายนอกองค์
้
กร ในประเด็นที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ให้ ความสาคัญ หรื อให้ ความคาดหวังซึง่ ประเด็น
เหล่านี ้อาจเกิดผลกระทบต่อความยัง่ ยืนทังทางด้
้
านเศรษฐกิ จ ด้ านสังคม ด้ านสิง่ แวดล้ อม และการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อระบุประเด็นสาคัญที่มีนยั สาคัญต่อองค์กรและผู้มีสว่ นได้ เสียโดยวิธีการประเมินและการให้ น ้าหนักตามที่บริษัทกาหนด
 ภายในองค์กร : การประชุมผู้บริ หาร ผลสารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
การรวบรวมข้ อมูลจากที่ประชุมในระดับพนักงาน รวมถึงข้ อมูลที่หวั หน้ างานรวบรวมจากพนักงานที่
เสนอแนะผ่านหัวหน้ างาน โดยการนาข้ อมูลทังหมดมาวิ
้
เคราะห์ข้อมูลความคาดหวังด้ านความยัง่ ยืนทัง้
ต่อพนักงานและองค์กรเพื่อกาหนดประเด็น
 ภายนอกองค์กร : การประชุมผู้ถือหุ้น การเข้ าเยีย่ มชมกิจการ (Company Visit) ของนักลงทุน การ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท การพบปะเยีย่ มเยือนคูค่ ้ า และลูกค้ า รวมถึงการพูดคุยทังแบบเป็
้
น
ทางการและไม่เป็ นทางการ เสียงสะท้ อนจากสังคม และชุมชน บริ เวณโดยรอบพื ้นที่สานักงานใหญ่
และสาขาทังหมดของบริ
้
ษัท ซึง่ บริ ษัทได้ นาข้ อมูลเหล่านี ้มาวิเคราะห์ความคาดหวังจากผู้มีสว่ นได้ เสีย
เพื่อกาหนดประเด็น
กำรจัดลำดับควำมสำคัญ : เมื่อระบุประเด็นที่มีนยั สาคัญต่อองค์กรและผู้มีสว่ นได้ เสียแล้ ว บริษัทได้ นาประเด็นเหล่านัน้
มาให้ น ้าหนักคะแนนโดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียภายในและภายนอกองค์กรซึง่ บริษัทได้ กาหนด
เกณฑ์ให้ สอดคล้ องกับบริ บทขององค์กร
10.2 กำรดำเนินงำนและกำรจัดทำรำยงำนควำมยั่งยืน
ขอบเขตของรำยงำนควำมยั่งยืน: นาเสนอข้ อมูลการดาเนินงานด้ านความยัง่ ยืนเฉพาะของบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
จากัด (มหาชน) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ครอบคลุมประเด็นที่สาคัญในทุกกิจกรรมของบริ ษัทแต่มิได้
รวมถึงบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วม ยกเว้ นการรายงานประเด็นทางด้ านเศรษฐกิจซึง่ ได้ นาผลการดาเนินงานครอบคลุมผล
การดาเนินงานของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วมของบริ ษัทด้ วย
กำรรับรองรำยงำน: รายงานฉบับนี ้ไม่ได้ มีการตรวจรับรองจากหน่วยงานภายนอก แต่ได้ ผา่ นการพิจารณาและรับทราบ
การจัดทารายงานโดยคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และบริษัทยังไม่มีแผนที่จะส่งตรวจสอบไปยัง
หน่วยงานภายนอกองค์กรแต่อย่างใด
กำรสอบถำมข้ อมูล: รายงานฉบับนี ้จัดทาขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ผลการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนขององค์กร ให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ เพื่อสือ่ สารสร้ างความเข้ าใจในการดาเนินธุ รกิจขององค์กร รวมถึงบุคคลที่มี
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ความสนใจต่อข้ อมูลของบริ ษัท หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษัท อีสต์
โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) e-mail: ir@eastcoast.co.th โทรศัพท์: 02-152-7301-4 ต่อ 202 หรื อ 212
10.3 กำรดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อควำมรับผิดชอบต่ อสังคม
นโยบำยกำรพัฒนำอย่ ำงยั่งยืน
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (“บริ ษัท”) ดาเนินธุรกิจภายใต้ หลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการ โดยมี “บุคลากร” เป็ นทรัพยากรที่สาคัญในการขับเคลือ่ นองค์กร สร้ าง
คุณค่าและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาให้ บริ ษัทเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน และสร้ างประโยชน์ให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ อย่างเท่า
เทียม รวมถึงการเป็ นองค์กรที่อยูร่ ่วมกับสังคมได้ อย่างมีความสุข
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานและเพื่อสร้ างความเข้ าใจต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย บริ ษัทจึงได้ จดั ทานโยบาย ภายใต้
หลักการพัฒนา GEBEC เพื่อสร้ างความยัง่ ยืนให้ เกิดขึ ้นแก่องค์กร ได้ แก่
G – Governance ดาเนินธุรกิจภายใต้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
E – Employees พัฒนา “คนเก่ง” อย่างรอบด้ านเพื่อสร้ าง “คนดี”
B – Business พัฒนาต่อยอดธุรกิจ เพื่อสร้ างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
E – Environment ใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
C – Community ชุมชนเข้ มแข็ง องค์กรยัง่ ยืน
บริ ษัทมีความตังใจที
้ จ่ ะพัฒนาธุรกิจให้ ก้าวเข้ าสูค่ วามยั่งยืน ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างความมัน่ คง และความแข็งแกร่งในส่วน
ของบริ ษัทเอง และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย การทีจ่ ะสร้ างความแข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยัง่ ยืนได้ นนั ้ บริ ษัทเห็น
ความสาคัญว่าควรเริ่ มจากการพัฒนาบุคลากร ซึง่ เป็ นส่วนสาคัญที่จะก่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้ แนวทาง
“We will Move Forward Together”
หัวข้ อ
1. Governance

2. Employees

รำยละเอียด

นโยบำยย่ อย

ดาเนินธุรกิจภายใต้ หลักธรรมาภิบาล

แนวปฏิบัต/ิ เครื่องมือ/
มำตรฐำน
- แนวร่ วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
- จรรยาบรรณทางธุรกิจ

- นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
- นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัป
ชัน
- นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรื อลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
- นโยบายการดูแลปกป้องผู้ที่แจ้ งข้ อ
ร้ องเรี ยน
- นโยบายการป้องกันความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
- นโยบายการใช้ ข้อมูลภายใน
พัฒนา “คนเก่ง ” อย่างรอบด้ านเพื่ อ - นโยบายการพัฒนาบุคลากร
- การส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าร่ วม
สร้ าง “คนดี”
- นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
อบรมทังภายใน
้
และภายนอก
พนักงาน
องค์กร
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หัวข้ อ

3. Business

รำยละเอียด

พัฒนาต่อยอดธุรกิจ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

นโยบำยย่ อย
- นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน - นโยบายด้ านความปลอดภัย อา
ชีว
อนามัยและสภาพแวดล้ อ มใน
การทางาน
เพื่อสร้ าง - นโยบายการบริ หารความเสี่ยง
-

-

4. Environment

ใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ประโยชน์สงู สุด

เพื่อให้ เกิด - นโยบายการใช้ ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

-

-

5. Community

ชุมชนเข้ มแข็ง องค์กรยัง่ ยืน รวมถึงการ
มีส่วนร่ วมในการพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

-

แนวปฏิบัต/ิ เครื่องมือ/
มำตรฐำน
การจัดหลักสูตรอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากร
การเปิ ดโอกาสให้ พนักงาน
สามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเท่าเทียม
การกาหนดโครงสร้ างการ
บริ หารจัดการความเสี่ยงของ
องค์กร
การขยายธุรกิจเพื่อลดการ
พึง่ พิงธุรกิจหลักเพียงอย่าง
เดียว
การบริ หารจัดการของเสีย และ
วัสดุเหลือใช้
การใช้ พลังงานทดแทนใน
กระบวนการผลิต
การเข้ าร่ วมโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green
Industry)
การใช้ ทรัพยากร หรื อวัสดุ ใน
กระบวนการผลิตอย่างคุ้มค่า
เพื่อลดขยะ
การตระหนักถึงแนวทาง
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy)
การให้ ความสาคัญต่อกิจกรรม
ที่ชมุ ชนจัดขึ ้น
การเข้ ารับฟั งความคิดเห็นของ
ชุมชน

การดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์กร
ได้ มีการกาหนดตัวชี ้วัดที่สามารถติดตามและ
ประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงานของบริษัท จากตัวชี ้วัดในด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม ซึง่ สิง่ เหล่านี ้เป็ น
ข้ อมูลสาคัญสาหรับการกาหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืนและต่อเนื่อง ทังนี
้ ้บริ ษัทมีความมัน่ ใจว่านโยบาย
ดังกล่าวจะได้ ความร่วมมือจากพนักงาน และผู้บริ หารของบริ ษัท เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนขององค์กรต่อไป
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กลยุทธ์ หลักในกำรพัฒนำอย่ ำงยั่งยืน
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดาเนินธุรกิจภายใต้ หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาธุรกิจไปพร้ อมกับการพัฒนาบุคลากร โดยบริ ษัทมีความเชื่อมัน่ ว่า “บุคลากร” เป็ นทรัพยากรที่
สาคัญในการขับเคลือ่ นองค์กร
รวมถึงเป็ นส่วนสาคัญในการตอบสนองความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างสมดุล
นอกจากการพัฒนาบุคลากรเพื่อก้ าวเข้ าสูค่ วามยัง่ ยืน บริ ษัทยังคานึงถึงการพัฒนาชุมชน สังคม รวมถึงสิง่ แวดล้ อมให้
เติบโตควบคูไ่ ปกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัท โดยกาหนดเป็ นกลยุทธ์เพื่อเป็ นกรอบในการพัฒนา ดังนี ้
ด้ ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
 พัฒนา “คนเก่ง” อย่างรอบด้ านเพื่อสร้ าง “คนดี”
บริ ษัทกาหนดคุณลักษณะพื ้นฐานที่ทกุ คนในองค์กรจาเป็ นต้ องมี พร้ อมกับกาหนดความสามารถตามตาแหน่ง
งานไว้ อย่างชัดเจนเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาทักษะการทางานของพนักงานตลอดจนการบังคับใช้ กฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด รวมทังสร้
้ างนวัตกรรมผ่านเทคโนโลยีและ
สร้ างสรรค์ให้ เกิดเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ เพื่อสร้ างคนดี คนเก่ง ให้ กบั บริ ษัท และสังคม
 สร้ างความสมดุลระหว่างงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน (Work Life Balance)
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของพนักงาน ถ้ าพนักงานมีความสุขในการทางาน และมีความสุขในการใช้ ชีวิต
ส่วนตัวควบคูก่ นั ไปจะทาให้ เกิดสุขภาวะของชีวิต ซึง่ จะช่วยผลักดันให้ เกิดความสาเร็ จ ความมัน่ คง และ
ความก้ าวหน้ าของพนักงาน องค์กร และสังคมร่วมกัน
 การสร้ างความไว้ วางใจจากผู้มีสว่ นได้ เสีย
บริ ษัทปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเป็ นธรรม ยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล ให้ ความสาคัญต่อผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ ้นจากกระบวนการ
รวมถึงรับฟั งความเห็นจากผู้มีสว่ นได้ เสียทังภายในและภายนอกองค์
้
กรผ่านเวทีการ
ประชุม และช่องทางต่าง ๆ เพือ่ นามาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ร่วมกัน พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลการ
ปฏิบตั ิ การดาเนินธุรกิจ การบริหารจัดการด้ านต่าง ๆ อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ผ่านรายงานประจาปี
เว็บไซต์ จดหมายข่าวชี ้แจงผลการดาเนินงานทุก ๆ ไตรมาส และประจาปี รวมถึงการให้ ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ในรอบปี ที่ผา่ นมาบนเวทีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
 การให้ ความสาคัญกับการรับฟั งความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรอย่างเท่าเทียม
บริ ษัทตระหนักว่าบุคลากร คือ ทรัพยากรที่สาคัญในการขับเคลือ่ นองค์กร
 ส่งเสริ มให้ บคุ ลากรมีจิตอาสาทาความดีเพื่อสังคม
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญในการส่งเสริ มให้ พนักงานมีจิตสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ เกิดสังคมที่นา่ อยู่ ทัง้
ภายใน และภายนอกองค์กร
ด้ ำนกำรพัฒนำธุรกิจ
 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้ วยสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ และความรับผิดชอบ โดย “ซื้อของดี ผลิตของดี และ
ส่ งมอบของดี”
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บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทกาหนดเป้าหมายเพื่อการเติบโตทางธุรกิจผ่านการสร้ างมูลค่าอย่างยัง่ ยืนให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสีย สร้ างสรรค์ให้
เกิดเป็ นข้ อได้ เปรี ยบทางด้ านการแข่งขัน และลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมในทุกกระบวนการ
 การขยายธุรกิจสูก่ ารลงทุนในธุรกิจอื่น นอกเหนือจากการผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นเิ จอร์
บริ ษัทมีแผนกลยุทธ์ในการสร้ างความมัน่ คงให้ กบั องค์กร โดยการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอืน่ โดยเน้ นการ
ลงทุนที่ให้ ผลตอบแทนคุ้มค่าในระยะยาวแก่องค์กร และผู้มีสว่ นได้ เสีย เพื่อเพิม่ รายได้ และเสริ มความแข็งแกร่ง
ทางการเงิน แต่ทงนี
ั ้ ้ก่อนการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ บริ ษัทได้ ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการอย่าง
รอบคอบ ทังยั
้ งมีการจัดทาแผนบริ หารความเสีย่ งต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่กาหนด
ด้ ำนกำรพัฒนำชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทมุง่ เน้ นการพัฒนาธุรกิจไปพร้ อมกับการพัฒนาชุมชน รวมถึงการใช้ ทรัพยากรอย่างรู้คณ
ุ ค่า พร้ อมส่งเสริ มการ
สร้ างเพื่อทดแทนทรัพยากรที่สญ
ู เสียไป
 สร้ างอาชีพและรายได้ ให้ กบั ชุมชน
บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าหากชุมชนเข้ มแข็ง การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทก็จะสามารถพัฒนาต่อไปได้ อย่างมัน่ คง บริ ษัทจึง
มุง่ เน้ นการสร้ างอาชีพและรายได้ ให้ เกิดขึ ้น แก่คนในชุมชนเพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดี และสามารถพึง่ พาตนเองได้ อย่าง
เข้ มแข็ง
 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ สงั คมได้ รับโอกาสทังด้
้ านการศึกษา การบารุงศาสนา รวมถึงการสนับสนุน
โรงพยาบาล เพื่อให้ คนในชุมชนเข้ าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทัว่ ถึง
 พื ้นที่สเี ขียว
บริ ษัทมุง่ เน้ นการพัฒนาเพื่อยกระดับความคิด
และการกระทาของพนักงานในการสร้ างผลลัพธ์ที่สามารถลด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมให้ น้อยที่สดุ โดยครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจ เน้ นการส่งเสริ มการพัฒนานวัตกรรม
ของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม และการส่งเสริ มให้ มกี ารปรับปรุงหน้ างานเพื่อลดการปล่อยก๊ าซ
เรื อนกระจกในภาพรวมขององค์กร สร้ างเป็ นความตระหนักรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อมระดับบุคคล
 การรณรงค์ให้ ใช้ ทรัพยากรอย่างรู้คณ
ุ ค่า
บริ ษัทส่งเสริ มการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ให้ พนักงานเห็นความสาคัญของทรัพยากรใช้ ให้ เกิดประสิทธิภาพ
รวมถึงส่งเสริ มให้ เกิดการสร้ างเพือ่ ทดแทน อีกทังยั
้ งมีการติดป้ายรณรงค์เรื่ องการประหยัดน ้า ประหยัดไฟฟ้าตาม
จุดต่าง ๆ ภายในบริ ษัท

หน้ าที่ 2.0 - 82

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

กำรร่ วมสร้ ำงห่ วงโซ่ คุณค่ ำ
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บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

กำรเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทดาเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล เคารพสิทธิของกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ และการเสริ มสร้ างความร่วมมือตามบทบาทหน้ าที่ของแต่ละกลุม่ โดยบริ ษัทคานึงถึงผลกระทบ
ทังในทางบวก
้
ทางลบ หรื อทังทางตรง
้
และทางอ้ อม เพือ่ สร้ างความความพึงพอใจแก่กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้มีส่วนได้ เสีย

ควำมคำดหวัง

กำรตอบสนองต่ อควำมคำดหวัง

พนักงำน

(1) การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็ นธรรม และ
สอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจ
(2) โอกาส และความก้ าวหน้ าในอาชีพ
(3) การพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
(4) ความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน
(5) ความสมดุลระหว่างชีวติ และการทางาน

(1) ให้ ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับและปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม
(2) ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้และ
ความสามารถ พร้ อมกับการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน
(3) นโยบายแผนงานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
(4) การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน
(5) การเคารพซึง่ สิทธิมนุยชน และสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน
รวมถึงการไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับของพนักงาน
ต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้ อง
(6) เปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีช่องทางในการ
ติดต่อสือ่ สาร เสนอแนะและร้ องทุกข์เกี่ยวกับการ
ทางาน
(1) ตระหนักและให้ ความสาคัญในสิทธิพื ้นฐานต่าง ๆ
ของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน

(1) การกากับดูแลกิจการที่ดี
(2) การดูแลสิทธิ และความเท่าเทียม
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วิธีกำรสื่อสำร
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

การสารวจความผูกพันองค์กร
กล่องรับความคิดเห็นของพนักงาน
E-mail
บอร์ ดประชาสัมพันธ์
การจัดสัมมนา กิจกรรมพบปะสังสรรค์ตาม
โอกาสต่าง ๆ

(1) การจัด ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น และการจัด
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ผู้มีส่วนได้ เสีย

ลูกค้ า

ควำมคำดหวัง

กำรตอบสนองต่ อควำมคำดหวัง

(3) ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี และสม่าเสมอ
(2) การส่งเสริ มอานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของ
(4) ผลการดาเนินธุรกิจทีด่ ี และความยัง่ ยืนในการ
ผู้ถือหุ้น
ดาเนินธุรกิจ
(3) การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
(5)การบริ หารจัดการความเสีย่ งอย่างรอบคอบ
(4) การดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(5) การจ่ายปั นผลอย่างเหมาะสม
(6) การบริ หารธุรกิจภายใต้ การจัดการอย่างยัง่ ยืน
การวางแผนบริ หารจัดการความเสีย่ งอย่าง
เหมาะสม
(1) สินค้ าบริ การที่หลากหลาย ตรงต่อความต้ องการ (1) ผลิตสินค้ าตามมาตรฐาน
โดยคานึงถึงความ
ของลูกค้ า และสินค้ าที่มคี ณ
ุ ภาพ
ปลอดภัยของลูกค้ า และการให้ บริ การหลังการ
(2) สินค้ าที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้ อม และ
ขาย
สามารถนากลับมาหมุนเวียนใช้ ใหม่ได้
(2) ใช้ วสั ดุประเภท Eco Friendly ในการผลิตสินค้ า
(3) ความสะดวกในการเข้ าถึงผลิตภัณฑ์
(3) จัดให้ มีช่องทางการสือ่ สารเพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถ
(4) ความพร้ อมและความรวดเร็ วในการเข้ าถึง
ร้ องเรี ยนต่อบริษัทได้
และจัดการปั ญหาข้ อ
ผลิตภัณฑ์
ร้ องเรี ยนของลูกค้ า
(5) ราคาสินค้ ามีความเหมาะสม
(4) ดาเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริ ต และ
(6) การรักษาข้ อมูลความลับของลูกค้ า
เป็ นธรรม และไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิด
สิทธิของลูกค้ า
(5) ไม่เรี ยกรับ หรื อยินยอมที่จะรับทรัพย์ หรื อ
ประโยชน์อื่นใดที่ไม่สจุ ริตจากลูกค้ าทังทางตรง
้
และทางอ้ อม
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วิธีกำรสื่อสำร
(2) การเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศผ่านระบบ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ
เว็บไซต์ของบริ ษัท
(3) การสนทนาพูดคุยตอบข้ อซักถาม
(4) Web site : www.eastcoast.co.th
(5) การรายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส

(1)
(2)
(3)
(4)

การเข้ าพบลูกค้ า
การสารวจความพึงพอใจจากลูกค้ า
การทากิจกรรมร่วมกับลูกค้ า
การสร้ างช่องทางให้ ลกู ค้ าแสดงความ
คิดเห็น ข้ อเสนอแนะ และข้ อร้ องเรี ยน
(5) Web site : www.eastcoast.co.th และ/
หรื อ www.elegathai.com

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ผู้มีส่วนได้ เสีย
คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้การค้ า

คูแ่ ข่งขันทางการค้ า

ควำมคำดหวัง
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

กำรตอบสนองต่ อควำมคำดหวัง

ทาการค้ าอย่างเป็ นธรรม
การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การบริ หารห่วงโซ่ธุรกิจที่ยงั่ ยืน
ความสามารถช่วยสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ
การร่วมกันพัฒนาสินค้ า

(1) ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าด้ วยความเสมอภาค
(2) คัดเลือกคูค่ ้ าทีม่ ีการดาเนินธุรกิจตามกฎหมาย มี
มาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย และ
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
(3) รักษาความลับหรื อข้ อมูลทางการค้ าของคูค่ ้ า
(4) สร้ างสัมพันธภาพและความเข้ าใจที่ดีตอ่ กัน
แลกเปลีย่ นความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่า
ให้ แก่ผลิตภัณฑ์
(5) ไม่เรี ยกรับ หรื อยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สนิ หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดที่อยูน่ อกเหนือจากข้ อตกลง
ดาเนินธุรกิจและแข่งขันด้ วยความโปร่งใส เป็ นธรรม (1) การปฏิบตั ิตามกรอบกติกา การแข่งขันด้ วยความ
ปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันที่ดีและสุจริ ต
เป็ นธรรม
(2) ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการว่า
ร้ าย
(3) ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา/ลิขสิทธิ์
(4) ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทาง
การค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตและไม่เหมาะสม
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วิธีกำรสื่อสำร
(1) จัดประชุมคูค่ ้ าเป็ นประจาทุกปี
(2) การพูดคุยหารื อเพื่อระดมความคิดเห็นใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้ างสรรค์
(3) การเยี่ยมชมกิจการคูค่ ้ า เพื่อรับฟั งข้ อคิดเห็น
และข้ อเสนอแนะ
(4) นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
(5) คูม่ ือการปฏิบตั ิงานในการจัดซื ้อจัดจ้ าง

การประชุมพบปะพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และความร่วมมือกันตามวาระต่าง ๆ

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ผู้มีส่วนได้ เสีย
เจ้ าหนี ้

ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม

ควำมคำดหวัง

กำรตอบสนองต่ อควำมคำดหวัง

(1) ความสามารถในการชาระหนี ้ตรงเวลา
(2) ความสามารถในการทากาไรจากผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท

(1) การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้ตามที่ตกลง
การกู้ยมื อย่างเคร่งครัด
(2) การบริ หารจัดการทางการเงินที่ดี เพื่อสร้ างความ
เชื่อมัน่ ให้ แก่เจ้ าหนี ้
(3) การเปิ ดเผยข้ อมูลการดาเนินงาน และฐานะ
ทางการเงินอย่างถูกต้ อง ตรงเวลา
(4) ในกรณีหากไม่สามารถชาระหนี ้ได้ ตรงตามเงื่อนไข
ต้ องรี บแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้รับทราบเป็ นการล่วงหน้ า
เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิด
ความเสียหาย
(5) มีการประชุมเพื่อพบปะเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน
และจัดเข้ าเยี่ยมชมกิจการเป็ นประจาทุกปี
(1) ดาเนินธุรกิจที่ไม่สง่ ผลกระทบต่อชุมชน
หรื อ (1) การสร้ างความเข้ าใจ ความไว้ วางใจ และเข้ าไปมี
สามารถบริ หารจัดการผลกระทบที่เกิดจากการ
ส่วนร่วมกับชุมชน
ดาเนินธุรกิจได้
(2) กาหนดให้ มีมาตรการป้องกัน และแก้ ไขผลกระทบ
(2) การบริ หารจัดการของเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการ
ที่จะเกิดขึ ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องจากการ
ดาเนินธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
(3) การมีสว่ นร่วมต่างๆ ในกิจกรรมของชุมชน
(3) การบริ หารจัดการระบบดูแลสิง่ แวดล้ อมที่ดี
(4) การประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อ
วัดประสิทธิผลต่อกิจกรรมนัน้ ๆ
(5) ปลูกจิตสานึกและส่งเสริ มการให้ ความรู้แก่
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วิธีกำรสื่อสำร
(1) การเข้ าพบปะพูดคุย กับผู้บริ หาร หรื อ
ผู้รับผิดชอบ
(2) การเปิ ดเผยข้ อมูลการดาเนินงานทาง
การเงินอย่างถูกต้ อง และตรงเวลา

(1) กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (การเข้ าไปมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมของชุมชน)
(2) สารวจพูดคุยเพื่อรับฟั งข้ อคิดเห็น และความ
ต้ องการของชุมชนเป็ นประจาทุกปี
(3) Web site : www.eastcoast.co.th

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ผู้มีส่วนได้ เสีย

ควำมคำดหวัง

กำรตอบสนองต่ อควำมคำดหวัง
พนักงานในเรื่ องการรักษาสิง่ แวดล้ อม
(6) ส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยี เครื่ องจักร และวัตถุดิบที่
ใช้ ในกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
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วิธีกำรสื่อสำร

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

กำรคัดเลือกประเด็นสำคัญที่มีผลต่ อควำมยั่งยืน
บริ ษัทมีการคัดเลือกประเด็นทีม่ ผี ลต่อความยัง่ ยืนโดยพิจารณาจากความเสีย่ ง และกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการ
ด้ านความยัง่ ยืนของบริษัท และประเด็นที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียให้ ความสาคัญ มีกระบวนการจัดลาดับความสาคัญ จากหน่วยงาน
ที่มีการเชื่อมโยงกับผู้มีสว่ นได้ เสีย และผู้บริ หารของบริ ษัท รวมทังท
้ าการทบทวนประเด็นที่สาคัญในทุกปี โดยปี 2562 ได้
พิจารณาและวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสาคัญต่อกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย ขององค์กร ในด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี
ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านสังคม และด้ านชุมชนและสิง่ แวดล้ อม ในรูปแบบ Materiality Matrix โดยมีประเด็นที่สาคัญดังต่อไปนี ้

ด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร

ด้ ำนเศรษฐกิจ
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ด้ ำนสังคม

ด้ ำนสิ่งแวดล้ อม

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ผลกำรดำเนินงำนด้ ำนเศรษฐกิจ (Economics Performance)
กำรสร้ ำงควำมยั่งยืนทำงด้ ำนเศรษฐกิจ
การสร้ างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในบริ ษัทเอง
ถือเป็ นส่วนสาคัญต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของประเทศ
เนื่องจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทล้ วนแต่สง่ กระทบทังในด้
้ านบวก ด้ านลบ ต่อกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย บริ ษัทจึงให้
ความสาคัญต่อส่วนของการดาเนินงานด้ านเศรษฐกิจเป็ นอย่างยิง่ โดยเน้ นการบริ หารต้ นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มความสามารถในกระบวนการผลิต รวมถึงสร้ างการเติบโตของรายได้ และผลตอบแทนที่ดีให้ แก่กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียของ
บริ ษัท อีกทังยั
้ งให้ ความสาคัญในการบริ หารจัดการความพึงพอใจของผู้มีสว่ นได้ เสียให้ เกิดความสมดุล และความยั่งยืนสืบ
ต่อไป
1. ผลกำรดำเนินงำนด้ ำนกำรเงินปี 2562
รำยได้ จำกกำรขำย และต้ นทุนขำย
(ล้ านบาท)
1,600.00

1,444.62

1,400.00
1,200.00
1,000.00

1,004.20

1,393.11

1,254.18

1,014.99

884.73

800.00
600.00
400.00
200.00
2560
รายได้ จากการขาย

2561

2562
ต้ นทุนขาย

หน้ าที่ 2.0 - 90

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

สัดส่ วนรำยได้ จำกกลุ่มผลิตภัณฑ์

1%

4% 3%
ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์
กระดาษปิ ดผิว
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และร้ านค้ าปลีก
รายได้ อื่น ๆ
92%

กำไรสุทธิ (ล้ านบาท)
80.00

70.57

60.00
33.76

40.00

40.29

20.00
0.00
2560

2561
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2562

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

อัตรำกำไรขัน้ ต้ น และอัตรำกำไรสุทธิ
(ร้ อยละ)
35.00%

30.49%

30.00%

30.22%

29.46%

25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%

4.78%

3.04%

2.24%

0.00%
2560

2561

2562

อัตรากาไรขันต้
้ น

อัตรากาไรสุทธิ

ช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำยเฟอร์ นิเจอร์
800.00

2%

10%
705.90

0%

700.00

0%

600.00

-10%

500.00
-20%
371.87

400.00

-30%
300.00
-48%

200.00

-40%

-56%

90.33

100.00

-50%

27.20

-

-60%

Export

Modern Trade

Showroom

2561

2562
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Dealer

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

สัดส่ วนรำยได้ ระหว่ ำงกำรจำหน่ ำยสินค้ ำภำยในประเทศ และกำรส่ งออก

ปี 2561

ปี 2562

703

22.12%

548

2.41%
707

690

Export Sales

Domestic Sales

ECF มีตวั เลขส่งออกญี่ปนในรู
ุ่
ปค่าเงินบาท ใกล้ เคียงกันกับปี 2561 ที่ผา่ นมา (มูลค่าการส่งออกรวม 643.14 ล้ านบาท
สาหรับรอบ ปี 2562)
ข้ อมูลจากศูนย์ข้อมูลสถิติการค้ า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า สาหรับการส่งออกในรอบปี 2562 ในมูลค่า USD
1.
ตัวเลขการส่งออกเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ เติบโตขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี กอ่ นประมาณร้ อยละ 6
2.
การส่งออกเฟอร์ นิเจอร์ และชิ ้นส่วนไปประเทศญี่ปนในรู
ุ่
ปค่าเงินบาทเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 13.64 ในขณะที่ในรูป
ค่าเงิน USD มีอตั ราลดลงประมาณร้ อยละ 5
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บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

2. กำรกระจำยมูลค่ ำสู่ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย

กำรกระจำยมูลค่ ำสู่ผ้ ูมีส่วนได้ เสีย

กำรลงทุนด้ ำนบุคลำกร

มูลค่ ำทำงเศรษฐกิจ

กำรกระจำยมูลค่ ำสู่ผ้ ถู อื หุ้น

ค่าตอบแทนพนักงาน 262.03 ล้ านบาท

13.73 ล้ านบาท

ค่าอบรมสัมมนา 0.44 ล้ านบาท

สร้ างต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายเพื่อหมุนเวียนใน
เศรษฐกิจ 1,259.81ล้ านบาท

ค่าตอบแทนกรรมการ 3.63 ล้ านบาท

ภาษี ที่จ่ายให้ กบั ภาครัฐ 2.58 ล้ านบาท

3. ข้ อมูลสัดส่ วนกำรถือหุ้นใน ECF
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
4,524 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
กลุม
่ ครอบครัวสุขสวัสดิ์
บริษัท ไทยเอ็นวีดอ
ี าร์ จากัด
กลุม
่ ครอบครัวพานิช
กลุม
่ ครอบครัวปั ทมสัตยาสนธิ
กลุม
่ ครอบครัววิรย
ิ าทรพันธุ์

37.4%

50.0%

กลุม
่ โดย บล.เคทีบ ี (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
กลุม
่ ครอบครัวสมรพิทักษ์ กล
ุ
นางสาวทัศนีย ์ วงษ์ จริ าษฎร์
นายปรัชญา

คงทวีเลิศ

นางมณีรัตน์ อนันต์ภม
ู ไิ ตรภพ
0.6%
0.6%
0.8%
1.0%

1.1%

ผู ้ถือหุ ้นรายย่อยอืน
่ ๆ ( 4,482 ราย)

3.3%

1.2% 2.8%
1.2%
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บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

4. กำรนำระบบ KAIZEN มำใช้ ในกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษัทมีความมุ่งเน้ นที่จะผลักดันให้ เกิดการพัฒนาในด้ านนวัตกรรมการผลิต เพื่อการบริ หารจัดการด้ านต้ นทุนการ
ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการ Innovation Day จึงกาเนิดขึ ้นภายใต้ นโยบายที่ต้องการเปิ ดโอกาสให้ พนักงานทุกคน
เสนอวิธีการทางาน หรื อแนวทางการทางาน ที่สามารถลดขันตอน
้
ประหยัดเวลา ลดต้ นทุน และที่สาคัญคือ ยังคงรักษา
คุณ ภาพด้ านการผลิต ไว้ ซึ่ง การเสนอแนวคิด นัน้ บริ ษัท สร้ างแรงจูงใจด้ ว ยการนามาเป็ นส่ว นหนึ่ง ของการพิจ ารณา
ค่าตอบแทนให้ กบั พนักงาน สาหรับผู้ที่สามารถริ เริ่ มคิดโครงการที่ช่วยบริ หารจัดการต้ นทุนแก่บริ ษัทได้
ตัวอย่ ำงผลกำรดำเนินงำน
1. กำรออกแบบกระบวนกำรผลิตให้ ควบคุมทิศทำงไอนำ้ ออกในห้ องเก็บไม้
พนักงานลดเวลาในการคัดเลือก และการเช็คความชื ้น เป็ นการลดขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ าน และทาให้ บริ ษัทได้ ไม้ ที่มีคณ
ุ ภาพ
ในจานวนที่เพิม่ ขึ ้น

After

Before

2. กำรปรับปรุ งรูปแบบของชิน้ ส่ วนเฟอร์ นิเจอร์ ในกำรประกอบ
บริ ษัทได้ มีการปรับปรุงรูปแบบการประกอบ สาหรับการผลิตเก้ าอี ้ โดยปรับปรุงคุณภาพเครื่ องกัดเดือย ให้
สามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
แทนการใช้ แรงงานคนตอก ส่งผลให้ บริ ษัทสามารถลดขันตอนในการ
้
ประกอบเก้ าอี ้ได้ ดงั นี ้
ก่ อนกำรเปลี่ยนแปลง
1. ขัน้ ตอนกำรตัดไม้ สำหรับทำชิน้ งำน
2. ขัน้ ตอนกำรเจำะไม้
3. ขัน้ ตอนกำรตอกเดือย
4. ขัน้ ตอนกำรประกอบชิน้ งำน

หลังกำรเปลี่ยนแปลง
1. ขันตอนการกั
้
ดเดือย
2. ขันตอนการประกอบชิ
้
้นงาน
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ผลที่ได้ รับ
1. ลดการซื ้อเดือยขนาด 10*40 mm และขนาด 10*35 mm
ยกตัวอย่างเช่น บริ ษัทสามารถลดค่าใช้ จ่ายได้ โดยลดการสัง่ ซื ้อเดือย จานวน 8 ตัว/การผลิตเก้ าอี ้ 1 ตัว หาก
บริ ษัทจะต้ องผลิตเก้ าอี ้จานวน 450 ตัว ต่อเดือน ในรอบระยะเวลา 1 ปี บริ ษัท จะสามารถประหยัดค่าใช้ จ่ายได้
ประมาณ 150,000 บาท ต่อปี
2. ลดค่าแรงงานสาหรับการตอกเดือย จานวน 1 คน
ค่าแรง 330 บาท/วัน *27 วัน สามารถลดค่าใช้ จา่ ยต่อเดือนเท่ากับ 8,910 บาท/เดือน และ สามารถประหยัด
ค่าใช้ จา่ ยได้ ประมาณ 110,000 บาท ในระยะเวลา 1 ปี
3. จากกระบวนการดังกล่าวบริ ษัทสามารถลดต้ นทุนในการผลิตได้ จานวน 260,000 บาท/ปี

3. กำรจัดผังวำงเครื่องจักรตำแหน่ งใหม่
การจัดวางผังเครื่ องจักรตาแหน่งใหม่ ส่งผลให้ พนักงานสามารถลดระยะทางในการเดิน จากเดิมระยะทาง 180
เมตร ใช้ เวลา 4 นาที เปลีย่ นแปลงตาแหน่งการวางเครื่ องจักร ส่งผลให้ ระยะทางลดลงเหลือ 14 เมตร ใช้ ระยะเวลา
ประมาณ 1 นาที ส่งผลให้ พนักงานสามารถทาชิ ้นงานได้ จานวนเพิ่มมากขึ ้น
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4. กำรพัฒนำฝี มือแรงงำน
บริ ษัทได้ มีแนวทางในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาฝี มือแรงงานเป็ นประจา
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มทักษะในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน อีกทังยั
้ งเป็ นการลดต้ นทุนในการผลิตชิ ้นส่วนเฟอร์ นเิ จอร์ บางประเภทที่จากเดิมบริษัทได้ มีการ
สัง่ ซื ้อจากคูค่ ้ า แต่ปัจจุบนั แรงงานที่ได้ รับอบรมพัฒนาฝี มือสามารถผลิตชิ ้นส่วนเหล่านี ้ได้ เอง อาทิเช่น บริ ษัทสามารถผลิต
เบาะรองเก้ าอี ้ ส่งผลให้ ลดค่าใช้ จ่ายในการสัง่ ซื ้อ และลดความผิดพลาดจากการผลิตชิ ้นส่วนผิดขนาด เมื่อเทียบกับการ
สัง่ ซื ้อจากบุคคลภายนอกได้
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5. กำรลดปริมำณกำรใช้ สีในกำรผลิตชิน้ งำน
บริ ษัทได้ มีการพัฒนาสูตรสีร่วมกับคูค่ ้ า ส่งผลให้ ได้ สที ี่มคี ณ
ุ ภาพ หรื อเรี ยกว่า Top High loss และสร้ างอุโมงค์อบสีชิ ้นงาน
ให้ แห้ งเร็ วขึ ้น เพื่อลดเวลา และลดปั ญหาริ ว้ รอยในชิ ้นงาน ทังนี
้ ้สามารถลดระยะเวลาในการทาให้ ชิ ้นงานแห้ งเร็ วขึ ้น จาก
เดิมใช้ เวลาประมาณ 50 นาที ลดลงเป็ น 30 นาที อีกทัง้ ยังสามารถลดปั ญหาในเรื่ องริว้ รอยขีดข่วนในชิ ้นงานได้ มากขึ ้น
จากเดิมการอบสีชิ ้นงานจะมีริว้ รอยมากถึง 30 % แต่เมื่อมีการปรับเปลีย่ นวิธี พบว่าพบปั ญหาริว้ รอยในชิ ้นงานเหลือเพียง
5% เท่านัน้
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ผลกำรดำเนินงำนด้ ำนสังคม (Quality Social)

นโยบำยควำมรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (“บริ ษัท”) มีความมุง่ มัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้ อม รวมถึงชุมชนในพื ้นที่ตา่ ง ๆ ทังที
้ ่อยูใ่ นบริ เวณพื ้นที่หรื อไม่อยูใ่ นบริ เวณพื ้นที่ที่บริ ษัทเข้ าไป
ดาเนินธุรกิจทังโดยทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม โดยมุง่ เน้ นการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนเหล่านี ้ให้ มคี วามเข้ มแข็ง เนื่องจาก
บริ ษัทมีความเชื่อว่า “ชุมชนเข้ มแข็ง บริษัทมั่นคง” ทังนี
้ ้ การดาเนินธุรกิจของบริษัทนันอยู
้ ภ่ ายใต้ หลักธรรมาภิบาล
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังการมี
้
คณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม เคารพ
หลักสิทธิมนุษยชน ผลกระทบทีม่ ีตอ่ สังคม สิง่ แวดล้ อม ชุมชน รวมถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสีย บริ ษัทจึงได้ มีการ
กาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขึ ้นมาเพื่อเป็ นกรอบในการดาเนินธุรกิจ ดังนี ้
1. มุง่ มัน่ พัฒนาให้ ธุรกิจของบริ ษัทเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คง ยัง่ ยืน ควบคูก่ บั การคานึงถึงผลกระทบต่อสังคม
สิง่ แวดล้ อมและชุมชน
2. ดาเนินกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุง่ เน้ นการมีสว่ นร่วมและสนับสนุนชุมชนองค์กรภาครัฐและ
เอกชนที่มีสว่ นได้ เสียในการดาเนินธุรกิจของบริษัททังโดยทางตรงและทางอ้
้
อม
3. สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของพนักงานในบริ ษัท และปลูกฝังค่านิยมด้ านการมีจิตสาธารณะให้ เกิดเป็ นวัฒนธรรม
องค์กร
4. ดาเนินงานและใส่ใจให้ ความสาคัญเรื่ องความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานและบริ หารจัดการสิง่ แวดล้ อมให้ สง่ ผล
กระทบต่อสังคม สิง่ แวดล้ อมและชุมชนน้ อยที่สดุ
5. นาความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในบริษัท รวมถึงสนับสนุนเครื่ องมือเครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ
เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคม สิง่ แวดล้ อมและชุมชน

ผลกำรดำเนินงำนด้ ำนพนักงำน
บริ ษัทมีความเชื่อมัน่ ว่า “บุคลากร” เป็ นหัวใจสาคัญของการสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน และเป็ นทรัพยากรสาคัญ
ในการผลักดันให้ องค์กรเติบโตอย่างยัง่ ยืน การให้ ความสาคัญกับการเสริ มสร้ างองค์กรแห่งความสุขที่บคุ ลากรสามารถ
ทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้ วยสภาพแวดล้ อมที่สนับสนุนกระตุ้นต่อการสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ และการสร้ างความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร ยังเป็ นความท้ าทายที่สาคัญสาหรับองค์กรในปั จจุบนั เป็ นอย่างยิ่ง โดยบริ ษัทมีแนวทางที่จะ

หน้ าที่ 2.0 - 98

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ตอบสนองต่อแนวทางการเสริ มสร้ างองค์กรการทางานอย่างมีความสุข เพื่อความยัง่ ยืนขององค์กรและการเติบโตของธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง ในแนวทางต่าง ๆ ที่ดาเนินการดังต่อไปนี ้

1. ผลกำรสำรวจควำมผูกพันต่ อองค์ กร ประจำปี 2562
บริ ษัทเล็งเห็นถึงความสาคัญของพนักงาน จึงเปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็ นประโยชน์
ต่อการพัฒนาสร้ างความยัง่ ยืนทังในส่
้ วนของพนักงานเอง และบริษัท ซึง่ สามารถสรุปข้ อคิดเห็นได้ ดงั นี ้
75.40% 75.08%
73.52%
68.75%
72.22%
70.44% 72.45% 72.86%
69.44% 69.08%
68.14%
67.98%
66.71%
70.00%
63.54%
63.33%
63.27%
63.06%
60.69%
60.56%
60.39%
60.00%
80.00%

50.00%
40.00%

2562

30.00%

2561

20.00%
10.00%
0.00%
1

2

3

4

1. ภาพลักษณ์องค์กร
3. เพื่อนร่วมงาน
5. ความมัน่ คงในการทางาน
7. คุณภาพชีวิต
9. การสือ่ สารในองค์กร
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2. หัวหน้ างาน
4. บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ
6. โอกาสเติบโต
8. ค่าตอบแทน และการประเมินผล
10. ความผูกพันธ์ตอ่ องค์กร

จากการสารวจเรื่ อง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในปี 2562 พบว่า ค่าเฉลีย่ โดยรวมอยูท่ ี่ร้อยละ 67.90 ซึง่
มากกว่าค่าเฉลีย่ ในปี 2561 ซึง่ อยูท่ ี่ระดับร้ อยละ 67.59 สาหรับหัวข้ อที่มีคะแนนสูงสุดได้ แก่ หัวข้ อที่ 2 ความสามารถของ
หัวหน้ างาน มีคะแนนเท่ากับร้ อยละ 75.40 ซึง่ มีคะแนนเพิ่มขึ ้นกว่าปี 2561 เล็กน้ อย และสาหรับหัวข้ อที่มีคะแนนต่าสุด คือ
หัวข้ อที่ 6 ด้ านโอกาสในการเติบโตในสายงาน มีคะแนนเท่ากับร้ อยละ 60.56 ซึง่ ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึง่ มีคะแนน
เท่ากับร้ อยละ 63.06 ทังนี
้ ้บริ ษัทจะจัดหาแนวทางเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้ เกิดภาพและเห็นเป็ นรูปธรรมที่ชดั เจนขึ ้น
ต่อบุคลากรสาหรับโอกาสในการเติบโตในสายงานต่อไป
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เป้ ำหมำยกำรสำรวจควำมผูกพันต่ อองค์ กร
วัตถุประสงค์ : เพื่อเปิ ดโอกาสให้ พนักงานของบริ ษัท สามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือสือ่ สารข้ อมูลต่าง ๆ ได้
อย่างอิสระ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาบริ ษัทร่วมกัน
ประโยชน์ตอ่ พนักงาน : มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระเพิ่มขึ ้น
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัท : ได้ ทราบถึงข้ อเสนอแนะของพนักงานอย่างทัว่ ถึง ไม่เฉพาะกลุม่ หรื อบุคคลใดบุคคลหนึง่ เพื่ อนาข้ อมูล
ดังกล่าวมาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาบริ ษัท สร้ างความผูกพันธ์ พัฒนาพนักงาน เพื่อการเติบโตอย่างมัน่ คงขององค์กร
เป้าหมาย : บริ ษัทตังเป้
้ าหมายคะแนนเฉลีย่ รวมทังหมดเท่
้
ากับร้ อยละ 70 สาหรับปี 2562 มีคะแนนเฉลีย่ รวมต่ากว่า
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ มีคะแนนเท่ากับร้ อยละ 67.90 ทังนี
้ ้ บริ ษัทอยูร่ ะหว่างหาแนวทางในการบริ หารจัดการ ในด้ านต่าง ๆ
เพื่อให้ เกิดความสมดุลกับทังพนั
้ กงาน และบริ ษัท

จำนวนพนักงำน (คน)
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*รำยละเอียดจำนวนพนักงำนเปิ ดเผยในรำยงำนประจำปี 2562 ของบริษัท

กำรเคำรพด้ ำนสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานที่มนุษย์ทกุ คนได้ รับการรับรองหรื อคุ้มครองให้
ไม่ถกู เลือกปฏิบตั เิ พียงเพราะความแตกต่างทางด้ านร่างกาย จิตใจ เชื ้อชาติ สัญ ชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว
การศึกษา สถานะทางสังคมหรื อเรื่ องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศจะกาหนด
บริ ษัทตระหนักถึงการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน จึงได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิขึ ้น ดังนี ้
1. ให้ ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการแบ่งแยกถิ่นกาหนด เชื ้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ฐานะ
ชาติตระกูล การศึกษา หรื อสถานะอื่นใดที่มิได้ มีความเกี่ยวข้ องและส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน โดยให้
เกียรติซงึ่ กันและกัน และปฏิบตั ิตอ่ กันอย่างเท่าเทียม
2. พนักงานในทุกระดับจะได้ รับการคุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลในการปฏิบตั ิงาน
การมี
สถานที่ทางานที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
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3. การให้ สทิ ธิเสรี ภาพเพื่อสิทธิทางการเมือง แต่ทงนี
ั ้ ้จะต้ องไม่แอบอ้ างความเป็ นพนักงาน หรื อนาทรัพย์สนิ
อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือใด ๆ ของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทางการเมือง
ซึง่ บริ ษัทมีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้ การสนับสนุน หรื อกระทาการอันเป็ นการฝักใฝ่ พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่
4. บริ ษัทจะเข้ าดาเนินการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งที่อาจจะเกิดขึ ้นตามหลักนิติธรรม
5. บริ ษัทไม่มีนโยบายการใช้ แรงงานเด็ก โดยไม่พจิ ารณารับบุคคลทีม่ ีอายุต่ากว่า 18 ปี เข้ าทางาน
6. การพิจารณาจ่ายค่าแรงงานและค่าจ้ างด้ วยความเป็ นธรรม และในทุก ๆ ปี บริ ษัทจะจัดให้ มีกิจกรรมประชุม
ประจาปี ซึง่ วันดังกล่าวพนักงานจะได้ เข้ าพบและรับทราบถึงนโยบายการดาเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ ้นในรอบปี
นัน้ ๆ รวมถึงข้ อคิด หลักการทางาน หลักการใช้ ชีวติ จากผู้บริ หารบริ ษัท รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริ มสร้ างความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร
7. สอดส่องดูแลเรื่ องการเคารพสิทธิมนุษยชน
ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายละเมิด
สิทธิมนุษยชนทีเ่ กี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ โดยจะต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่
รับผิดชอบทราบทราบและให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถาม
ให้ ปรึกษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
8. ผู้กระทาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ ซึง่ จะต้ องได้ รับการพิจารณา
โทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทกาหนดไว้
นอกจากนี ้อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมายหากการกระทา
ดังกล่าวนันผิ
้ ดกฎหมายด้ วย
ทังนี
้ ้ ที่ผา่ นมาบริษัทยังไม่เคยได้ รับข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด
นโยบำยค่ ำตอบแทนและสวัสดิกำรพนักงำน
บริ ษัทมีนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้ าง โดยพิจารณาจากอัตราการเติบโตของผลการ
ดาเนินงานในแต่ละปี เป็ นสาคัญ ต่อมาจะพิจารณาการปรับเพิม่ ขึ ้นของอัตราค่าตอบแทนให้ ครอบคลุมเงินเฟ้อในแต่ละปี
และจะพิจารณาการปรับเพิ่มขึ ้นเป็ นรายบุคคลตามระดับความมีอตุ สาหะ ตังใจ
้ ทุม่ เท และความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
เป็ นลาดับต่อมา ทังนี
้ ้จากการทีก่ ล่าวถึงการพิจารณาในข้ างต้ นนัน้ ล้ วนแต่ตงอยู
ั ้ บ่ นหลักความเป็ นธรรม เพื่อรักษาและ
สร้ างแรงจูงใจในการทางาน เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
แนวทำงในกำรดำเนินกำร
1. บริ ษัทมีการประเมินค่าจ้ างตามความเหมาะสมกับงานในแต่ละตาแหน่ง
2. บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานทีช่ ดั เจนเพื่อสร้ างความเป็ นธรรมให้ แก่พนักงาน โดยใช้ KPIs
ขององค์กรเป็ นตัววัดผล
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สวัสดิกำรแยกตำมประเภทพนักงำน
สิทธิขัน้ พืน้ ฐำนที่พนักงำนได้ รับ
พนักงำนประจำ พนักงำนสัญญำจ้ ำง พนักงำนทดลอง
งำน
เงินเดือน
/
/
/
ค่าล่วงเวลา
/
/
/
วันหยุด
/
/
/
การลาหยุด (ลาป่ วย ลากิจ)
/
/
/
ค่ารักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพ)
/
/
การตรวจสุขภาพประจาปี
/
/
การให้ ความช่วยเหลือพนักงานทีป่ ระสบอันตราย หรื อ
/
/
/
เจ็บป่ วย อันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิงานให้ กบั บริ ษัท
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
ยูนิฟอร์ มพนักงาน (เฉพาะเสื ้อ ปี ละ 3 ตัว)
ทุนการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ
ค่าซื ้อของเยี่ยมผู้ป่วย
ส่วนลดค่าสินค้ าราคาพนักงาน
ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางภายในประเทศและ
ต่างประเทศอันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิงานให้ กบั บริ ษัท

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/

นโยบำยด้ ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน
1. บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ และมาตรฐานเรื่ องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทางาน ตามที่ราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด
2. บริ ษัทสนับสนุนและส่งเสริ มด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานอย่างต่อเนื่องและจะ
จัดงบประมาณให้ เพียงพอและมีความเหมาะสม
3. บริ ษัทสนับสนุนและส่งเสริ มด้ านความปลอดภัย โดยจะจัดฝึ กอบรมให้ ความรู้ ทบทวนและฝึ กซ้ อมตลอดจนจัด
กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้ างจิตสานึกด้ านความปลอดภัยให้ กบั พนักงานอย่างต่อเนื่องและมีการเตรี ยมพร้ อม
อยูเ่ สมอ
4. บริ ษัทจะจัดเตรี ยม จัดหาอุปกรณ์ปอ้ งกันภัยส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพให้ พนักงานได้ ใช้ และสวมป้องกัน ตามความ
เหมาะสมต่อลักษณะและการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
5. บริ ษัทจะเอาใจใส่ สารวจตรวจตราในเรื่ องความปลอดภัย และเข้ มงวดกวดขันให้ พนักงานปฏิบัติตามระเบีย บ
เกี่ยวกับความปลอดภัยของบริ ษัท ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุมดูแลให้ พนักงานส่วมใส่อปุ กรณ์ป้องกันภัยตามที่
บริ ษัทได้ กาหนดไว้ อย่างเคร่งครัด
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6. บริ ษัทจะยกระดับและพัฒนาสิง่ แวดล้ อมภายในบริ ษัท สถานที่ทางาน ความสะอาดโดยรอบบริ ษัทอยู่เสมอ เพื่อให้ มี
ความปลอดภัย มีสภาพแวดล้ อมที่ดีถกู สุขลักษณะ อันนามาซึง่ คุณภาพชีวิตการทางานและสุขภาพที่ดีโดยทัว่ กันของ
พนักงาน
7. บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการให้ ความร่วมมือของพนักงานในการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสิง่ แวดล้ อม ความสาเร็ จในการป้องกันอุบตั ิเหตุ โดยถือเป็ นปั จจัยหนึง่ ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
8. บริ ษัทถือว่าความปลอดภัยในการทางาน ตลอดจนวิธีการปฏิบตั ิงานที่ถกู ต้ องปลอดภัยเป็ นหน้ าที่ของพนักงานและ
ผู้บงั คับบัญชาทุกระดับชันที
้ ่จะต้ องถือปฏิบตั ิและรับผิดชอบ
9. บริ ษัทถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการป้องกันอุบตั ิเหตุ และรั กษาสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทยินดีรับข้ อเสนอะแนะ
ข้ อคิดเห็นต่าง ๆ ของพนักงาน โดยจะนาไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุ งแก้ ไขจุดบกพร่ องต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สดุ
10. ในกรณี ที่พนักงานได้ รับอุบัติเหตุจากการทางาน บริ ษัทจะให้ การเอาใจใส่ดูแลและพิจารณาให้ ความช่วยเหลือ
พนักงานผู้ได้ รับอุบตั ิเหตุให้ สามารถดารงชีพอยูไ่ ด้ ตามสมคววร

โครงสร้ ำงหน่ วยงำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน

ตำรำงสรุ ปจำนวนกำรเกิดอุบตั ิเหตุจำกกำรทำงำน ประจำปี 2561 – 2562

ควำมรุ นแรง/ควำมเสียหำย
ได้ รับบาดเจ็บเล็กน้ อย (ไม่หยุดงาน)
ได้ รับบาดเจ็บ (หยุดงาน)
รวม

กำรรักษำ
ปฐมพยำบำลเบือ้ งต้ น
ส่ งโรงพยำบำล

จำนวนครัง้
2561
18
6

2562
5
14

2561
18
-

2562
5
14

2561
6

2562
14

24

19

18

19

6

14
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กิจกรรมส่ งเสริมด้ ำนควำมปลอดภัย
อบรมการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นและการช่วยชีวิต

นอกจากนี ้บริ ษัทยังดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
ลูกค้ า และบุคคลที่มาติดต่องาน โดยได้ มีการปรับปรุงและตรวจเช็คระบบป้องกันภัย ทังด้
้ านอัคคีภยั และภัยจากทางน ้า
อย่างสมา่ เสมอ รวมถึงว่าจ้ างทีมวิศวกรที่ได้ ผา่ นการอบรมและขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ ในการเข้ า
มาดูแล และควบคุมการดาเนินงานต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมาย โดยทีมวิศวกรมีหน้ าที่หลักในการ
ตรวจสอบความมัน่ คงแข็งแรงของอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขอนามัยและสิง่ แวดล้ อม ระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภยั ระบบบริ หารจัดการความปลอดภัยภายในอาคาร รวมทังเช็
้ คสมรรถนะของอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ของอาคาร
เป็ นประจาทุกปี
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อบรมด้ ำนอัคคีภยั เบือ้ งต้ น

ด้ ำนสุขภำพของพนักงำน
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงาน เพราะสุขภาพที่ดีเป็ นปัจจัยสาคัญทีท่ าให้ พนักงาน
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้ มีบริการตรวจสุขภาพพนักงานเป็ นประจาปี
ทุกปี

นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกร
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิม่ ความสามารถและประสิทธิภาพในการทางาน โดยกาหนด
แผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและสม่าเสมอ เพื่อเป็ นแผนงานประจาปี สาหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทางาน
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ทังการอบรมภายในบริ
้
ษัทและส่งเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ จดั ให้ มสี วัสดิการให้ กบั บุคลากร เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจในการทางาน โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ให้ เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรทีเ่ ป็ นพื ้นฐานสาคัญคือ
1. บริ ษัทส่งเสริ มให้ กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัท เข้ ารับการอบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องและ
เหมาะสม เพื่อให้ เกิดการพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ
บริ ษัท และผู้บริ หารอย่างต่อเนื่อง
2. การให้ พนักงานเป็ นผู้มีสว่ นร่วมในการกาหนดแนวทางการทางานในฝ่ ายงานของตนเองนาเสนอความ
คิดเห็นมุมมองในการทางาน เพือ่ พัฒนาการทางานจากรูปแบบเดิม ๆ ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่ม
มากขึ ้น
3. สร้ างบรรยากาศในการท างานให้ ทุก คนมีส่ว นร่ ว มในความสาเร็ จ ขององค์ ก ร และจะพิ จ ารณาการให้
ผลตอบแทนแก่บุค ลากรทัง้ จากผลสาเร็ จขององค์ กรโดยรวม และความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทางานโดย
เฉพาะที่ตวั บุคคล
4. ส่ง เสริ ม ให้ พ นัก งานสร้ างความรู้ จากการปฏิ บัติ ง าน การจัดท าคู่มื อ การปฏิ บัติ ง านที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้
สอดคล้ องกับการทางานจริ งที่เปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา
5. ส่งเสริ มให้ มีการเดินทางเพื่อเข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ เพื่อให้ ทนั ต่อสถานการณ์
ด้ านการผลิต ด้ านการพัฒนาสินค้ า การตลาด รวมถึงเรียนรู้ตอ่ พฤติกรรมของผู้บริ โภคที่มีการเปลีย่ นแปลง
อยูต่ ลอดเวลา ทังนี
้ ้เพื่อจะได้ นามาปรับใช้ ในกระบวนการทางานของบริษัทให้ มคี วามทันสมัยและสามารถ
ปรับตัวได้ ทนั ต่อทุก ๆ สถานการณ์ ในภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ ที่มีการเปลีย่ นแปลง
6. ส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาเพื่อสร้ างมูลค่าเพิม่ (Value Added) ให้ เกิดขึ ้นในผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทเป็ นผู้ผลิต
และจาหน่าย เพื่อสร้ างการเติบโตที่ยงั่ ยืน และสร้ างการรับรู้และความเป็ นทีต่ ้ องการของผู้บริ โภคให้ เกิดขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง
7. ส่งเสริ มการพัฒ นาและกระตุ้นเพื่อ ให้ บุค ลากรภายในองค์ ก รมีทัศนคติ ต่อ การทางาน ที่จ ะต้ องสร้ างการ
พัฒนาและความเจริ ญก้ าวหน้ าในการทางานให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ในกระบวนการผลิตจะต้ องดีขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง การตลาดจะต้ องสร้ างรายได้ จากการขายสินค้ าให้ เติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ฝ่ ายงานที่ควบคุม
ค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทจะต้ องมีการบริ หารจัดการให้ สดั ส่วนต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่
จะต้ องบริ หารจัดการให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แนวทำงกำรปฏิบตั ิ
1. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีหน้ าที่รับผิดชอบในการประเมินความต้ องการ ความจาเป็ นในการพัฒนาบุคลากรของ
บริ ษัท และกาหนดขึ ้นเป็ นแผนพัฒนาประจาปี พร้ อมทังจั
้ ดทางบประมาณค่าใช้ จา่ ยให้ เสร็ จสิ ้น โดยแผนพัฒนา
บุคลากรจะต้ องสอดคล้ องกับความต้ องการ ความจาเป็ นที่แท้ จริงตามแผนการพัฒนาของบริ ษัทและจะต้ องได้ รับ
การอนุมตั จิ ากผู้บงั คับบัญชา โดยในแต่ละแผนกจะต้ องส่งแผนการพัฒนาประจาปี ให้ กบั ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ล่วงหน้ าเสมอ
2. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะต้ องคอยติดตามแผนการฝึ กอบรม หากมีความจาเป็ นต้ องเปลีย่ นแปลงหรื อปรับเปลีย่ น
แผนการพัฒนา โดยจะต้ องแจ้ งฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเพื่อทราบ
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3. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะต้ องควบคุมงบประมาณในการพัฒนาให้ อยูใ่ นแผนงบประมาณที่ได้ กาหนดไว้
4. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะดาเนินงานในฐานะทีเ่ ป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบการฝึ กอบรม
โดยทุกฝ่ ายทีจ่ ะจัดฝึ กอบรม
จะต้ องให้ ความร่วมมือและประสานงานกับฝ่ ายทรัพยากรบุคคลในเรื่ องของ วัน เวลา สถานที่ สือ่ การเรี ยนการ
สอน รวมถึงอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่จะต้ องใช้ เป็ นต้ น
5. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเป็ นผู้รับผิดชอบในการประเมินและติดตามผลของหลักสูตรต่าง ๆ ที่ได้ จดั ไปแล้ ว
นอกจากนี ้คณะกรรมการได้ กาหนดให้ มีแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็ นการเตรี ยมสืบทอด
ตาแหน่งกรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูง โดยคณะกรรมการสรรหา ได้ พิจารณาและวางนโยบายเกี่ยวกับแผนการ
สืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในกรณีที่ผ้ บู ริ หารไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ เพื่อให้ การดาเนินงาน
ของบริ ษัทยังคงต่อเนื่อง และเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยได้ วางแผนการสืบทอดตาแหน่งงานในหน้ าที่ต่าง ๆ โดย
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิงานแทนตาแหน่งที่วา่ งลงได้ อย่างต่อเนื่อง หรื อ
เพื่อการก้ าวสูต่ าแหน่งที่สงู ขึ ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. จัดให้ ผ้ บู ริ หารระดับรองลงไปมีโอกาสได้ ทางานร่วมกับผู้บริ หารระดับสูงในสายงานที่ตวั เองมีบทบาทรับผิดชอบ
การได้ เข้ าร่วมรับฟั งการประชุมในระดับที่เป็ นการมอบหมายนโยบายจากผู้บริ หารระดับสูง
2. จัดเตรี ยมให้ มีบคุ ลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้ มีความสามารถบริ หารงานด้ านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ ้นกว่าเดิม
เพื่อเตรี ยมรองรับในระดับตาแหน่งงานที่สงู ขึ ้น
3. กาหนดให้ ผ้ บู ริ หารระดับรองทีม่ ีศกั ยภาพเป็ นผู้สบื ทอดตาแหน่งงาน
4. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริ หารระดับรองมีโอกาสได้ เข้ ารับการอบรมแนวคิดเกี่ยวกับการเป็ นผู้นาองค์กร การสร้ างจิตสานึก
ในระดับความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ตอ่ องค์กร รวมถึงแนวทางบริ หารงานบุคลากรในสายงานที่ตวั เองเป็ น
ผู้รับผิดชอบ
5. พัฒนาให้ ผ้ บู ริ หารงานระดับรองมีโอกาสได้ นาเสนอแผนงานและผลการปฏิบตั ิงานต่อผู้บริ หารระดับสูง
สาหรับระดับพนักงาน บริ ษัทมีนโยบายในการรักษาผู้มศี กั ยภาพสูงในองค์กร โดยการมอบหมายนโยบายจากบริ ษัท
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการรับช่วงสืบทอดตาแหน่ง โดยจะแจ้ งกับบุคคลดังกล่าวให้ รับทราบ
รวมถึงการเตรี ยมแผนงานการเพิม่ ขอบเขตความรับผิดชอบ อานาจในการตัดสินใจ และการส่งเข้ าร่วมฝึ กอบรมในหลักสูตร
ต่าง ๆ ที่สอดคล้ อง และเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพให้ กบั บุคคลดังกล่าว และตาแหน่งงานที่จะก้ าวขึ ้นไปในอนาคต
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั บริ ษัทว่าจะมีความพร้ อมในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนได้ ทนั ทีเมื่อมีตาแหน่ง
ว่างลงและป้องกันความเสีย่ งในการดาเนินงานเพื่อให้ เป็ นไปอย่างราบรื่ นรองรับการขยายธุรกิ จได้ ตอ่ เนื่องในอนาคต
กำรพัฒนำทักษะและควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรทำงำน (Work Skill)
แนวทำง
วิธีกำร
รวมจำนวนชั่วโมง (ต่ อปี )
การพั ฒ นาในการท างาน กาหนดมาตรฐานการฝึ กอบรมที่จาเป็ นของแต่ 1. หน่วยงานฝ่ ายผลิตภายในโรงงาน
(On-the-Job Training)
ละต าแหน่ ง งาน และจั ด ให้ หั ว หน้ าแต่ ล ะ (ไม่ต่ากว่า 50 ชัว่ โมง)
หน่ ว ยงานสอนงานให้ กั บ พนัก งานในขณะ 2. หน่วยงานด้ านการตลาด
ปฏิบตั ิงานจริ ง เพื่อให้ รับรู้ เข้ าใจวิธีการทางาน (ไม่ต่ากว่า 10 ชัว่ โมง)
ที่ถกู ต้ อง
3. หน่วยงานบัญชี – การเงิน
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แนวทำง
การอบรมภายในบริ ษัท (Inhouse Training)

การอบรมภายนอก
(Public Training)

วิธีกำร
กาหนดหลักสูตรความสามารถ โดยแบ่งเป็ น
- หลักสูตรพื ้นฐานสาหรับพนักงาน
- หลักสูตรตามความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่ง
- หลักสูตรตามความสามารถในการ
บริ หารจัดการ
- หลักสูตรอื่นๆ
การส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรที่จดั โดย
สถาบันภายนอก

รวมจำนวนชั่วโมง (ต่ อปี )
(ไม่ต่ากว่า 30 ชัว่ โมง)
4. หน่วยงานทรัพยากรบุคคล
(ไม่ต่ากว่า 20 ชัว่ โมง)
5. หน่วยงานด้ านเลขานุการบริ ษัทและ
นักลงทุนสัมพันธ์
(ไม่ต่ากว่า 30 ชัว่ โมง)

ผลกำรดำเนินงำนด้ ำนกำรฝึ กอบรมปี 2562
หลักสูตร
การจัดอบรมภายในของบริษัท(In-house Training)
การจัดอบรมภายนอกของบริษัท (Public Training)

จำนวนชั่วโมงที่เข้ ำรับกำรอบรบ
148
193

เป้ ำหมำยด้ ำนกำรฝึ กอบรม และพัฒนำพนักงำน
วัตถุประสงค์ : บริ ษัทพิจารณาว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคา่ และเป็ นสิง่ สาคัญในการสร้ างความก้ าวหน้ าให้ แก่องค์กร
ดังนัน้ บริ ษัทจึงมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถให้ แก่พนักงานทุกคนให้ เติบโตไปพร้ อมกับองค์กร
ประโยชน์ ต่อพนักงำน : ได้ รับความรู้ ความสามารถ ทักษะต่าง ๆ เพิ่มขึ ้น มีประสิทธิภาพในการทางานดีขึ ้น และมีโอกาส
ในการก้ าวหน้ าในตาแหน่ง อาชีพของตนได้ เป็ นอย่างดี ซึง่ เป็ นผลตอบแทนในระยะยาวที่ได้ รับจากบริ ษัท
ประโยชน์ ต่อบริษัท : บริ ษัทมีศกั ยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจทีด่ ีขึ ้น และสร้ างความผูกพันต่อองค์กรสาหรับพนักงาน
ด้ ำนกำรพัฒนำและกำรดูแลพนักงำน
บริ ษัทได้ สนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy Work Place) เพื่อสร้ างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตส่วนตัวและการ
ทางานให้ บคุ ลากรในองค์กร โดยมีเป้าหมายการสร้ างความสุขที่ยงั่ ยืน และพร้ อมแบ่งปั นความสุขสู่สงั คมภายนอก โดย
กลไกของ Happy Work Place ประกอบด้ วยกล่องแห่งความสุข 8 ประการ ดังนี ้
1) Happy Body บริ ษัทรณรงค์ให้ พนักงานใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริ มการออกกาลังกาย และรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ เพื่อให้ พนักงานมีสขุ ภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใสเบิกบาน ส่งผลให้ พนักงานปฏิบตั ิงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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2) Happy Brain บริ ษัทส่งเสริ มให้ พนักงานมีความใฝ่ รู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งการเรี ยนรู้
และโอกาสต่างๆ เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาฝี มือ ส่งผลให้ มีความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน และบริ ษัท ยังจัด
หลักสูตรการอบรมให้ กบั พนักงานอย่างสม่าเสมอ
3) Happy Family บริ ษัทเล็งเห็นความสาคัญของสถาบันครอบครัว เมื่อพนักงานมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น
และมัน่ คง จะเป็ นการส่งเสริ มการสร้ างความรักความผูกพันในครอบครัวและสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ครอบครัวของพนักงานกับองค์กร
4) Happy Heart บริ ษัทรณรงค์การมีน ้าใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ต่อกัน เป็ นการส่งเสริ มความมีน ้าใจไมตรี เอื ้อ
อาทรต่อกันในที่ทางาน เพื่อให้ พนักงานเกิดความรักใคร่ ป รองดองสามัคคีกัน เช่น การแบ่งปั นสิ่งของ
ปลูกฝังให้ เกิดเป็ นสังคมแห่งการให้
5) Happy Money บริ ษัทสนับสนุนให้ พนักงานรู้ จกั การเก็บออม การบริ หารจัดการเงิน ให้ มีเงินเก็บ รู้ จกั ใช้
ไม่เป็ นหนี ้สิน เป็ นการส่งเสริ มให้ พนักงานใช้ จ่ายอย่างประหยัด มีเงินเก็บออมไว้ ใช้ ในยามจาเป็ น
6) Happy Relax บริ ษัทส่งเสริ มให้ พนักงานรู้จกั ผ่อนคลายต่อสิง่ ต่าง ๆ เป็ นการสร้ างความสนุกสนาน ผ่อน
คลายความเมื่อยล้ า ความเครี ย ดจากการทางาน ช่วยให้ พนักงานมีขวัญและกาลังใจที่ดี และทาให้
พนัก งานมี โ อกาสสร้ างสัม พัน ธภาพที่ ดี ต่อ กัน เช่ น การรวมกลุ่ม รั บ ประทานอาหารร่ ว มกัน พูด คุย
ปรึกษาหารื อกันในบรรยากาศที่ผอ่ นคลาย
7) Happy Society บริ ษัทส่งเสริ มการอยู่ร่วมกันในสังคมทังในบริ
้
ษัท และสังคมรอบด้ าน เป็ นการส่งเสริ ม
ความรักสามัคคี เอื ้อเฟื อ้ ต่อชุมชนที่ทางาน ชุมชนที่พกั อาศัย ช่วยเหลือสังคมรอบข้ าง ซึ่งหากสังคมรอบ
ข้ างดี องค์กรที่อยูใ่ นสังคมนันย่
้ อมมีความสุขไปด้ วย
8) Happy Soul บริ ษัทจัดให้ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับวันสาคัญทางศาสนา และประเพณีสาคัญต่าง ๆ
เพื่อให้ พนักงานได้ มีสว่ นร่ วม และมีความศรัทธาในศาสนา ปลูกฝั งเรื่ องศีลธรรมในการดาเนินชีวิต เป็ น
การส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมให้ กบั พนักงาน เพื่อให้ พนักงานมีความสุขสงบทางจิตใจ อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสขุ
กำรพัฒนำศักยภำพพนักงำน
การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อนาไปสูค่ วามก้ าวหน้ าในหน้ าการทางาน รวมถึงการนาความรู้ ความสามารถ
ใช้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ นอกจากจะเป็ นส่วนสาคัญในการขับเคลือ่ นบริ ษัทให้ เติบโตอย่างมัน่ คงแล้ ว ทักษะต่าง ๆ เหล่านี ้ยัง
เป็ นสิง่ ที่เป็ นความสามารถเฉพาะบุคคล เพื่อการก้ าวเข้ าสูก่ ารเป็ นบุคคลแห่งคุณภาพต่อไป
กำรจัดอบรมกำรแก้ ปัญหำในกำรทำงำน
เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ในการทางาน บริ ษัทจึงเห็นว่าการจัดอบรมใน หัวข้ อ การ
แก้ ปัญหาในการทางาน ค่อนข้ างสาคัญสาหรับพนักงาน ซึง่ นอกจากพนักงานจะได้ รับความรู้จากการเข้ าอบรม พนักงานยัง
มีโอกาสได้ ทากิจกรรมร่วม การแสดงความเห็น รวมถึงการหาแนวทางแก้ ปัญหาในการทางานร่วมกัน ซึง่ นับว่าเป็ นการ
สร้ างสัมพันธภาพที่ดใี นองค์กรอีกด้ วย
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กำรจัดอบรมให้ ควำมรู้ด้ำนกำรใช้ โปรแกรม EXCEL ขัน้ สูง
เพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มทักษะในการทางานอย่างรอบด้ านของพนักงาน บริ ษัทจึงได้ จดั ให้ มีการอบรม
ให้ ความรู้ด้านการใช้ โปรแกรม Microsoft Excel ซึง่ เป็ นโปรแกรมที่เกี่ยวข้ องกับทุกขันตอนของการปฏิ
้
บตั ิงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในแผนกบัญชี การเงิน ฝ่ ายขาย ฝ่ ายการตลาด โกดังสินค้ า เป็ นต้ น โดยการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์
ชัชวาล พิทกั ษ์ กาพล (แมวใหญ่-Bigcat 9) เข้ าเป็ นวิทยากรให้ ความรู้แก่พนักงานในทุกสาขาของบริ ษัท
โครงกำร “สินเชื่อสบำยใจ”
มีวตั ถุประสงค์เพื่อปลดภาระหนี ้สินให้ กบั พนักงาน โดยการลงนามความร่วมมือระหว่าง บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิ
เทค จากัด (มหาชน) และ บริ ษัท จี แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) จัดทาโครงการ สินเชื่อสบายใจ กู้ง่าย ผ่อนสบาย มอบ
เงื่อนไขพิเศษให้ กบั พนักงานประจารายเดือนทีม่ ีอายุงานกับบริ ษัทไม่น้อยกว่า 2 ปี และพนักงานประจารายวัน อายุงานกับ
บริ ษัทไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็ นต้ นไป เป็ นการให้ สนิ เชื่อที่จะช่วยลดภาระหนี ้ให้ แก่พนักงานทีเ่ ข้ าร่วมโครงการฯ ทังค่
้ างวดที่ผอ่ น
ชาระ และอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ทลี่ ดลง พร้ อมทังให้
้ ความรู้และพัฒนาทักษะในการบริ หารจัดการเงินให้ กบั พนักงาน โดย
พนักงานทีเ่ ข้ าร่วมโครงการฯ ต้ องปฏิบตั ิตามกติกาของโครงการฯ และต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินตามความเป็ นจริง ซึง่
โครงการดังกล่าวได้ เริ่ มดาเนินการในปี 2559 และยังคงดาเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั
กำรจ้ ำงงำนคนพิกำร
บริ ษัทได้ มีการว่าจ้ างพนักงานทีม่ ีความบกพร่องทางร่างกายเข้ ามาปฏิบตั ิงานในส่วนของกระบวนการผลิต และ
จัดเตรี ยมฟิ ตติ ้ง (อุปกรณ์ที่ใช้ ในการประกอบผลิตภัณฑ์เฟอร์ นเิ จอร์ ) เพื่อให้ ได้ รับโอกาสและผลตอบแทนเทียบเท่ากับ
พนักงานซึง่ เป็ นคนปกติ ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่มีเจตนาเพื่อคุ้มครอง
ให้ คนพิการมีงานทาหรื อประกอบอาชีพ โดยมิให้ มกี ารเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมเนื่องจากสาเหตุทางกายและสุขภาพ
ซึง่ มีบญ
ั ญัติให้ หน่วยงานของรัฐ และนายจ้ างหรื อเจ้ าของสถานประกอบการ ต้ องรับคนพิการเข้ าทางานตามมาตรา 33 ซึง่
ปั จจุบนั มีจานวนพนักงานที่มีความบกพร่องทางร่างกายรวม 14 คน หรื อส่งเงินเข้ ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการตามมาตรา 34 หรื อเลือกดาเนินการให้ สมั ปทานตามมาตรา 35 ซึง่ ในส่วนของมาตรา 35 นอกจากนี ้ บริ ษัทมีการ
ดูแลพนักงานที่ประสบปั ญหาด้ านสุขภาพ โดยปรับเปลีย่ นหน้ าที่ความรับผิดชอบตามศักยภาพและความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ เกิดผลกระทบกับสุขภาพของพนักงานน้ อยที่สดุ
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กิจกรรมสำนสัมพันธ์ พวกเรำชำว ECF
กิจกรรมวันสงกรำนต์
บริ ษัทส่งเสริ มให้ พนักงานร่วมสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีอนั ดีงามของไทย โดยทางบริษัทได้ จดั กิจกรรมรดน ้าดาหัวผู้บริ หาร
ของบริ ษัท และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ระหว่างผู้บริ หาร และพนักงาน

กิจกรรมวันปี ใหม่
บริ ษัทจัดพิธีทาบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จานวน 9 รูป เพื่อความเป็ นสิริมงคลแก่พนักงาน โดยจัดขึ ้นทัง้
สานักงานใหญ่ จังหวัดระยอง และสาขา 2 สานักงานการตลาด จังหวัดปทุมธานี และได้ จดั กิจกรรมจับสลากแลกเปลีย่ น
ของขวัญเพื่อสร้ างสัมพันธภาพทีด่ ีตอ่ กัน นอกจากนี ้ยังมีการจัดงานเลี ้ยงสังสรรค์ในช่วงกลางคืน พร้ อมมอบของรางวัลต่าง
ๆ เพื่อสร้ างความสุขให้ กบั พนักงาน
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ผลกำรดำเนินงำนด้ ำนชุมชน (Community)
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการเข้ าไปมีสว่ นร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
ของชุมชนในบริเวณพื ้นทีใ่ กล้ เคียงให้ มคี วามเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น โดยทีมงานทีด่ แู ลงานด้ านนี ้ จะถูกกาหนดให้ รับผิดชอบโดย
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสารวจความต้ องการและความพึงพอใจของชุมชน โดยโครงการ
พัฒนาชุมชนในพื ้นที่ ประกอบด้ วย 5 ด้ าน ดังนี ้
1. กำรศึกษำ โดยบริษัทมีการจัดงานมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรี ยนการสอนให้ กบั นักเรียนที่เรี ยนดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็ นประจาทุกปี ให้ กบั โรงเรี ยนที่ตงอยู
ั ้ โ่ ดยรอบพืน้ ที่สานักงานของบริ ษัท
2. สิ่งแวดล้ อม บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นต่อสิง่ แวดล้ อม เช่น
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ ในกระบวนการผลิต ยกเลิกการใช้ กระดาษเขียนแบบโดยใช้
แท็บเล็ตแทน การบริ หารจัดการวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นต้ น
3. สุขภำพ บริ ษัทจัดกิจกรรมมอบเครื่ องมือแพทย์ให้ กบั โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง เป็ นประจาทุกปี ซึง่
เป็ นโรงพยาบาลที่นอกจากชาวบ้ านในพื ้นที่แล้ ว ยังรวมถึงพนักงานของบริ ษัท จากสานักงานใหญ่ จะ
เลือกใช้ บริ การโรงพยาบาลแห่งนี ้ เนื่องจากตังอยู
้ ใ่ กล้ กบั สานักงานใหญ่ของบริษัท
4. เศรษฐกิจและอำชีพ บริ ษัทสร้ าง ECF PARK เพื่อต้ องการสร้ างแหล่งรายได้ ให้ กบั คนในชุมชน เนื่องจาก
ECF Park ตังอยู
้ ต่ ดิ ถนนบ้ านบึง-แกลง ซึง่ เหมาะสมต่อการใช้ เป็ นสถานที่สาหรับจัดจาหน่ายสินค้ าของฝาก
สินค้ าพื ้นบ้ าน ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ให้ ชมุ ชนในบริ เวณพื ้นที่ใกล้ เคียงกับสานักงานใหญ่ ของบริษัท ในย่านอาเภอ
แกลง จังหวัดระยอง สามารถเข้ ามาเช่าพื ้นทีเ่ พื่อนาสินค้ ามาจาหน่ายในบริเวณพื ้นที่ของ ECF Park ได้
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กิจกรรม “ส่ งต่ อควำมสุข...สู่สังคม”
บริ ษัทมีความตระหนักเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะสร้ างเรื่ องของการแบ่งปั นให้ เกิดเป็ นวัฒนธรรมในองค์กร โดยมุง่ เน้ นส่งเสริ มให้
พนักงานมีจิตสาธารณะ สร้ างความสุขให้ เกิดขึ ้นจากการเป็ นผู้ให้ เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ในการสร้ างสังคมปั จจุบนั ให้ นา่ อยูม่ าก
ยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ จึงเกิดเป็ นกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งมอบความสุขให้ เกิดขึ ้นต่อชุมชน สังคม และความสุขใจสูพ่ นักงาน
จากการเป็ นผู้ให้ โดยในปี 2562 มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้
โครงกำร “น้ องอิ่มท้ อง...พี่อ่ ิมใจ ปี 3 Filled kids, Full Heart ”
ณ โรงเรี ยนวัดลำนนำ อ.ลำลูกกำ จ.ปทุมธำนี
วัตถุประสงค์ เพื่ อส่งเสริ ม และปลูกฝั งความมีน า้ ใจ และมีค วามสุขจากการเป็ นผู้ให้ และเพื่ อร่ วมกิ จกรรมการเป็ น
อาสาสมัคร เสียสละเพื่อสังคม โดยบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และ พนักงาน ได้ จดั กิจกรรมเลี ้ยงอาหาร
กลางวันน้ อง ๆ นักเรี ยน รวมทัง้ ร่วมบริ จาคสิ่งของ อาทิ ของเล่นเด็ก อุปกรณ์การเรี ยน ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้ างสรรค์
เพื่อสังคมที่ ชาว ECF ได้ ทามาอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี
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กิจกรรม “มอบข้ ำวสำร 1,000 ถุง ” ณ ศำลเจ้ ำพ่ อนำครำช อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์
บริ ษัท ได้ เข้ าร่วมงานประจาปี ศาลเจ้ าพ่อนาคราช และได้ ร่วมทาบุญมอบข้ าวสาร 1,000 ถุง ให้ กบั ชาวบ้ านในบริ เวณพื ้นที่
ตาบลจันเสน อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ที่เข้ าร่วมงาน

กิจกรรม “ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดศรีประชำธรรม จังหวัดระยอง”
ผู้บริ หารและพนักงาน ร่วมเป็ นเจ้ าภาพในงานทอดกฐิ น ณ วัดศรี ประชาธรรม ต.ชาฆ้ อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

กิจกรรม “เลีย้ งอำหำรกลำงวันบ้ ำนพักคนชรำ และสถำนสงเครำะห์ เด็กอ่ อนรังสิต”
บริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ที่จะร่ วมสร้ างสังคมแห่งการแบ่งปั น สร้ างสุขจากการให้ ผู้ให้ สขุ ใจ ผู้รับสุขกาย และยังต้ องการที่จะ
ส่งเสริ มให้ พนักงานบริ ษัทได้ ตระหนักในเรื่ องดังกล่าว เพื่อร่วมกันสร้ างสังคมของเราให้ นา่ อยู่

หน้ าที่ 2.0 - 114

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

โครงกำร “มอบทุนกำรศึกษำสำหรับบุตร ธิดำของพนักงำน ที่มีผลกำรเรียนดี”
ทางบริ ษัทได้ มีโครงการมอบทุนการศึกษาสาหรับบุตร ธิดา ของพนักงานเป็ นประจาทุกปี เพื่อเป็ นการส่งเสริ มด้ าน
การศึกษา และเป็ นขวัญกาลังใจให้ กบั เด็กที่เรียนดี ให้ มคี วามมุง่ มัน่ ตังใจเรี
้ ยนมากยิง่ ขึ ้น และร่วมเป็ นส่วนสาคัญเพื่อ
พัฒนาและสร้ างสรรค์สงั คมต่อไป

กิจกรรม “ปฏิทนิ ตัง้ โต๊ ะปี เก่ ำ เรำขอนะ...”
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ได้ จดั กิจกรรม “ ปฏิทินตังโต๊
้ ะปี เก่า เราขอนะ...” โดยเปิ ดรับบริ จาคปฏิทิน
เก่าที่ไม่ใช้ แล้ ว จากพนักงาน ให้ ได้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมการบริ จาคปฏิทินเก่าให้ แก่คนตาบอด เพื่อนาไปมอบให้ กบั
โรงเรี ยนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อนาไปทาสือ่ อักษรเบลล์และใช้ เป็ นสือ่ การเรียนการสอน สาหรับผู้พิการทางสายตา
กิจกรรมครัง้ นี ้นับเป็ นอีกหนึง่ กิจกรรมที่บริ ษัทได้ ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็ นส่วนหนึง่ ในความตังใจที
้ ่จะร่วมพัฒนาสังคม
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สร้ ำงแหล่ งรำยได้ ให้ กับคนในชุมชน
บริ ษัทได้ จดั สร้ าง ECF Park ขึ ้น โดยหนึง่ ในวัตถุประสงค์หลักในการสร้ างนัน้ เพื่อต้ องการสร้ างแหล่งรายได้ ให้ กบั คนใน
ชุมชน ECF Park ตังอยู
้ ต่ ิดถนนบ้ านบึง-แกลง อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึง่ เหมาะสมต่อการใช้ เป็ นสถานที่สาหรับจัด
จาหน่ายสินค้ าของฝาก สินค้ าพื ้นบ้ าน บริ ษัทได้ ให้ คนในพื ้นที่ชมุ ชนมาเช่าพื ้นที่เพื่อนาสินค้ ามาจาหน่ายใน ECF Park ได้
นอกจากนี ้ยังถือเป็ นจุดหนึง่ ทีใ่ ห้ บริ การจุดพักรถ ซึง่ มีพื ้นทีใ่ ห้ บริ การและจาหน่ายสินค้ า อาทิ ร้ านกาแฟ ร้ านสะดวกซื ้อ
ร้ านอาหาร ห้ องน ้าสะอาด จุดให้ บริ การสถานีอดั ประจุไฟฟ้าแก่รถที่ใช้ ไฟฟ้า เป็ นต้ น
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ผลกำรดำเนินงำนด้ ำนสิ่งแวดล้ อม (Quality Environment)
มำตรกำรวิธีกำรปฏิบัติภำยในองค์ กรที่แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่ อสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อมที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการทางธุรกิจของบริ ษัท ไม่วา่ จะโดย
ทางตรง หรื อทางอ้ อม มีการควบคุมดูแลตังแต่
้ กระบวนการผลิตสินค้ าและบริ การที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมในทุกขันตอน
้
อีก
ทังยั
้ งปลูกฝังให้ พนักงานมีจิตสานึกในการดูแลรักษา สิ่งแวดล้ อม ไม่วา่ จะเป็ นการคัดแยกขยะ การรักษาความสะอาดทัง้
ภายในบริ เวณอาคาร โรงงาน และบริ เวณโดยรอบ
ตัวอย่ ำงกำรแบ่ งเขตพืน้ ที่ควำมรับผิดชอบในกำรดูแลควำมสะอำด

นโยบำยกำรใช้ ทรัพยำกรอย่ ำงมีประสิทธิภำพ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริษัท มีแนวทางปฏิบตั ิ และระบบการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมและความปลอดภัยที่เชื่อถือได้
บริ ษัทได้ ดาเนินการรับรองตามมาตรฐานระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 (ISO 9001 – Quality Management
System) นอกจากนี ้ บริ ษัทยังดาเนินการตรวจสอบข้ อมูลผลการดาเนินงานทางด้ านสิง่ แวดล้ อมและความปลอดภัยเป็ น
ประจาทุกปี และมีนโยบายที่เป็ นหลักการสาคัญเพื่อให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี ้
1. สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดาเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
2. ส่งเสริ มให้ เกิดกิจกรรมเพื่อยกระดับความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม
3. ส่งเสริ มการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
ในกระบวนการผลิตเฟอร์ นเิ จอร์
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการสร้ างมลภาวะที่อาจจะเกิดขึ ้นในระหว่าง
กระบวนการผลิต อาทิ ละอองสี ฝุ่ น ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ การออกแบบให้ พน่ สีในห้ องปิ ด รวมถึงการนาเทคโนโลยีในการพ่นสีที่มี
ประสิทธิภาพ ช่วยลดมลภาวะเข้ ามาใช้ ในกระบวนการผลิต และสาหรับวัตถุดิบทีใ่ ช้ ในการผลิต ประเภทกาว ซึง่ เป็ น
วัตถุดิบที่ใช้ ในการปิ ดผิวกระดาษปิ ดผิวบนไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด บริ ษัทใช้ กาวประเภทที่สามารถละลายได้ ด้วยน ้า (Water
Base) เพื่อให้ ไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
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กำรใช้ ทรัพยำกรอย่ ำงมีประสิทธิภำพ
บริ ษัทมีการใช้ พลังงานในส่วนของกระบวนการผลิต การให้ บริ การ และสานักงาน ประกอบไปด้ วย 3 ส่วน คือ
1. พลังงานไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาหรับสานักงาน และการผลิตในโรงงาน ที่สานักงานใหญ่จงั หวัด
ระยอง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาหรับสานักงานการตลาด ที่สานักงานสาขาลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
2. เชื ้อเพลิง ได้ แก่ น ้ามันดีเซล น ้ามันเบนซิน สาหรับใช้ ในงานขนส่งสินค้ าและรถประจาสานักงานของบริ ษัท
3. น ้าประปา จากการประปาส่วนภูมิภาค สาหรับสานักงาน และการผลิตในโรงงาน ที่สานักงานใหญ่จงั หวัดระยอง
และการประปาส่วนภูมิภาคสาหรับสานักงานการตลาด ที่สานักงานสาขาลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โดยบริ ษัทตระหนักถึงการประหยัดและลดการใช้ ทรัพยากรด้ านพลังงาน โดยมีนโยบายการควบคุมค่าใช้ จ่ายทัง้
ด้ านพลังงานไฟฟ้า เชื ้อเพลิง และน ้าประปา อย่างใกล้ ชิด โดยมีเป้าหมายให้ คา่ ใช้ จา่ ยลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยในช่วงปี 2562 บริ ษัทมีปริ มาณการใช้ พลังงานไฟฟ้า เชื ้อเพลิง น ้าประปา และกระดาษ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

พลังงานไฟฟ้า

2561
36,404,316.15

จำนวน
2562
24,467,466.82

ผลต่ ำง (%)
-32.79%

น ้ามันเชื ้อเพลิง

12,211,876.00

10,692,871.21

-12.44%

89,916.28
N.A

55,218.75
165,063.00

-38.56%
N.A

ประเภททรัพยำกร

น ้าประปา
กระดาษ

จากตารางแสดงข้ อมูลการใช้ ทรัพยากรข้ างต้ น จะพบว่า ปี 2562 บริ ษัทสามารถลดค่าใช้ จ่ายในการใช้ ทรัพยากรลง
ได้ เมื่อเทียบกับค่าใช้ จ่ายในปี 2561 ค่าใช้ จ่ายพลังงานไฟฟ้าปรับตัวลดลงร้ อยละ 32.79 น ้ามันเชื ้อเพลิงลดลงร้ อยละ
12.44 น ้าประปาลดลงร้ อยละ 38.56 การที่คา่ ใช้ จ่ายด้ านการใช้ ทรัพยากรลดลงนัน้ นับเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นได้ เป็ นอย่าง
ดีวา่ บริ ษัทมีความมุง่ มัน่ ที่จะรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม รวมถึงการเป็ นส่วนหนึง่ ในการสร้ างแรงผลักดันกระตุ้นให้ พนักงาน
เกิดความตระหนักในการใช้ น ้า ไฟฟ้า รวมถึงทรัพยากรอื่น ๆ อย่างคุ้มค่า
ทังนี
้ ้ การปรับลดลงของค่าใช้ จ่ายด้ านไฟฟ้า ส่วนหนึ่งเป็ นการประสบความสาเร็ จจากการที่บริ ษัท ได้ ดาเนินการ
ติดตังแผงโซล่
้
าร์ เซลล์ ขนาดกาลังการผลิตติดตังประมาณ
้
1 MW บนหลังคาโรงงานที่สานักงานใหญ่ อาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง เพื่อนากระแสไฟฟ้ามาใช้ ในกระบวนการผลิต โดยปี 2562 เป็ นปี ที่เห็นผลได้ อย่างชัดเจน
กำรบริหำรจัดกำรของเสีย และวัสดุเหลือใช้
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช้ ที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการผลิต และการอุปโภคบริ โภค
ของพนักงาน โดยมีวิธีการคัดแยกขยะที่ชดั เจน รวมทังขอความร่
้
วมมือร่วมใจของพนักงานในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท
สาหรับการดาเนินการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ จากกระบวนการต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี ้
 เศษไม้ และเศษขี ้เลือ่ ย เป็ นวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตโดยเกิดจากการตัดชิ ้นงานเพื่อให้ ได้ รูปทรง
ตามที่ต้องการ ทางบริ ษัทจะนาเศษไม้ และเศษขี ้เลื่อยบางส่วนไปใช้ เป็ นเชือ้ เพลิงให้ กบั หม้ อไอน ้า (Boiler)
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เพื่อใช้ เป็ นพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต และหากในช่วงไหนที่มีเศษไม้ และเศษขี ้เลื่อยเป็ นจานวน
มาก ทางบริ ษัทจะจาหน่ายให้ กบั บุคคลภายนอกบางส่วน
ฝุ่ น เป็ นเศษวัสดุที่ได้ จากการขัดชิ ้นงานด้ วยกระดาษทราย หรื อเครื่ องมือขัด ทางบริ ษัทจะใช้ เครื่ องดูดฝุ่ น
แบบถุงกรองฝุ่ น (Filter Bag) เศษฝุ่ นที่กรองได้ จะถูกนาไปรวบรวมเพื่อจาหน่ายให้ กบั บุคคลภายนอกที่รับซื ้อ
เพื่อนาไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ต่อไป
ละอองสี เกิดจากการพ่นสีบนชิ ้นงาน ทางบริ ษัทมีวิธีการกาจัดละอองสีเพื่อป้องกันไม่ให้ ละอองสีมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้ อม โดยใช้ ระบบห้ องพ่นเป็ นแบบดักละอองสีด้วยระบบน ้าหมุนเวียน โดยกากสีที่ได้ จากการดัก
ละอองสีได้ ถกู กาจัดโดยวิธีที่ถกู ต้ องต่อไป
เศษสี เกิดจากกระบวนการผลิตกระดาษปิ ดผิวจากเครื่ องจักรพิมพ์ลายที่จะมีเศษสีหลงเหลือภายหลังพิมพ์
งานเสร็ จ เดิม ทางบริ ษั ทจะใช้ วิธีก ารฝั งกลบภายในพืน้ ที่ที่ กาหนดภายในโรงงาน ปั จจุบัน หากสีที่เ หลือ
เหล่านันยั
้ งมีคณ
ุ ภาพที่ดี บริ ษัทจะนามาผสม เพื่อกลับมาใช้ ใหม่ ซึ่งเป็ นการลดผลกระทบที่เกิดจากเศษสีที่
เหลือ และเป็ นส่วนหนึง่ ในการลดต้ นทุนการผลิต แต่ยงั ไว้ ซงึ่ การผลิตเพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพที่ดี ตาม
มาตรฐานที่บริ ษัทกาหนด ซึง่ จากการดาเนินการดังกล่าวสามารถลดต้ นทุนในการซื ้อสีใหม่ได้ สงู สุดถึงร้ อยละ
5
เศษวัสดุ ได้ แก่ เศษหนังเทียม เศษผ้ า ที่เหลือจากการผลิต ทางบริ ษัทจะรวบรวมไว้ เพื่อนาไปจาหน่ายให้ กบั
ผู้รับซื ้อต่อไป
กาว เป็ นวัตถุดิบที่ใช้ ในการปิ ดผิวกระดาษปิ ดผิวบนไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด บริ ษัทใช้ กาวประเภทที่สามารถละลาย
ได้ ด้วยน ้า (Water Base) เพื่อให้ ไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม

อย่างไรก็ตามในปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทได้ เริ่ มดาเนินงานตามนโยบายเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อม (CSR) ที่มี
ผลอย่างยัง่ ยืนทังต่
้ อสังคมและกิจการ ซึง่ ในปี ตอ่ ๆ ไป บริ ษัทจะกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อแสดงต่อถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมที่ชดั เจนยิง่ ขึ ้น เดินหน้ าจัดกิจกรรมทีเ่ ป็ นรูปธรรมมากยิง่ ขึ ้น รวมถึงการนาผลจาก
นโยบายและกิจกรรมมาวิเคราะห์ และประเมินผลที่ได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้ ดียิ่งขึ ้นต่อไป
แนวทำงกำรปฏิบตั ิเพื่อกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้ อมของบริษัท
โครงกำร Solar Rooftop
เนื่องจากบริษัทดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ มีโรงงานสาหรับการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ จานวน 2 แห่ง
ได้ แก่ โรงงานที่ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง ซึง่ เป็ นที่ตงของส
ั้
านักงานใหญ่ และโรงงานแห่งที่ 2 ตังอยู
้ ท่ ี่ตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ ซึง่ โรงงานแห่งนี ้ใช้ เป็ นโรงงานผลิตและประกอบเฟอร์ นิเจอร์ อีกแห่ง รวมถึงสายการผลิตในส่วนของ
โรงเลือ่ ยไม้ ยางพาราแปรรูป และอบแห้ ง และผลิตกระดาษปิ ดผิวสาหรับใช้ ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ เนื่องจากกระบวนการ
ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ในแต่ละขันตอน
้
ล้ วนต้ องใช้ ไฟฟ้าเป็ นพลังงานสาคัญในการผลิต บริ ษัทจึงมีแนวคิดทีจ่ ะผลิตพลังงาน
สะอาด โดยเลือกใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ หรื อ Solar Rooftop ดาเนินการบนหลังคาโรงงาน ในส่วนของโรงงานที่ตงอยู
ั้ ่
อาเภอแกลง โครงการ Solar Rooftop ของบริ ษัท มีขนาดกาลังการผลิตติดตังไม่
้ เกิน 1 เมกะวัตต์ ภายหลังการติดตัง้ Solar
Rooftop เพื่อใช้ ในกระบวนการผลิต ช่วยให้ บริ ษัทสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าเฉลีย่ เดือนละประมาณ 600,000 บาท
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นอกจากการติดตัง้ Solar Rooftop จะช่วยประหยัดค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานไฟฟ้าให้ แก่บริษัทแล้ ว ยังช่วยในด้ านการ
รักษาสภาพแวดล้ อม เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้ เกิดปฏิกิริยาที่จะทาให้ สงิ่ แวดล้ อมเป็ นพิษ
ซึง่ ในอนาคตมีแผนที่จะดาเนินโครงการ Solar Rooftop ที่โรงงานอาเภอวังจันทร์ เช่นกัน
กำรผลิตคู่มือกำรประกอบสินค้ ำโดยใช้ กระดำษเกรดรีไซเคิลแทนกระดำษเกรดดี
การผลิตคูม่ ือประกอบสินค้ า มีความจาเป็ นที่บริ ษัทจะต้ องจัดทา และกระบวนขันตอนนี
้
้ทางบริษัทมีความจาเป็ น
จะต้ องใช้ กระดาษเป็ นวัตถุดิบที่สาคัญจานวนมาก บริ ษัทจึงได้ นากระดาษในเกรดรี ไซเคิลมาใช้ ในกระบวนดังกล่าว เพื่อ
ทดแทนการใช้ กระดาษ A4 เกรดดี ซึง่ เป็ นการช่วยลดการตัดต้ นไม้ เพื่อผลิตกระดาษ อีกทังยั
้ งเป็ นการลดต้ นทุนใน
กระบวนการผลิตให้ แก่บริษัทสามารถคิดเป็ นจานวนต้ นทุนที่ลดลงได้ ประมาณ 0.40 ล้ านบาทต่อปี
รวมถึงปั จจุบนั บริษัทได้ มีความพยายามที่จะลดการใช้ กระดาษ เพื่อเป็ นการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมจาก
กระบวนการผลิตกระดาษ โดยการใช้ วิธีพมิ พ์คมู่ ือประกอบสินค้ าลงบนกล่องสินค้ า แต่วิธีนี ้ยังคงมีข้อจากัดเนื่องจากจะ
สามารถใช้ ได้ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีขนตอนการประกอบที
ั้
่ไม่ยงุ่ ยากและซับซ้ อนจนเกินไป
กำรใช้ วัสดุประเภท Eco Friendly
บริ ษัทได้ มีการเปลีย่ นแปลงการใช้ วสั ดุประเภท Edge Banding หรื อพลาสติกสาหรับปิ ดขอบไม้ จากเดิมใช้ วสั ดุที่
ผลิตจาก PVC 100% มาเป็ นพลาสติกที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม หรื อเกรด Eco Friendly ซึง่ เป็ นพลาสติกที่สามารถย่อย
สลายได้ เพื่อลดการทาลายสิง่ แวดล้ อม
ลดกำรใช้ สำรเคมีในกระบวนกำรผลิต
กระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ จากไม้ เทียม อาทิเช่น ไม้ ประเภทปาร์ ติเคิลบอร์ ด ซึง่ กระบวนการอัดเพื่อให้ ไม้ ยดึ เกาะ
กัน ดังนันจึ
้ งมีความจาเป็ นต้ องใช้ เรซินเป็ นส่วนผสม โดยเรซินจะมีสว่ นประกอบของสารฟอร์ มาลดีไฮด์หากมีคา่ เกิน
มาตรฐานจะเป็ นอันตรายต่อผู้ใช้ โดยได้ กาหนดมาตรฐานการวัดค่าสารฟอร์ มาลดีไฮด์หรื อ European formaldehyde
emission standards โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนหลัก ๆ โดยเริ่ มจาก “E2” ระดับที่เป็ นอันตรายกับผู้ใช้ เพราะมีการปล่อยสาร
ฟอร์ มาลดีไฮด์สงู กว่ากาหนด “E1” จะมีสารฟอร์ มาลดีไฮด์ไม่เกิน 0.75 ppm และสาหรับ “E0” เป็ นมาตรฐานขันสู
้ งที่
อัพเกรดขึ ้นมาจาก E1 โดยเฟอร์ นิเจอร์ ที่จะผ่านขันนี
้ ้จะมีสารฟอร์ มาลดีไฮด์ไม่เกิน 0.07 ppm ซึง่ ในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาคการผลิตกาลังดาเนินการและพัฒนาเพื่อให้ มาตรฐานดังกล่าวครอบคลุมอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ โลกใน
อนาคตต่อไป
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการลดผลกระทบที่เกิดต่อทังผู
้ ้ ใช้ และสิง่ แวดล้ อม ปั จจุบนั บริ ษัทเลือกใช้ ไม้ ประเภท E1 ซึง่ พบว่ามีสาร
ฟอร์ มาลดีไฮด์ต่ากว่า E2 มากถึง 1.0 mg/l หรื อสามารถลดสารฟอร์ มาลดีไฮด์จากการใช้ วสั ดุได้ มากถึง 67% นอกจากเป็ น
ผลดีตอ่ สิง่ แวดล้ อม ต่อผู้ใช้ สนิ ค้ า และต่อสุขภาพของพนักงานแล้ ว ยังเป็ นผลดีในแง่ของการช่วยลดต้ นทุนในกระบวนการ
ผลิต คิดเป็ นจานวนต้ นทุนที่ลดลงได้ มากถึง 3.70 ล้ านบาทต่อปี
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กำรเปลี่ยนใช้ หลอดไฟ LED ภำยในโรงงำน
ภายในโรงงานในส่วนของฝ่ ายผลิต พบว่า ภายในพื ้นที่ของกระบวนการผลิตมีความจาเป็ นจะต้ องติดตังหลอดไฟ
้
จานวนกว่า 2,000 ดวง ซึง่ ปัจจุบนั ทางบริ ษัทได้ เริ่ มทยอยเปลีย่ นหลอดไฟดังกล่าวมาเป็ น หลอดไฟแบบ LED เนื่องจาก
หลอดไฟแบบ LED มีคณ
ุ สมบัตใิ นเรื่ องของการให้ แสงสีขาวทีแ่ ท้ จริ ง มีคา่ อุณหภูมิสที ี่ใกล้ เคียงกับแสงจากธรรมชาติ จึงทา
ให้ สบายตา ถนอมสายตา มีอายุการใช้ งานค่อนข้ างนาน ประหยัดค่าไฟฟ้า กว่าหลอดไฟฟ้าแบบปกติ และที่สาคัญการใช้
หลอดไฟ LED นัน้ เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม เนื่องจากการผลิตหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์จะประกอบด้ วยสารโลหะหนัก
เช่น สารปรอท ซึง่ เป็ นพิษกับสิง่ แวดล้ อม ในขณะที่หลอดไฟ LED จะไม่มีสว่ นประกอบของโลหะหนักที่เป็ นอันตราย และที่
สาคัญวัสดุที่ผลิตสามารถนากลับมารี ไซเคิลได้ ตอ่ ไป
กำรเปลี่ยนหลังคำบริเวณพืน้ ที่โรงงำน ให้ เป็ นหลังคำแบบโปร่ งแสง
บริ ษัทได้ มีการเปลีย่ นหลังคาบริ เวณโรงงาน จากเดิมที่เป็ นหลังคาแบบทึบ ปั จจุบนั ได้ เริ่ มเปลีย่ นมาเป็ นหลังคาโปร่ง
แสง โดยออกแบบพื ้นที่บางจุดภายในโรงงาน เพื่อใช้ แสงสว่างจากธรรมชาติเข้ าช่วย ซึง่ จะช่วยลดการใช้ แสงสว่างจาก
พลังงานไฟฟ้าได้ เป็ นอย่างดี
กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ ในกำรลดกำรใช้ กระดำษในสำนักงำน
บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการพัฒนาระบบ Application เพื่อรองรับและอานวยความสะดวกสาหรับงานขายและให้ บริ การ
ลูกค้ า การตรวจสอบสต็อกสินค้ าที่รวดเร็ ว การนาผลิตภัณฑ์เพื่อนาเสนอผ่าน Application นอกจากนี ้ในส่วนของงานการ
ผลิตสินค้ า บริ ษัทได้ นาระบบ Cloud มาใช้ เพื่อเก็บรวบรวมแบบเฟอร์ นิเจอร์ ให้ ครบถ้ วน ครอบคลุมทุกประเภทที่บริ ษัทเป็ น
ผู้ผลิต และจาหน่าย เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ รวมถึงลดระยะเวลาการ
ทางานของฝ่ ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
นอกจากนี ้ยังสามารถช่วยลดการใช้ ทรัพยากรกระดาษในการทางาน
(Paperless system) ให้ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
โครงกำรอุตสำหกรรมสีเขียว (Green Industry)
บริ ษัทได้ จดั ให้ พนักงานเข้ าร่วมอบรม หลักสูตรการบริ หารจัดการด้ านกากของเสีย
อุตสาหกรรมภายใต้ คอนเซ็ปต์การเข้ าร่วมอบรม "ถูกต้ อง มีวินยั ใส่ใจสิง่ แวดล้ อม
เตรี ยมความพร้ อมสู่ EEC" ปี 2562 บริ ษัทได้ ประกาศเข้ าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสี
เขียว กรมโรงงานอุตสาหกรรมพัฒนาผลิตภาพสาหรับอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนามุง่ สู่
การเป็ นอุตสาหกรรมสีเขียว และได้ ผา่ นการพิจาณาให้ เป็ นสถานประกอบการที่เป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล้ อม ระดับที่ 2 ทังนี
้ ้ ทางบริษัทได้ มีการวางแผนที่จะพัฒนาเข้ าสู่
Green Industry ระดับที่ 3 ต่อไป
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กำรคัดแยกขยะ “พวกเรำ ECF ช่ วยลดโลกร้ อน” รู้ทงิ ้ รู้คัดแยก รู้คุณค่ ำ
เพื่อเป็ นสร้ างจิตสานึกในการดูแลสิง่ แวดล้ อม ปั จจุบนั บริ ษัท ได้ กาหนดแนวทางสาหรับพนักงาน ในการควบคุม
และจัดการของเสียที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรม โดยแบ่งขยะออกเป็ น 4 ประเภท
1.) ถังขยะเปี ยก (สีเขียว) สาหรับ ขยะเปี ยก เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เป็ นต้ น
2.) ถังขยะแห้ ง (สีเหลือง) สาหรับ ขยะแห้ ง เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ กระดาษชาระ เป็ นต้ น
3.) ถังขยะซีไรเคิล (สีน ้าเงิน) สาหรับ ขยะรี ไซเคิล เช่น กระดาษ กล่องกระดาษ เศษโลหะ กระป๋ องเครื่ องดื่ม ขวด แก้ ว
พลาสติกต่างๆ เป็ นต้ น
4.) ถังขยะอันตราย (สีแดง) สาหรับ ขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ โทรศัพท์ ตลับหมึก เป็ นต้ น

นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการตระหนักถึงการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติให้ เกิดประโยชน์สงู สุด บริ ษัทจึงได้
ติดป้ายข้ อความเตือนในบริ เวณต่าง ๆ เช่น การติดป้ายข้ อความเตือนเรื่ องการใช้ กระดาษชาระในห้ องน ้า การติดป้าย
ข้ อความรณรงค์การประหยัดน ้า ประหยัดไฟฟ้า บริ เวณก๊ อกน ้าหรื อสวิตซ์ไฟ ภายในพื ้นที่อาคารสานักงาน เพื่อสร้ าง
จิตสานึกในการลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติให้ เกิดขึ ้นแก่พนักงานขององค์กร
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทัง้ ในระดับผู้บริ หารและระดับปฏิบัติการเพื่อให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานในทุกระดับชัน้ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2563 มีกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุมครบทุกท่าน ได้ ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริ ษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในรวม 5 ด้ าน ได้ แก่ การควบคุมภายในองค์ กร (Control
Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information and Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในเรื่ องการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทแล้ ว ซึ่งการพิจารณา
อนุมตั ิการทาธุรกรรมดังกล่าว จะคานึงถึงประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัทเป็ นสาคัญ และถื อเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับ
บุคคลภายนอก ทังนี
้ ้ การอนุมตั ิธุรกรรมดัง กล่าวจะกระทาโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้ เสียในธุรกรรมดังกล่าวเท่านัน้ นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ ให้ ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในสาหรับหัวข้ ออื่นว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ ว
สาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริ ษัท บริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทาหน้ าที่สอบทาน
ให้ บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิ ภาพ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทร่ วมกับผู้สอบบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน และผู้บริ หารบริ ษัท เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานของบริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
บริ ษัทได้ มีการจัดตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทาหน้ าที่ในบริ ษัท และเข้ าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อรายงานผลการตรวจสอบภายในที่ เกิดขึ ้น ได้ แก่ นางสาวพิมพ์ราไพ บุญชะนะ ร่ วมกับ การว่าจ้ างคนนอก
ควบคูก่ นั ซึง่ บริ ษัทได้ วา่ จ้ าง บริ ษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด โดยมีนางสาววรรณา เมลืองนนท์ (กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด) เป็ นหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทาหน้ าที่ตรวจสอบและจัดทาระบบ
ตรวจสอบการควบคุมภายในของบริ ษัทเพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปฏิบตั ิงานของทุกฝ่ ายงาน ซึ่งบริ ษัทเริ่ ม
ว่าจ้ างบริ ษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด ตังแต่
้ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2554
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีความเห็นว่า ได้ กากับดูแลให้ ผ้ ดู ารงตาแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบภายในมี
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวแล้ ว
โดยผู้ตรวจสอบภายในจะนาเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้
จัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแผนงาน
สาหรับใช้ ติดตามและตรวจสอบความถูกต้ องสมบูรณ์ ในการปฏิบัติงานให้ สอดคล้ องกับแผนงานและนโยบายที่บริ ษัท
กาหนด ซึง่ บริ ษัทได้ ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ตรวจสอบภายในได้ นาเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน
รวมถึงข้ อเสนอแนะและการดาเนินการของบริ ษัทต่อข้ อเสนอแนะที่มีต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ซึ่ง
ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับ ทราบถึ งข้ อ เสนอแนะในประเด็ น ด้ านระบบควบคุม ภายในบางประเด็ น ที่ จะต้ อ ง
ดาเนินการแก้ ไข โดยจะบรรจุเข้ าเป็ นวาระการติดตามต่อเนื่องในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในคราวต่อไป ทังนี
้ ้ผู้
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ตรวจสอบภายในจะนาเสนอผลการตรวจติดตามและข้ อตรวจพบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ ้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อรับทราบเป็ นประจาทุกไตรมาส
โดยภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับทราบถึงผลการตรวจติดตามและข้ อตรวจพบใหม่แล้ ว
ประธานกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดข้ อมูลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อรับทราบ โดย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีและเปิ ดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริ หารความเสี่ยง ซึ่งจะปรากฎในรายงาน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2562 ที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ พิจารณา
ระบบควบคุม ภายในและระบบบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท โดยหัว ข้ อ ความเสี่ ย งหลัก ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ให้
ความสาคัญ ประกอบด้ วยความเสีย่ งด้ านต่าง ๆ และแนวทางในการจัดการกับความเสีย่ งดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมเพื่อติดตามปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิงานเป็ นประจาทุกสัปดาห์
ระหว่าง
หน่วยงานสานักงานใหญ่ ซึง่ เป็ นส่วนของโรงงานผลิต กับหน่วยงานด้ านฝ่ ายการตลาด ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นส่วนของสาขา เพื่อจะได้
ประสานงาน และสามารถรับทราบปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิงานร่วมกันได้ อย่างทันท่วงที นอกจากนี ้ยังมีการติดตาม
การปฏิบตั ิงานในระดับแผนก ฝ่ าย และหน่วยงานร่วมกันทังรายวั
้
น และรายสัปดาห์อีกด้ วย
2. ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรเงินและอัตรำแลกเปลี่ยน
ความเสีย่ งด้ านการเงิน ประเด็นที่สาคัญในขณะนี ้คือ เรื่ องการบริ หารลูกหนี ้ เนื่ องจากบริษัทมีการขยายงาน
ออกไปอย่างต่อเนื่อง
โดยในประเด็นนี ้ขอให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งแก้ ไขระบบการจัดการเพื่อติดตามหนี ้ให้ มีความ
รอบคอบรัดกุมและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นกับลูกค้ าแต่ละรายให้ เข้ าสูร่ ะบบที่ถกู ต้ องและเหมาะสม โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อลดระยะเวลาการจัดเก็บหนี ้ และลดมูลค่าหนี ้ค้ างชาระนานให้ ลดลงอย่างต่อเนื่องและโดยเร็วต่อไป สาหรับด้ านอัตรา
แลกเปลีย่ น
บริ ษัทได้ ติดตามความเคลือ่ นไหวเพื่อให้ ทราบถึงแนวโน้ มทีจ่ ะเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นได้
ทันท่วงที นอกจากนี ้ยังมีวงเงินซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินเพื่อใช้ เป็ น
เครื่ องมือในการป้องกันความเสีย่ ง และรองรับการผันผวนของค่าเงินที่อาจจะเกิดขึ ้น นอกจากนี ้ได้ พิจารณาเพื่อหาแนวทาง
ลดต้ นทุนการทางการเงินให้ ลดลงอย่างต่อเนื่องด้ วย
3. ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรผลิต
ประกอบด้ วยความเสีย่ งที่สาคัญ ได้ แก่ ความเสีย่ งเกี่ยวกับวัตถุดิบ อาทิ ปั ญหาการขาดแคลน ความผันผวน
ของราคาวัตถุดิบ ความเสีย่ งจากการขาดแคลนแรงงาน ซึง่ แนวทางป้องกันความเสีย่ งเหล่านี ้ บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายที่
กาหนดให้ หน่วยงานทีเ่ ป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบต้ องคอยตรวจติดตาม และคาดการณ์ถงึ ปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ ้น โดยจะต้ อง
รายงานให้ ระดับผู้บริ หารทราบโดยเร็ว หากมีสญ
ั ญาณ หรือแนวโน้ มความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ รวมถึง ยังเน้ น
นโยบายการลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการผลิตให้ ลดลงอย่างต่อเนื่องด้ วย
4. ควำมเสี่ยงด้ ำนลูกค้ ำรำยใหม่ และกำรพึ่งพิงลูกค้ ำในปั จจุบัน
ปั จจุบนั บริ ษัทลดความเสีย่ งด้ านลูกค้ ารายใหม่ โดยการตรวจสอบถึงความมีตวั ตน และความน่าเชื่อถือ
ทางด้ านการเงิน ผ่านข้ อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนจะพิจารณาให้ เครดิตเทอมสาหรับลูกค้ า
รายใหม่ สาหรับการพึง่ พิงลูกค้ าปั จจุบนั บริ ษัทสามารถลดการพึง่ พิงกลุม่ ลูกค้ าต่างประเทศได้ จากเดิม โดยปัจจุบนั บริ ษัทมี
สัดส่วนลูกค้ าต่างประเทศ และลูกค้ าในประเทศทีใ่ กล้ เคียงกัน รวมถึงฝ่ ายการตลาดของบริษัท สามารถขยายฐานลูกค้ าไป
ยังกลุม่ ลูกค้ าในประเทศอินเดีย ตะวันออกกลาง และจีน ได้ เพิ่มขึ ้น ซึง่ จะช่วยลดการพึง่ พิงลูกค้ าในประเทศญี่ปนุ่ ที่ปัจจุบนั
คิดเป็ นสัดส่วนมากที่สดุ สาหรับลูกค้ าต่างประเทศด้ วย
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5. ควำมเสี่ยงด้ ำนอัคคีภยั ภำยในโรงงำนและกำรจัดทำประกันภัย
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการทบทวนนโยบายการป้องกันอัคคีภยั การจัดฝึ กอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ น
กระบวนการผลิต รวมถึงมีการทบทวนวงเงินประกันภัยเป็ นประจาทุกปี ซึง่ ยังคงเป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
6. ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบข้ อบังคับ
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีหน่วยงานที่ทาหน้ าที่ในการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท ซึง่ เป็ นการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานเลขานุการบริ ษัท และหน่วยงานด้ านบัญชีการเงิน เพื่อมีหน้ าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทได้ มี
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎระเบียบของหน่วยงานราชการอย่างถูกต้ อง โดยยังคง
เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
7. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ ำลงทุนและกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม
เนื่องจากบริษัทมีการเข้ าลงทุนในบริ ษัทย่อย บริษัทร่วมหลายแห่ง คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีนโยบายทีจ่ ะ
พิจารณาการบริ หารจัดการความเสีย่ งครอบคลุมถึงความเสีย่ งต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการดาเนินธุรกิจหรื อการเข้ า
ลงทุนในบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วมเหล่านันด้
้ วย ซึง่ เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยทางกรรมการ ผู้บริ หารและทีมงานที่
ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทได้ เข้ าร่วมการประชุมในระดับคณะกรรมการ และคณะทางานของบริษัทย่อย บริ ษัทร่วม เพื่อจะ
ได้ ทราบความเคลือ่ นไหว และความคืบหน้ าในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
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12. รำยกำรระหว่ ำงกัน
รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทเี่ กิดขึ ้นใน ปี 2562 และ ปี 2561 มีดงั นี ้
บุคคล
ลักษณะ
ที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
ควำมสัมพันธ์
1. บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มีกรรมการเป็ นคู่
มอลล์
สมรสของนาย
(Index Living Mall) อารักษ์ สุขสวัสด์ ซึง่
ดารงตาแหน่งเป็ นผู้
ถือหุ้น กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจ
ลงนาม และผู้บริหาร
ของบริษัท

ลักษณะรำยกำร
ค่ ำ เช่ ำ และค่ ำ บริ ก ำรโชว์ รู ม :บริ ษั ทเช่า พื น้ ที่
Index Living Mall เพื่ อจ าหน่ า ยเฟอร์ นิ เจอร์ ไม้
ยางพารา ภายใต้ ตราสินค้ า “ELEGA”
ขำยสินค้ ำ บริ ษัทจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ปาร์ ติเคิล
บอร์ ด ให้ กับ Index Living Mall โดยเริ่ ม มี ก าร
จาหน่ายเมื่อเดือนกันยายน 2555
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ Index Living Mall มียอดค้ างชาระ
ค่าสินค้ ากับบริ ษัท โดยยอดหนีด้ งั กล่าวยังไม่ครบ
กาหนดชาระ

มูลค่ ำของรำยกำรระหว่ ำงกัน (ล้ ำนบำท)
ปี 2562
ปี 2561
9.08
18.91

12.33

6.58

2.69

2.24

เงินประกันกำรเช่ ำและบริ กำรโชว์ รูม :บริ ษั ท
วางเงินประกันการเช่าและบริ การโชว์รูมให้ ไว้ กับ
Index Living Mall เพื่อเป็ นหลักประกันในการเช่า
พืน้ ที่ และการบริ การของ Index Living Mall ซึ่ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขสัญญาเช่าและบริการพื ้นที่

2.00

4.60

เจ้ ำ หนี อ้ ่ ื น : เป็ นรายการค้ า งจ่ า ยค่ า เช่ า และ
ค่าบริ การของ Index Living Mall ซึ่งไม่เข้ า รอบ
การจ่า ยเงิน ของบริ ษั ท ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ได้ จ่า ยชาระ
ยอดค้ างดังกล่าวกับ Index Living Mall เรี ยบร้ อย
แล้ ว
ค่ ำตกแต่ งโชว์ รู ม (บั น ทึ ก เป็ นสิ น ทรั พ ย์ ไม่
หมุนเวียนอื่น) : เป็ นรายการค่าตกแต่งโชว์รูม

0.00

1.85

0.00

0.15
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ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล
- เพื่อเป็ นการขยายตลาดภายในประเทศ และเพื่อให้ ผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษั ทเป็ นที่ร้ ู จักมากขึน้ บริ ษัทได้ เช่าพื ้นที่ภายใน Index Living
Mall ในท าเลที่ มี ศัก ยภาพในช่ ว งที่ ผ่ า นมาเพื่ อ วางจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเฟอร์ นิเจอร์ สาเร็จรูปที่ผลิตจากไม้ ยางพาราและ
ไม้ จริ ง ภายใต้ ตราสิน ค้ า “ELEGA“ อย่างไรก็ ต าม ณ วัน ที่ 31
ธั น วาคม 2562 บริ ษั ท ได้ ด าเนิ น การปรั บ กลยุท ธ์ ช่องทางการ
จาหน่ายสินค้ าภายใต้ ตรา “ELEGA” ใหม่ จึงได้ ดาเนินการยกเลิก
พื ้นที่เช่ากับทาง Index Living Mall เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
- ที่ผ่านมา Index Living Mall ไม่มีนโยบายให้ บคุ คลอื่นเช่าพื ้นที่เพื่อ
จาหน่ า ยสิ น ค้ า นอกจากจะเป็ น การจาหน่ า ยสิน ค้ า เพื่อเติ มเต็ ม
ความต้ อ งการของลูก ค้ า เท่า นั น้ ซึ่ ง การเช่ า พื น้ ที่ เ พื่ อ จ าหน่ า ย
ผลิต ภัณ ฑ์ข องบริ ษัท ใน Index Living Mall ถื อเป็ น การเติมเต็ ม
เฟอร์ นิเจอร์ ที่วางจาหน่ายใน Index Living Mall ให้ มีความสมบูรณ์
มากขึ ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทจ่ายค่าเช่ าพื ้นที่ให้ กับ Index Living Mall ใน
ราคาที่ส มเหตุสมผล ยุติธ รรม และเป็ น ไปตามปกติ ธุรกิจการค้ า
(Fair and at arm’s length)
- บริษัทขายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดให้ กับ Index Living Mall
โดยเริ่ มจาหน่ายตังแต่
้ เดือนกันยายน 2555 ซึ่งกาหนดราคาขาย
ตามเกณฑ์การพิจารณากาหนดราคาของบริ ษัท ซึ่งยุติธรรม และ
เป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้ า (Fair and at arm’s length basis)
- เนื่องจากบริ ษัทมีการผลิตสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ ให้ กับ Index Living
Mall ในสินค้ าบางรุ่ น จึงมีความจาเป็ นจะต้ องซื ้อกระดาษปิ ดผิว

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)
บุคคล
ที่อำจมีควำมขัดแย้ ง

2. บจก.อินเด็กซ์
อินเตอร์ เฟิ ร์น (IIF)

3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์

ลักษณะ
ควำมสัมพันธ์

มีกรรมการเป็ นคู่
สมรสของนาย
อารักษ์ สุขสวัสด์ ซึง่
ดารงตาแหน่งเป็ นผู้
ถือหุ้น กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจ
ลงนาม และผู้บริหาร
ของบริษัท

มูลค่ ำของรำยกำรระหว่ ำงกัน (ล้ ำนบำท)
ปี 2562
ปี 2561

ลักษณะรำยกำร
Index Living Mall ซึ่ ง จ่ า ยเงิ น ของบริ ษั ท ไป
แล้ วแต่ทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ย
ขำยสินค้ ำ บริ ษัทจาหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษปิ ด
ผิวให้ กบั IIF โดยเริ่มจาหน่ายในปี 2553

12.80

10.41

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ IIF มียอดค้ างชาระค่ากระดาษปิ ด
ผิวกับบริ ษัท โดยมีอายุลูกหนีอ้ ยู่ในช่วงไม่เกิน 3
เดือน ซึง่ เป็ นปกติของการชาระค่าสินค้ าของ IIF

3.83

3.85

ซือ้ วัตถุดิบ บริษัทซื ้อกระดาษปิ ดผิวและขอบพีวีซี
จาก IFF เพื่ อ ผลิ ต สิ น ค้ า บางรุ่ น จ าหน่ า ยให้ กั บ
Index Living Mall
ซึง่ ดารงตาแหน่งเป็ น บริ ษั ทได้ จาหน่ายสิทธิ เรี ยกร้ องตามสัญญากู้ยืม
ผู้ถือหุ้น กรรมการ
เงินในวงเงิน 19.43 ลบ. พร้ อมดอกเบี ้ยค้ างชาระ
กรรมการผู้มีอานาจ ของเงินต้ นดังกล่าว โดยแบ่งชาระเป็ นงวด 7 งวด
ลงนาม และผู้บริหาร ๆ ละ 6 เดื อน เริ่ มตัง้ แต่เดื อนธั น วาคม 2562 ใน
ของบริษัท
จานวนเงินงวดละ 2.78 ล้ านบาท และมีส่วนที่คิด
ดอกเบี ้ยจากการผ่อนชาระดังกล่าวในอัตราร้ อยละ
6 ต่อปี

0.00

1.05

19.43

0.00

หน้ าที่ 2.0 - 127

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล
และขอบพีวีซี เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ให้ กับกลุ่ม
Index Living Mall ในขณะเดียวกันทางบริ ษัทก็ได้ มีการจาหน่าย
กระดาษปิ ดผิวให้ กับ IIF เพื่อใช้ ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ด้วย ทังนี
้ ้มี
การกาหนดราคาขายตามเกณฑ์ การพิจารณากาหนดราคาของ
บริ ษัท ซึ่งยุติธรรม และเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้ า (Fair and at
arm’s length basis)

ตามที่บริษัทได้ ให้ ก้ ยู ืมเงินจานวน 50,000,000 บาท แก่ บริษัท
อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“IFEC”)
ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 (“สัญญาก้ ยืมู
เงิน”) ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 บริษัทเป็ นเจ้ าหนี ้สัญญากู้ยืมเงินต่อ
IFEC เป็ นจานวนเงินรวม 58,304,246.58 บาท ประกอบด้ วยเงินต้ น
จานวน 50,000,000 บาท และดอกเบี ้ยคงค้ างจ านวน 8,304,246.58
บาท โดยบริษัทได้ ตกลงจาหน่ายสิทธิเรียกร้ องในสัญญาเงินกู้ดงั กล่าว
ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ จานวน 2 ราย ได้ แก่ นายคมวิทย์ บุญธารงกิจ ในราคาขาย
38,869,497.33 บาท และนายอารักษ์ สุขสวัสดิใ์ นราคาขาย
19,434,749.25 บาท ทังนี
้ ้มีการกาหนดราคาขายและเงื่อนไขตาม
เกณฑ์การพิจารณากาหนดราคาของบริษัท ซึง่ ยุติธรรม และมีความ
สมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

12.1 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้ ให้ ความเห็นว่า
รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็ นไปตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม และเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้ า (Fair and at
arm’s length basis)
12.2 นโยบำยหรื อแนวโน้ มกำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ ำงกัน รวมทัง้ กำรได้ มำหรื อจำหน่ ำยไปซึ่งสินทรั พย์ ของ
บริษัทในอนำคต
มาตรการและขันตอนการอนุ
้
มตั กิ ารทารายการระหว่างกัน
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ มีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง และมีเงื่อนไขการค้ าปกติหรื อราคาตลาด
ภายใต้ เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท
สามารถดาเนินการได้ ตามปกติภายใต้ หลักการที่ทางคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิ และให้ จดั ทารายงานสรุ ป
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
ส าหรับ ในกรณีที ่ม ีร ายการระหว่า งกัน ที ่ไ ม่เ ป็ น รายการทางการค้ า ปกติ บริ ษ ัท จะจัด ให้ ม ีค วามเห็น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้น บริ ษัทจะพิจารณาให้ ผ้ ู ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญ
อิส ระเฉพาะด้ า นหรื อ ผู้ต รวจสอบบัญ ชี เป็ น ผู้ใ ห้ ค วามเห็น เกี่ย วกับ รายการระหว่า งกัน ดัง กล่า วต่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบใช้ ในการประกอบการตัดสินใจและให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้
ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมตั ิ รายการดังกล่าวก่อนการเข้ าทารายการ ทั ้งนี ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าว
ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และ
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ การพิจารณาอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันดังกล่าว ต้ องปฏิบตั ิ
ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้ งหรื อมีสว่ นได้ เสียในการทารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงมติในการทารายการระหว่างกันนัน้ ๆ
นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับ
บริ ษัท บริ ษัทจะกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้ าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้ างอิง
เปรี ยบเทียบได้ กบั เงื่อนไขหรื อราคาที่เกิดขึ ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริ ษัทกระทากับบุคคลภายนอก ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทังความจ
้
าเป็ นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
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เกิ ด ขึน้ บริ ษัท จะพิ จารณาให้ ผ้ ูประเมินราคาอิสระ ผู้เ ชี่ ย วชาญอิ สระเฉพาะด้ า นหรื อผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท เป็ น ผู้ใ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบใช้ ในการประกอบการตัดสินใจและให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นตามแต่ก รณี ทัง้ นี ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบ
แสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้ กาหนดขึ ้นและ
กรรมการจะต้ องไม่อนุมตั ิรายการใด ๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท
และจะต้ องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวซึ่งบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด
ที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
และตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยโดยเคร่ งครัด นอกจากนี ้ บริ ษัทจะไม่ทารายการระหว่างกันกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องที่
ไม่ใช่การดาเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัท
12.3 กำรอนุมัติในหลักกำรเกี่ยวกับข้ อตกลงทำงกำรค้ ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ ำโดยทั่วไป ในกำรทำธุรกรรมระหว่ ำง
บริษัท และบริษัทย่ อย กับกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง
ปั จจุบนั บริ ษัท และบริ ษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งในอนาคตบริ ษัทและบริ ษัทย่อยอาจมี
รายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องเพิ่มเติม ซึ่งบริ ษัทสามารถทาธุรกรรมดังกล่าวได้
หากธุรกรรมนันมี
้ ข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2555 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมตั ิในหลักการ
เกี่ยวกับข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป ในการทาธุรกรรมระหว่างบริ ษัทกับบุคคลเกี่ยวโยง เพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการดาเนินการในอนาคต
12.4 มำตรกำรคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็ นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ ามีรายการระหว่างกันของบริ ษั ทเกิดขึ ้นกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษัท
จะจัดให้ มีการนาเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุม
ทังนี
้ ้ เพื่อดูแลให้ รายการระหว่างกันเป็ นไปอย่างยุติ ธรรมและมีนโยบายการกาหนดราคาที่เหมาะสม โดย
คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้ อบังคับ ประกาศ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัทหรื อ
บริษัทย่อยต่อไป

หน้ าที่ 2.0 - 129

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 3
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
13.

ข้ อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ

(ก) ผู้สอบบัญชีและรำยงำนของผู้สอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
งบกำรเงินรอบบัญชี
งวด 12 เดือน
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งวด 12 เดือน
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งวด 12 เดิอน
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
5389 จากบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์
แอสโซซิเอท จากัด (อยูใ่ นรายชื่อ
ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์)

หน้ าที่ 3.0 - 1

กำรแสดงควำมเห็นใน
รำยงำนของผู้สอบบัญชี
งบการเงิ นแสดงฐานะการเงิ นรวมของ บริ ษัท อีสต์
โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 และผลการ
ด าเนิ น งานรวม และกระแสเงิ น สดรวม ส าหรั บ ปี
สิ ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดง
ฐานะการเงินของ บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด
(มหาชน) ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 วัน ที่ 31
ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผล
การดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ ้นสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

(ข) ตำรำงสรุ ปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม : บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย (ต่ อ)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ า
- บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริษัทอื่น
ลูกหนี ้อื่นผ่อนชาระส่วนที่ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี
- บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
- บุคคลอื่น
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ างรับจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริษัทอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- ลูกหนี ้ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
- อื่น ๆ
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี ้อื่นผ่อนชาระ-สุทธิ
- บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
- บุคคลอื่น
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ าซึง่ บันทึกโดยวิธีสว่ นได้ เสีย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กิจการอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินมัดจาการเข้ าศึกษาโครงการลงทุน
- เงินจ่ายล่วงหน้ าซื ้อเงินลงทุน
- เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าหุ้น
- เงินมัดจาและเงินประกัน

งบกำรเงินรวม
สิน้ สุดวันที่
31 ธันวำคม 2560
ล้ ำนบำท ร้ อยละ

งบกำรเงินรวม
สิน้ สุดวันที่
31 ธันวำคม 2561
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ

งบกำรเงินรวม
สิน้ สุดวันที่
31 ธันวำคม 2562
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ

106.77
-

3.84
-

132.36
64.71

3.90
1.91

84.06
9.98

2.34
0.28

5.93
283.51

0.21
10.20

6.08
321.83

0.18
9.48

6.52
276.80

0.18
7.71

0.00
0.00
998.62

0.00
0.00
35.92

0.00
0.00
1,172.21

0.00
0.00
34.52

8.33
16.65
1,379.37

0.23
0.46
38.41

1.19

0.04

65.34

1.92

15.03

0.42

-

-

65.00

1.91

0.00

0.00

7.95
24.30
1,428.27

0.29
0.87
51.37

20.30
24.89
1,872.72

0.60
0.73
55.15

25.10
15.65
1,837.49

0.70
0.44
51.17

72.29
472.22
351.09
311.92
3.12
3.59
50.00

2.60
16.98
12.63
11.22
0.11
0.13
1.80

73.04
561.69
459.40
277.41
2.19
4.39
50.00

2.15
16.54
13.53
8.17
0.06
0.13
1.47

11.11
22.22
93.88
584.10
481.89
242.66
0.78
9.54
0.00

0.31
0.62
2.61
16.27
13.42
6.76
0.02
0.27
0.00

58.40
23.27

2.10
0.84

75.00
17.88

2.21
0.53

100.00
95.00
78.75
33.48

2.78
2.65
2.19
0.93

หน้ าที่ 3.0 - 2

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
- อื่น ๆ-สุทธิ
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การจากการขายสิทธิเรียกร้ องในลูกหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ างจ่ายแก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ อง
กัน
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้สว่ นทีค่ รบกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงินส่วนที่
ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายและหนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
หุ้นกู้-สุทธิ
หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
กาไรจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชี
หนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รวมหนี้สนิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ

งบกำรเงินรวม
สิน้ สุดวันที่
31 ธันวำคม 2560
ล้ ำนบำท ร้ อยละ
6.14
0.22
1,352.02
48.63
2,780.29 100.00

งบกำรเงินรวม
สิน้ สุดวันที่
31 ธันวำคม 2561
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ
1.81
0.05
1,522.81
44.85
3,395.53
100.00

งบกำรเงินรวม
สิน้ สุดวันที่
31 ธันวำคม 2562
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ
0.08
0.00
1,753.49
48.83
3,590.98
100.00

431.77
115.70
199.73
1.52

15.53
4.16
7.18
0.05

490.84
113.42
189.37
1.85

14.46
3.34
5.58
0.05

522.48
108.20
153.08
0.00

14.55
3.01
4.26
0.00

279.64

10.06

283.18

8.34

197.99

5.51

87.25
499.88

3.14
17.98

18.34
-

0.54
-

27.63
605.69

0.77
16.87

5.34

0.19

2.97

0.09

1.38

0.04

12.26
61.97
1,695.06

0.44
2.23
60.97

12.61
68.67
1,181.25

0.37
2.02
34.79

5.85
53.73
1,676.03

0.16
1.50
46.67

6.59
5.51
0.01
6.35
40.21
58.67
1,753.73

0.24
0.20
0.00
0.23
1.45
2.11
63.08

31.76
688.64
2.44
6.79
37.34
766.96
1,948.21

0.94
20.28
0.07
0.20
1.10
22.59
57.38

41.83
375.11
1.14
10.69
31.78
460.55
2,136.58

1.16
10.45
0.03
0.30
0.88
12.83
59.50

หน้ าที่ 3.0 - 3

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

(ข) ตำรำงสรุ ปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม : บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย (ต่ อ)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบกำรเงินรวม
สิน้ สุดวันที่
31 ธันวำคม 2560
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ

งบกำรเงินรวม
สิน้ สุดวันที่
31 ธันวำคม 2561
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนที่ออก
354.14
354.14
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ ว
207.50
7.46
239.85
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
386.02
13.88
768.12
กาไรสะสม
- จัดสรรเพื่อสารองตามกฎหมาย
23.10
0.83
25.60
- ยังไม่ได้ จดั สรร
361.21
12.99
369.45
1/
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
52.64
1.89
22.92
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
1,030.47
37.06 1,425.94
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
(3.92)
(0.14)
21.38
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
1,026.56
36.92 1,447.32
รวมหนี้สนิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น
2,780.29
100.00 3,395.53
หมำยเหตุ : 1/องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น มีรายละเอียด ดังนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าเท่ากับ 52.64 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
1. ส่วนเกินทุนจากการตีราคา สุทธิ - เท่ากับ 271.73 ล้ านบาท
2. ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ติดลบ 217.64 ล้ านบาท
3. ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย ติดลบ 1.45 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าเท่ากับ 22.92 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
1. ส่วนเกินทุนจากการตีราคา สุทธิ - เท่ากับ 242.32 ล้ านบาท
2. ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ติดลบ 217.64 ล้ านบาท
3. ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม ติดลบ 0.42 ล้ านบาท
4. ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย ติดลบ 1.34 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าเท่ากับ (8.83) ล้ านบาท ประกอบด้ วย
1. ส่วนเกินทุนจากการตีราคา สุทธิ - เท่ากับ 212.72 ล้ านบาท
2. ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ติดลบ 217.39 ล้ านบาท
3. ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม ติดลบ 2.82 ล้ านบาท
4. ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย ติดลบ 1.34 ล้ านบาท

หน้ าที่ 3.0 - 4

งบกำรเงินรวม
สิน้ สุดวันที่
31 ธันวำคม 2562
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ

7.06
22.62

312.46
239.87
768.34

6.68
21.40

0.75
10.88
0.68
41.99
0.63
42.62
100.00

27.40
407.25
(8.83)
1,434.03
20.37
1,454.40
3,590.98

0.76
11.34
(0.25)
39.93
0.57
40.50
100.00

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

(ข) ตำรำงสรุ ปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน (ต่ อ)
งบกำไรขำดทุนรวม

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ จากการขาย – สุทธิ
รายได้ อื่น ๆ
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมรำยได้
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้ า
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรั บปี
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัยของหนี ้สินผลประโยชน์ของ
พนักงานหลังออกจากงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรั บปี
กำรแบ่ งปั นกำไร (ขำดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไรสำหรั บปี
กำรแบ่ งปั นกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรั บปี
กำไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐำน
กำไรต่ อหุ้นปรั บลด

งบกำรเงินรวม
ปี 2560
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ
1,372.59
97.63
34.06
2.42
(0.76)
(0.05)
1,405.89 100.00
(1,004.20) (71.43)
(84.59)
(6.02)
(179.55) (12.77)
(78.66)
(5.59)
(1,347.00) (95.81)

งบกำรเงินรวม
ปี 2561
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ
1,393.11
96.52
48.96
3.39
1.26
0.09
1,443.33
100.00
(1,014.99)
(70.32)
(96.36)
(6.68)
(187.61)
(13.00)
(101.24)
(7.01)
(1,400.20)
(97.01)

งบกำรเงินรวม
ปี 2562
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ
1,254.18
97.16
36.37
2.82
0.34
0.03
1,290.89 100.00
(884.73) (68.54)
(74.82)
(5.80)
(184.82) (14.32)
(115.43)
(8.94)
(1,259.80) (97.59)

17.03

1.21

(0.87)

(0.06)

10.76

0.83

75.92
(11.65)
64.27

5.40
(0.83)
4.57

42.26
(13.21)
29.05

2.93
(0.92)
2.01

41.85
(2.58)
39.27

3.24
(0.20)
3.04

-

-

-

-

(1.03)

(0.08)

64.27

4.57

(0.42)
(0.42)
28.63

(0.03)
(0.03)
1.98

(2.40)
(3.43)
35.84

(0.19)
(0.27)
2.78

70.57
(6.30)
64.27

5.02
(0.45)
4.57

33.76
(4.71)
29.05

2.34
(0.33)
2.01

40.29
(1.02)
39.27

3.12
(0.80)
3.04

70.57
(6.30)
64.27
0.11
0.09

5.02
(0.45)
4.57

33.33
(4.71)
28.63
0.04
0.04

2.31
(0.33)
1.98

36.86
(1.02)
35.84
0.04
0.04

2.86
(0.08)
2.78

หน้ าที่ 3.0 - 5

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

(ข) ตำรำงสรุ ปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน (ต่ อ)
งบกระแสเงินสด : บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย

สรุ ปงบกระแสเงินสด
กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่เงินสด
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้ จ่ายตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ ้น
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ขาดทุน (กาไร) ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าล้ าสมัยและเคลื่อนไหวช้ าเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
กาไรจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
ส่วนแบ่งขาดทุน (กาไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า
กาไรจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยจ่าย
สินทรัพย์ดำเนิ นงำนลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี ้การค้ า
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินดำเนิ นงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายและหนี ้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้ เพิ่มขึ ้น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น
รับชาระเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลและกิจการอื่นเพิ่มขึ ้น
รับชาระเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลและกิจการอื่น
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ ้น

หน้ าที่ 3.0 - 6

งบกำรเงินรวม
ตรวจสอบ
ปี 2560
75.92

หน่ วย : ล้ ำนบำท
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ปี 2561
ปี 2562
42.26
41.85

85.14
0.21
0.43
0.06
(2.70)
(1.15)
(0.01)
(17.03)
(0.21)
(15.41)
78.66

77.30
4.09
0.45
(0.48)
1.18
(7.99)
2.57
(0.00)
0.87
(0.14)
(8.12)
101.24

74.47
23.34
2.61
0.20
1.42
(7.15)
0.27
3.18
(0.00)
(10.76)
(0.21)
(10.13)
115.43

(86.66)
(239.12)
6.08
(15.75)

(40.52)
(174.77)
(4.97)
(70.39)

25.87
(208.59)
(13.87)
0.93
(18.06)

21.89
(0.44)
(3.87)
(9.63)
(123.60)
(41.42)
(1.16)
-

(10.40)
0.33
(6.28)
(16.75)
(110.52)
(0.75)
(152.93)
90.00
(65.00)
(195.00)

(36.29)
(1.85)
(21.76)
(19.80)
(58.90)
(20.84)
(7.60)
7.93
(35.00)
100.00
(120.00)

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

สรุ ปงบกระแสเงินสด
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ าเพิ่มขึ ้น
เงินมัดจาการเข้ าศึกษาโครงการลงทุนเพิ่ม
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าซื ้อเงินลงทุนเพิ่ม
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าซื ้อหุ้นเพิ่ม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการลดทุนและคืนทุนของบริษัทร่วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ ้น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ ้น
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี ้ก่อนครบกาหนด
รับดอกเบี ้ย
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้จากการขายสิทธิเรียกร้ องในลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น
หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงินลดลง
จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ ้น
จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
ออกหุ้นกู้
ไถ่ถอนหุ้นกู้
ค่าใช้ จ่ายหุ้นกู้
เงินสดรับจากค่าหุ้นเพิ่มทุน / การเสนอขายหุ้นให้ กบั ประชาชน
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ ้น
จ่ายเงินปั นผล
จ่ายดอกเบี ้ย
เงินสดสุทธิได้ มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด(ลดลง) – สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิน้ ปี

หน้ าที่ 3.0 - 7

งบกำรเงินรวม
ตรวจสอบ
ปี 2560
(455.19)
75.53
8.00
(32.23)
(0.53)
1.33
2.00
11.73
(431.94)
(241.06)
55.46
279.64
65.00
(11.26)
(65.00)
20.99
(80.29)
333.63
(30.43)
(73.03)
253.64
(301.90)
408.67
106.77

งบกำรเงินรวม
ตรวจสอบ
ปี 2561
(39.05)
130.14
(135.92)
(0.53)
9.13
4.27
(355.64)
59.07
(2.28)
5.00
(5.44)
20.36
(64.11)
699.90
(500.00)
(19.00)
414.44
30.13
(52.43)
(93.89)
491.75
25.59
106.77
132.36

งบกำรเงินรวม
ตรวจสอบ
ปี 2562
(14.05)
(25.00)
(95.00)
(28.75)
175.21
(56.22)
(0.42)
8.90
15.01
(95.84)
31.63
(5.22)
(86.00)
(2.90)
39.60
(20.23)
380.20
(90.10)
(7.80)
0.25
(29.00)
(104.00)
106.43
(48.30)
132.36
84.06

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

(ค) ตำรำงแสดงอัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่สำคัญ
อัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่สำคัญ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562

อัตรำส่ วนสภำพคล่ อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
0.84
1.59
1.10
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
0.23
0.44
0.23
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
(0.09)
(0.08)
(0.04)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า)
5.52
4.46
3.92
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ (วัน)
65.20
80.72
91.81
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)
3.87
3.21
2.48
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่ (วัน)
93.02
112.20
145.21
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (เท่า)
5.32
5.22
5.17
ระยะเวลาชาระหนี ้ (วัน)
67.68
69.00
69.67
CASH CYCLE (วัน)
90.54
123.92
167.35
อัตรำส่ วนแสดงควำมสำมำรถในกำรทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากาไรขันต้
้ น (%)
26.84
27.14
29.46
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
11.28
10.30
12.54
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (%)
(79.83)
(77.02)
(37.44)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
4.57
2.01
3.04
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
7.63
2.35
2.71
อัตรำส่ วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำร (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)
2.50
0.94
1.12
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร (%)
42.51
26.24
24.17
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
0.55
0.47
0.37
อัตรำส่ วนวิเครำะห์ นโยบำยทำงกำรเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
1.71
1.35
1.47
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า)
(0.42)
0.04
0.51
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash Basis) 1/ (เท่า)
N.A
N.A.
N.A
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)2/
81.58
99.84
40.81
หมำยเหตุ : 1/อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash Basis) ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงานติดลบ
2/

อัตราการจ่ายเงินปั นผล = คานวณจากกระแสเงินสดที่จา่ ยออกสาหรับเงินปั นผลในปี นนั ้ / กาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นของปี นนั ้

หน้ าที่ 3.0 - 8

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

14.

กำรวิเครำะห์ และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร (MD&A)

ภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
ในรอบปี 2562 บริ ษัทได้ ดาเนินการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 รายได้ จาก
สัญญาที่ทากับลูกค้ า ซึง่ ในการนาเสนอข้ อมูลตัวเลขทางการเงิน สาหรับรอบปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561
และ ปี 2562 ทางบริ ษัทได้ ปรับปรุงตัวเลขรายได้ เพื่อประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบกับปี 2562 ไว้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
อย่างไรก็ตาม หากเปรี ยบเทียบรายได้ จากการขาย ช่วงปี 2562 บริ ษัทมียอดขายโดยภาพรวมลดลงเมื่อเทียบกับ
อัตราการเติบโตของช่วงปี อื่น ๆ ที่ผ่านมา โดยสาเหตุที่สาคัญเกิดจากรายได้ จากการจาหน่ายสินค้ าภายในประเทศลดลง
จากช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าผ่านโชว์รูม ELEGA และรายได้ จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านกลุม่ ร้ านค้ าส่งและ
ร้ านค้ าปลีกรายย่อยทัว่ ประเทศ ซึง่ บริ ษัทใช้ ตราสินค้ า Costa ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
นอกจากนี ้ส่วนหนึ่งเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ ้นในช่วงปี 2562 ถึงแม้ ตวั เลขการส่งออกในรู ปเหรี ยญดอล
ล่าร์ สหรัฐจะเติบโตเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ผ่านมาก็ตาม ดังนั ้นโดยภาพรวมหากคิดเป็ นเงินบาท บริ ษัทจะมีสดั ส่วนการ
ส่ง ออกเติบโตเพียงร้ อยละ 2.41 ในขณะที่บ ริ ษัทสามารถสร้ า งรายได้ จากการส่งออกในรู ป เหรี ยญดอลล่า ร์ สหรัฐ ได้
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.9 ที่ผา่ นมา ถึงแม้ จะเป็ นอัตราการเติบโตที่ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ แต่ในช่วงปี 2562 บริ ษัทได้ เริ่ ม
ปรับกลยุทธ์การเจาะกลุม่ ลูกค้ าในประเทศใหม่ ๆ ได้ แก่ กลุม่ ลูกค้ าจากประเทศอินเดีย ตะวันออกกลาง และจีน ซึ่งเริ่ มเห็น
ผลโดยการรับคาสัง่ ซื ้อจากกลุม่ ลูกค้ าประเทศอินเดีย ตังแต่
้ ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็ นกลุม่ ลูกค้ าที่มี
ศักยภาพพร้ อมที่จะส่งคาสัง่ ซื ้อได้ เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องกับบริ ษัท นอกจากการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แล้ ว บริ ษัทยังคง
เน้ นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับลดปริ มาณการขายในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เดิม ๆ ที่ลกู ค้ ามีการ
สัง่ ซื ้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางผลิตภัณฑ์เนื่องจากมีการค้ าขายมาอย่างยาวนาน จึงเป็ น การยากที่จะขอปรับเพิ่มราคาสินค้ า
จากลูกค้ า ซึง่ วิธีการดังกล่าวจะเป็ นอีกช่องทางหนึง่ ที่จะช่วยให้ บริ ษัทมีอตั ราการทากาไรที่เพิ่มขึ ้นได้
นอกจากนี ้การจาหน่ายสินค้ าภายในประเทศ บริ ษัทยังได้ มีการปรับกลยุทธ์ การบริ หารจัดการช่องทางการจาหน่าย
สินค้ าใหม่ โดยพิจารณาแนวทางลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายคงที่ เมื่อเทียบกับโอกาสในการสร้ างยอดขายที่เติบโตขึ ้น ดังนัน้
บริ ษัทจึงได้ พิจารณาตัดสินใจปิ ดสาขาโชว์รูม ELEGA ทังหมดเป็
้
นที่เรี ยบร้ อยภายในสิ ้นปี 2562 ที่ผ่านมา รวมถึงการ
ปรับปรุ งและสร้ างระบบการจาหน่ายสินค้ าในกลุ่มร้ านค้ าปลีกและร้ านค้ าส่ งรายย่อยภายใต้ ตราสินค้ า Costa ใหม่ จึง
ส่งผลให้ ในรอบปี 2562 บริ ษัทมีรายได้ ลดลงจากสองช่องทางการจาหน่ายดังกล่าวร้ อยละ 48.88 เมื่อเทียบกับรายได้ ที่
เกิดขึ ้นในปี 2561 ส่งผลให้ ภาพรวมยอดขายภายในประเทศลดลงกว่าร้ อยละ 22.12 และหากพิจารณาจากภาพรวมของ
รายได้ จากการขายที่เกิดขึ ้นทังหมดในรอบปี
้
2562 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายลดลงเท่ากับร้ อยละ 9.97
นับตังแต่
้ กลุม่ บริ ษัทอีสต์โคสท์ ได้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจเสร็ จสมบูรณ์เป็ นที่เรี ยบร้ อยตังแต่
้ ช่วงปี
2554 นัน้ บริ ษัทได้ ประกอบธุรกิจผ่านการดาเนินการของ 2 นิติบคุ คล ประกอบด้ วย บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (ก่อน
การแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน) และ บริ ษัท วีวี – เดคคอร์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทถื อหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้ อยละ
99.95 โดยภายหลังการจัดโครงสร้ างดังกล่าวแล้ ว บริ ษัทจะมีลกั ษณะการดาเนินธุรกิ จหลัก คือ การเป็ นผู้ผลิตและจัด
จาหน่ายเฟอร์ นิ เจอร์ ไม้ ปาร์ ติ เคิลบอร์ ด เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา กระดาษปิ ดผิว ไม้ ยางพาราแปรรู ป อบแห้ ง เพื่อใช้
ประกอบในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ การผลิตและจาหน่ายไม้ ยางพาราแปรรู ปอบแห้ ง สาหรับการจัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ผ่าน
โชว์รูมสาขาภายใต้ ตราสินค้ า ELEGA 12 แห่ง ซึ่งจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จริ ง ทังนี
้ ้รวมถึงการผลิตภายในประเทศและที่
นาเข้ าจากต่างประเทศ และ FINNA HOUSE ซึง่ จัดเป็ นพื ้นที่คอร์ เนอร์ ภายในโชว์รูม ELEGA โดย FINNA HOUSE จะเป็ น
การนาเสนอรูปแบบของผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตโดยใช้ ลิขสิทธิ์ลายการ์ ตนู ดิสนีย์ ภายใต้ การเป็ นผู้ได้ รับสิทธิในการใช้
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ลายการ์ ตนู เพื่อการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ (Franchisee) ซึง่ ขณะนี ้ยังเป็ นเพียงรายเดียวในประเทศไทย นอกจากนี ้บริ ษัทยังเป็ นผู้
ให้ บริ การตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซี) ด้ วย
ทังนี
้ ้นับตังแต่
้ สิ ้นปี 2562 ที่ทางบริ ษัทได้ ดาเนินการปิ ดสาขาโชว์รูม ELEGA บริ ษัทได้ ดาเนินการนาผลิตภัณฑ์ที่เคย
จาหน่ายภายในโชว์รูม ELEGA และ FINNA HOUSE มาจัดแสดงและจาหน่ายอยู่ภายในพื ้นที่ของ ECF OUTLET ซึ่งเป็ น
โชว์รูมที่จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ทุกแบรนด์ ทุกรู ปแบบ ภายใต้ การผลิตและจาหน่า ย รวมทังสิ
้ นค้ านาเข้ าของบริ ษัท โดย ECF
OUTLET ตังอยู
้ ่ภายใน บริ ษัท แสงอุดม ไล้ ท์ติ ้งเซ็นเตอร์ จากัด ณ สานักงานใหญ่รังสิต บริ เวณถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้ า
นอกจากนี ้ยังมีสนิ ค้ าวางจาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ www.elegathai.com ด้ วย
ต่อมาในช่วงปี 2560 บริ ษัทได้ จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด
(“บริ ษัทย่อย” หรื อ “ECFH”) ในฐานะบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้ อยละ 75 ที่ผ่านมา ECFH คือผู้ดาเนินธุรกิจ
ร้ านค้ าปลีก Can Do ซึ่งมีการดาเนินการในรู ปแบบร้ าน 100 เยน ที่บริ ษัทได้ ซื ้อแฟรนไชส์มาจากประเทศญี่ ปุ่น โดย
จาหน่ายสินค้ าทังร้้ านในราคาเดียวคือ 60 บาท ปั จจุบนั นับตังแต่
้ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ECFH ได้ หยุดการ
ดาเนินธุรกิจในส่วนของร้ าน Can Do ทังหมดเป็
้
นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว จากสาเหตุผลประกอบการไม่เป็ นไปตามที่ตงเป้
ั ้ าไว้ และ
มีผลขาดทุนจากการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และขณะนี ้ทางบริ ษัทอยูร่ ะหว่างการจัดหารูปแบบการดาเนินธุรกิจใหม่ให้ กบั
ECFH ซึง่ ปั จจุบนั ยังไม่ได้ ข้อสรุป
ต่อมาบริ ษัทได้ จดทะเบียนจัดตัง้ บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (ECF-P) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ
99.99 เพื่อดาเนินธุรกิจด้ านพลังงาน ซึง่ ปั จจุบนั ได้ เข้ าลงทุนในบริ ษัทร่วมหรื อกิจการร่วมค้ า รวม 2 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท เซฟ
เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 33.37 เพื่อลงทุนในธุรกิจด้ านโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ปั จจุบนั รับรู้ สว่ นแบ่ง
กาไรจากบริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด ซึ่งดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะวัตต์
ตังอยู
้ ท่ ี่อาเภอแว้ ง จังหวัดนราธิวาส และบริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี (แพร่) จากัด ซึง่ ดาเนิ นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน Biomass
Gasification ขนาด 1 เมกะวัตต์ ตังอยู
้ ่ที่อาเภอลอง จังหวัดแพร่ ซึ่งทังสองบริ
้
ษัทดังกล่าวเริ่ มมีรายได้ ในเชิงพาณิชย์แล้ ว
และสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ECF-P ได้ เข้ าลงทุนในบริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย)
จากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 20 เพื่อลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ประเทศเมียนมาร์
ปั จจุบนั ได้ เริ่ มรับรู้ รายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากการก่อสร้ างโครงการเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์ เป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว ตังแต่
้ วนั ที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผา่ นมา
สาหรับบริ ษัท แพลทเนทบอร์ ด จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่ได้ จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นบริ ษัทล่าสุด และมีสดั ส่วนการถือ
หุ้นโดยบริ ษัทที่ร้อยละ 57 นัน้ ปั จจุบนั ยังอยู่ระหว่างการวางแผนการทบทวนความเป็ นไปได้ ของโครงการ การจัดหาที่ดิน
การก่อสร้ างโครงการโรงงานผลิตและจาหน่ายแผ่นไม้ (Wood-based Panel) ได้ แก่ แผ่นไม้ เอ็มดีเอฟ (MDF) โดยยังไม่เริ่ ม
มีรายได้ ในเชิงพาณิชย์ในขณะนี ้
ผลกำรดำเนินงำน
รำยได้ จำกธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์
รายได้ ของบริ ษัทสามารถแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจาหน่ายได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
รายได้ ของบริ ษัทแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ สามารถเรี ยงลาดับสัดส่วนที่สาคัญเมื่อเทียบกับรายได้ จากการ
ขายทังหมด
้
สาหรับปี 2562 ได้ ดงั นี ้
อันดับที่ 1 คือ รายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด มูลค่า 932.74 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 74.37
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อันดับที่ 2 คือ รายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา มูลค่า 145.03 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
11.56
อันดับที่ 3 คือ รายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ที่จาหน่ายผ่านโชว์รูม กลุม่ ร้ านค้ าส่ง และร้ านค้ าปลีกรายย่อย
(Dealer) มูลค่า 117.53 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 9.37
อันดับที่ 4 คือ รายได้ จากการจาหน่ายกระดาษปิ ดผิว มูลค่า 47.87 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3.82
อันดับที่ 5 คือ รายได้ จากการจาหน่ายไม้ ยางพาราแปรรูปอบแห้ ง มูลค่า 8.68 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.69
อันดับที่ 6 คือ รายได้ จากการจาหน่ายร้ านค้ าปลีก Can Do มูลค่า 2.33 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.19
สาหรับการเปรี ยบเทียบอัตราการเติบโตของรายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ แยกตามแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์
โดยเปรี ยบเทียบระหว่างปี 2561 และ ปี 2562 โดยรายได้ จากการขายเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิล
บอร์ ดซึง่ เป็ นรายได้ หลักและเป็ นผลิตภัณฑ์หลักเพื่อการส่งออกของบริ ษัท สามารถสร้ างอัตราการเติบโตของยอดขายได้ ไม่
ต่ากว่าร้ อยละ 5.62 โดยส่วนหนึ่งได้ รับผลกระทบจากปั ญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้ ประมาณร้ อยละ 1.28 จากอัตรา
แลกเปลีย่ น 31.47 บาทต่อดอลล่าร์ สหรัฐ มาอยูท่ ี่ 31.07 บาทต่อดอลล่าร์ สหรัฐในรอบปี 2562 ด้ วย
ข้ อมูลเปรียบเทียบรำยได้ จำกกำรจำหน่ ำยเฟอร์ นิเจอร์ แบ่ งแยกตำมประเภทผลิตภัณฑ์
ระหว่ ำงปี 2561 และ ปี 2562
(หน่ วย : ล้ ำนบำท)

รำยได้ จำกร้ ำนค้ ำปลีกแคนดู (Can Do)
ในส่วนของการดาเนินธุรกิจของ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จากัด (“ECFH”) บริ ษัทมีรายได้ จากการดาเนินธุรกิ จ
ร้ านค้ าปลีกรายย่อยในรู ปแบบการจาหน่ายสินค้ าทังร้้ านในราคาเดียว (60 บาท) ในรู ปแบบร้ าน 100 เยน ที่เกิดขึ ้นในปี
2561 เท่ากับ 10.60 ล้ านบาท ซึง่ ร้ าน Can Do ได้ เริ่ มเปิ ดให้ บริ การ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่ผา่ นมา และตลอดรอบปี
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2561 ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ ทยอยปิ ดสาขาที่เปิ ดให้ บริ การ จนสิ ้นสุดการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของร้ าน Can Do เมื่อวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ที่ผา่ นมา
รำยได้ จำกธุรกิจโรงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และโรงไฟฟ้ ำพลังงำนชีวมวล
สาหรับปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม เท่ากับ 17.03 ล้ านบาท
ขาดทุน 0.87 ล้ านบาท และกาไร 10.76 ล้ านบาท โดยมาจากการเข้ าลงทุนของ บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) ใน
ฐานะบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 โดย ECF-P ได้ รับรู้ ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนจากการเข้ าลงทุนในบริ ษัท
ต่าง ๆ ดังนี ้
1. บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด (“SAFE”) ซึ่งบริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริ ษัท
ย่อยที่บริ ษัทเข้ าลงทุนร้ อยละ 99.99 โดย ECF-P เข้ าลงทุนใน SAFE ที่สดั ส่วนร้ อยละ 33.37 ปั จจุบนั สามารถ
รับรู้ ผลการดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ของ บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด
กรี น เอนเนอร์ จี จากัด (“PWGE”) จังหวัดนราธิวาส ซึง่ บริ ษัทรับรู้กาไรตามสัดส่วนเงินลงทุนตังแต่
้ ไตรมาสที่ 3 ปี
2561 โดย SAFE เข้ าลงทุนใน PWGE คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน Biomass
Gasification ขนาด 1 เมกะวัตต์ของ บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี (แพร่) จากัด จังหวัดแพร่ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49
2. บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด (“GEP”) ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด
220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ โดย ECF-P ในฐานะบริ ษัทย่อย เข้ าลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 20
ปั จจุบนั เริ่ มรั บรู้ รายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้าในเชิ งพาณิชย์ ตัง้ แต่วนั ที่ 27 กันยายน 2562 ภายหลังการ
ก่อสร้ างโครงการเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์ เป็ นที่เรี ยบร้ อย จากทังหมด
้
220 เมกะวัตต์ ซึง่ ยังคงเหลือโครงการ
ที่จะต้ องดาเนินการก่อสร้ างอีก 170 เมกะวัตต์ ในอีก 3 เฟส ที่เหลือ
จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้ างต้ น ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม เกิดจากค่าใช้ จ่ายที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ GEP ซึ่งเริ่ มรับรู้ รายได้ เชิงพาณิชย์ได้ เมื่อช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ปี
2562 ที่ผา่ นมา ดังนันจึ
้ งยังเกิดการรับรู้ผลขาดทุนอยู่ 2.02 ล้ านบาท ในขณะที่บริ ษัทรับรู้ สว่ นแบ่งกาไรจาก SAFE เท่ากับ
12.78 ล้ านบาท
บริ ษัทมีรายได้ จากการขายในช่วงปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 1,372.59 ล้ านบาท 1,393.11 ล้ านบาท และ
1,254.18 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยตัวเลขระหว่างปี 2560 และปี 2561 มีตวั เลขที่ใกล้ เคียงกัน และเมื่อเปรี ยบเทียบ
ระหว่างปี 2561 และปี 2562 คิดเป็ นสัดส่วนลดลงเท่ากับร้ อยละ 9.97
นอกจากนี ้ยังสามารถแบ่งออกเป็ นรายได้ จากการจาหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ สาหรับช่วงปี 2562
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 44 และร้ อยละ 56 ตามลาดับ
ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของประเภทผลิตภัณฑ์ จะพบว่า ในช่วงปี 2562 รายได้ จากการขายที่สามารถ
สร้ างการเติบโตได้ มาจากผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ ที่ทาจากไม้ ป าร์ ติเ คิลบอร์ ด และเป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ ห ลัก เพื่อ การส่ง ออก
โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตเท่ากับร้ อยละ 5.62
รายได้ อื่นของบริ ษัท ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีมลู ค่าเท่ากับ 34.06 ล้ านบาท 48.96 ล้ านบาท และ 36.37 ล้ าน
บาท ตามลาดับ รายได้ อื่นของบริ ษัทที่สาคัญ สาหรับปี 2562 ประกอบด้ วย รายได้ จากการขายเศษวัสดุ ดอกเบี ้ยรับ กาไรที่ยงั
ไม่เกิดขึ ้นจากอัตราแลกเปลีย่ น เป็ นต้ น โดยตัวเลขส่วนที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนเกิดจากในปี 2562 บริ ษัทไม่มีสว่ นกาไรจาก
การจาหน่ายทรัพย์สนิ เกิดขึ ้น
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รายได้ รวม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริ ษัทมีรายได้ รวมเท่ากับ 1,405.89 ล้ านบาท 1,443.33 ล้ านบาท และ
1,290.89 ล้ านบาท ตามลาดับ ลดลงจากปี ก่อนเท่ากับร้ อยละ 10.56 เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างปี 2561 และปี 2562 ตาม
สาเหตุที่กล่าวมาข้ างต้ นในหัวข้ อภาพรวมของผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
รำยได้ รวมโดยเปรียบเทียบรำยไตรมำส
ระหว่ ำงปี 2561 – ปี 2562 (หน่ วย : ล้ ำนบำท)

1,443.33
1,290.90

381.53

372.26

Q1

319.88

Q2

321.26

369.09 339.79
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372.83

257.59

Q4

12M

บริ ษัทมีรายได้ รวมโดยเปรี ยบเทียบรายไตรมาสที่เกิดขึ ้นในช่วงปี 2562 โดย ไตรมาสที่ 1 มีมลู ค่าเท่ากับ 372.26
ล้ านบาท ไตรมาสที่ 2 เท่ากับ 321.26 ล้ านบาท ไตรมาสที่ 3 เท่ากับ 339.79 ล้ านบาท และไตรมาสที่ 4 เท่ากับ 257.59
ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่ง สาเหตุที่ ช่ ว งไตรมาสที่ 4 รายได้ ร วมลดลงอย่า งมี น ัย สาคัญ เกิ ด จากการปรั บ กลยุท ธ์ ด้ า น
ช่ อ งทางการจัด จาหน่า ยในส่ว นที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ต้ น ทุน และค่า ใช้ จ่ า ยคงที่ ที่ ไ ม่เ หมาะสมเพื่ อ เที ย บกับ การสร้ างรายได้
เริ่ ม เห็ น ผลชัด เจนอย่า งเป็ น รู ป ธรรมในช่ ว งไตรมาสที่ 4
อย่า งไรก็ ต ามหากเป็ น ช่ ว งปกติ ข องธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท จะพบว่า รายได้ จ ากการขายจะอยู่ใ นช่ ว งต่า สุด
สาหรั บ ไตรมาสที่ 2 และ 3 โดยจะกลับ มาเพิ่มขึ ้นอีกครัง้ ในช่วงไตรมาสที่ 4 และ ไตรมาสที่ 1 ที่เป็ นปกติของฤดูกาล
ขายสินค้ า
ต้ นทุนขำยและค่ ำใช้ จ่ำย
บริ ษัทมีสดั ส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขาย ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 คิดเป็ น ร้ อยละ 73.16 ร้ อยละ
72.86 และร้ อยละ 70.54 ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นมูลค่าต้ นทุนขาย เท่ากับ 1,004.20 ล้ านบาท 1,014.99 ล้ านบาท และ
884.73 ล้ านบาท ตามลาดับ
หากพิจารณาข้ อมูลตัง้ แต่ปี 2560 ถึงปี 2562 จะเห็นได้ ว่าบริ ษัทมีสดั ส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขายใน
สัดส่วนที่ใกล้ เคียงกันตลอดช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา คือ ประมาณร้ อยละ 70
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังคงเน้ นนโยบายการปรับตัวให้ สดั ส่วนต้ นทุนขายลดลงอย่างต่อเนื่อง ทังการลงทุ
้
นสัง่ ซื ้อ
เครื่ องจักรในรู ปแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic Machine) เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในกระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
ปาร์ ติเคิลบอร์ ดให้ มากขึ ้น และยังคงมีนโยบายการลงทุนเครื่ องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติเพิ่มขึ ้นในสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง
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และนโยบายทีส่ าคัญอีกประการคือ บริ ษั ท มีนโยบายควบคุมต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในกระบวนการผลิตโดยพิจารณาจากทุก
ๆ จุดที่มีคา่ ใช้ จ่ายเพื่อหาทางลดและควบคุมค่าใช้ จ่ายให้ เ ป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุด ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ มีสดั ส่วนต้ นทุน
ขายที่ลดลงจากเดิม
บริ ษัทมีสดั ส่วนต้ นทุนในการจัดจาหน่ายต่อรายได้ รวม ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับ ร้ อย
ละ 6.02 ร้ อยละ 6.68 และร้ อยละ 5.80 ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 84.59 ล้ านบาท 96.36 ล้ านบาท และ 74.82
ล้ านบาท ตามลาดับ
และมีสดั ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารต่อรายได้ รวม คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับ ร้ อยละ 12.77 ร้ อยละ 13.00 และร้ อยละ
14.32 ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 179.55 ล้ านบาท 187.61 ล้ านบาท และ 184.82 ล้ านบาท ตามลาดับ
สาหรับต้ นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ยังคงมีสดั ส่วนเมื่อเทียบกับรายได้ รวมไม่เปลี่ยนแปลง
อย่างมีนยั สาคัญ
สาหรับสัดส่วนต้ นทุนทางการเงินต่อรายได้ รวมของบริ ษัท ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ ร้ อยละ 5.59
ร้ อยละ 7.01 และร้ อยละ 8.94 หรื อคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 78.66 ล้ านบาท 101.24 ล้ านบาท และ 115.43 ล้ านบาท
ตามลาดับ ซึง่ ต้ นทุนทางการเงินยังคงมีมลู ค่าและสัดส่วนต้ นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้ ต้ นทุนทางการเงินที่เกิดขึ ้นตลอดช่วงเวลาที่ผา่ นมา ส่วนหนึง่ คือ ดอกเบี ้ยจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเงินกับสถาบัน
การเงิน โดยบริ ษัทมียอดคงค้ างวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560
ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 431.77 ล้ านบาท 490.84 ล้ านบาท และ 522.48 ล้ านบาท ตามลาดับ และมียอดคงค้ าง
วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 93.85 ล้ านบาท 50.10
ล้ านบาท และ 69.46 ล้ านบาท ตามลาดับ นอกจากนี ้บริ ษัทมีรายการหนี ้สินที่สาคัญอีกรายการหนึ่งคือ รายการเงินกู้ยืม
ระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการอื่น โดยมียอดคงค้ าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 283.18 ล้ านบาท
และ 197.99 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งรายการดังกล่าวเริ่ มเกิดขึ ้นตังแต่
้ เดือนตุลาคม ปี 2560 โดยสาหรับปี 2562 มีอตั รา
ดอกเบี ้ยระหว่างร้ อยละ 5.5 ถึงร้ อยละ 6.5 ต่อปี ในรู ปแบบตัว๋ แลกเงิน และมีกาหนดระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 7 เดือน นับ
จากวันที่ออกตราสาร
นอกจากนี ้ในช่วงปี 2561 บริ ษัทได้ จดั หาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจผ่านการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เมื่อ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 มีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.5 ต่อปี และจะครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 นี ้ ต่อมาเมื่อ
วันที่ 22 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริ ษัทได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในมูลค่า 200 ล้ านบาท ในอัตรา
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.75 ต่อปี และมูลค่า 180.20 ล้ านบาท ในอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.5 ต่อปี ตามลาดับ
อัตรำกำไรขัน้ ต้ น และอัตรำกำไรสุทธิ
บริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ น ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 คิดเป็ นสัดส่วนกาไรขันต้
้ นต่อรายได้ จากการขาย ร้ อยละ
26.84 ร้ อยละ 27.14 และร้ อยละ 29.46 ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นมูลค่ากาไรขันต้
้ น เท่ากับ 368.39 ล้ านบาท 378.12 ล้ านบาท
และ 369.46 ล้ านบาท ตามลาดับ
ซึง่ ในรอบปี 2562 บริ ษัทสามารถบริ หารจัดการต้ นทุนขายเพื่อสร้ างกาไรขันต้
้ นได้ ใกล้ เคียงกับช่วงเดียวกันของปี ที่
ผ่านมา ซึ่งบริ ษัทยังคงใช้ นโยบายในกระบวนการผลิต โดยเน้ นลดต้ นทุนการผลิตสินค้ า การสัง่ ซื ้อเครื่ องจักรกึ่งอัตโนมัติ
(Semi-Automatic Machine) เพื่อใช้ ในกระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดที่มากขึ ้นจากเดิม เพื่อจะได้ ลด
ต้ นทุนในส่วนของจานวนพนักงานในกระบวนการผลิต การฝึ กอบรมพนักงานเพื่อให้ มีทกั ษะและความชานาญในการผลิต
เพื่อลดส่วนสูญเสีย รวมถึงนโยบายการควบคุมค่าใช้ จ่ายภายในกระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด
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เมื่อพิจารณาอัตรากาไรสุทธิของบริ ษัท พบว่า บริ ษัทมีอตั รากาไรสุทธิ สาหรับกาไรสาหรับงวด ในปี 2560 ปี 2561
และปี 2562 เท่ากับ ร้ อยละ 4.57 ร้ อยละ 2.01 และร้ อยละ 3.04 หรื อคิดเป็ นมูลค่ากาไรสุทธิเท่ากับ 64.27 ล้ านบาท 29.05
ล้ านบาท และ 39.27 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยกาไรสุทธิ สาหรับงวดปี 2562 แบ่งออกเป็ น ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
จานวน 40.29 ล้ านบาท และส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมจานวน ติดลบ 1.02 ล้ านบาท
โดยภาพรวมของกาไรที่เกิดขึ ้นในช่วงปี 2562 ในส่วนของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากกาไรสาหรับงวด ส่วนที่
เป็ นของบริ ษัทใหญ่ ทีม่ ีกาไรเท่ากับ 40.29 ล้ านบาท นัน้ มีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาไร
เท่ากับ 33.76 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 19.33 ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากการที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมือง
มินบู ประเทศเมียนมาร์ ของบริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด (GEP) ซึ่งบริ ษัทย่อยของบริ ษัทถือหุ้นอยู่
ใน GEP คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 20 สามารถจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์สาหรับเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์ จากทังหมด
้
220 เมกะวัตต์ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งช่วยลดภาระการรับรู้ สว่ นแบ่งขาดทุนจานวนมากในระหว่าง
การก่อสร้ างโครงการลงไปได้ โดยเปรี ยบเทียบส่วนแบ่งขาดทุนจาก GEP ที่เกิดขึ ้นในระหว่างปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ
ขาดทุน 8.87 ล้ านบาท และขาดทุน 2.02 ล้ านบาท ตามลาดับ นอกจากนี ้ส่วนแบ่งกาไรจากการเข้ าลงทุนใน บริ ษัท เซฟ
เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด (SAFE) ซึง่ บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เข้ าลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 33.37 ยังสามารถรับรู้สว่ นแบ่งกาไร
ได้ เพิ่มขึ ้นจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยเปรี ยบเทียบส่วนแบ่งกาไรจาก SAFE ที่เกิดขึ ้นในระหว่างปี 2561 และ
ปี 2562 เท่ากับ 7.99 ล้ านบาท และ 12.78 ล้ านบาท ตามลาดับ
อัตรากาไรเบ็ดเสร็ จสาหรับงวดของบริ ษัทพบว่า บริ ษัทมีอตั รากาไรเบ็ดเสร็ จสาหรับงวด ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562
เท่ากับ ร้ อยละ 4.57 ร้ อยละ 1.98 และร้ อยละ 2.78 หรื อคิดเป็ นมูลค่ากาไรเบ็ดเสร็ จสาหรับงวดเท่ากับ 64.27 ล้ านบาท
28.63 ล้ านบาท และ 35.84 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยกาไรเบ็ดเสร็ จสาหรับงวดปี 2562 แบ่งออกเป็ น ส่วนที่เป็ นของบริ ษัท
ใหญ่จานวน 36.86 ล้ านบาท และส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมจานวน ติดลบ 1.02 ล้ านบาท

กำรวิเครำะห์ ฐำนะทำงกำรเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริ ษัทมีมลู ค่าสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 1,428.27 ล้ าน
บาท 1,872.72 ล้ านบาท และ 1,837.49 ล้ านบาท ตามลาดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
- เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ
106.77 ล้ านบาท 132.36 ล้ านบาท และ 84.06 ล้ านบาท คิด เป็ น สัด ส่ว นต่อ สิน ทรั พ ย์ ร วม เท่า กับ ร้ อยละ
3.84 ร้ อยละ 3.90 และร้ อยละ 2.34 ตามลาดับ
- ลูกหนี ้การค้ า – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีมลู ค่าลูกหนี ้การค้ า – สุทธิ เท่ากับ
289.44 ล้ านบาท 327.91 ล้ านบาท และ 283.32 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้ อยละ
10.41 ร้ อยละ 9.66 และร้ อยละ 7.89 ตามลาดับ โดยลูก หนี ก้ ารค้ า ปรั บ ตัว ลดลงเกิ ด จากการใช้ น โยบาย
การติดตามเรี ยกเก็ บหนีโ้ ดยเฉพาะจากกลุ่มลูกค้ าประเภทร้ านค้ าปลีกและร้ านค้ าส่งเฟอร์ นิเจอร์ (Dealer)
แบบเข้ มงวดมากขึ ้นซึง่ เป็ นความพยายามที่จะลดระยะเวลาการจัดเก็บหนี ้ให้ น้อยลงกว่าเดิม ประกอบกับใน
รอบปี ที่ผ่านมาบริ ษัทมีการปรับกลยุทธ์ ด้านการตลาดใหม่เพื่อลดค่าใช้ จ่ายซึ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านส่งผลให้
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บริ ษัทมีรายได้ จากการจาหน่ายในกลุม่ Dealer ลดลงจากเดิม ส่งผลให้ มลู ค่าลูกหนี ้การค้ าลดลง อย่างไรก็
ตามบริ ษัทสามารถลดค่าใช้ จ่ายได้ จากเดิมเช่นกัน
หากพิจารณาการเปลีย่ นแปลงของลูกหนี ้การค้ าพบว่า โดยภาพรวมบริ ษัทมีมลู ค่าของลูกหนี ้การค้ า
ลดลง ซึ่งเป็ นไปตามการลดลงของรายได้ จากการขายโดยเฉพาะยอดขายจากกลุม่ ร้ านค้ าปลีกและร้ านค้ าส่งเฟอร์ นิเจอร์
(Dealer) ซึง่ โดยพฤติกรรมของลูกค้ าในกลุม่ นี ้จะใช้ ระยะเวลาการเรี ยกเก็บหนี ้ค่อนข้ างนาน และหากพิจารณาจากความสามารถ
ในการจัดเก็บหนี ้จะพบว่า บริ ษัทมีระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ ในช่วงปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 65.20 วัน 80.72 วัน และ
91.81 วัน ตามลาดับ อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ ตระหนักเป็ นอย่างยิ่งถึงแนวทางที่จะลดความเสี่ยงจากการเรี ยกเก็บหนี ้ในกลุม่
ลูกค้ า Dealer ซึ่ ง ทางที ม การขายและทีมบัญชีได้ มีการวางแผนเพื่อติดตามเรี ยกเก็บหนี ้อย่างใกล้ ชิด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีรายการลูกหนี ้การค้ า - สุทธิเท่ากับ 283.32 ล้ านบาท แบ่งเป็ น
ลูกหนี ้การค้ า – บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน 6.52 ล้ านบาท ที่เกิดจากการขายเฟอร์ นิเจอร์ และกระดาษปิ ดผิว สาหรับใช้ ในการผลิต
เฟอร์ นิเจอร์ ให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันจานวน 25.13 ล้ านบาท คือ บริ ษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์ เฟิ ร์ น จากัด และ บริ ษัท อินเด็กซ์
ลิฟวิ่ง มอลล์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่มีกรรมการเป็ นคู่สมรสของนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ซึ่งดารงตาแหน่งเป็ นผู้ถือหุ้น กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามและผู้บริ หารของบริ ษัท และลูกหนี ้การค้ า – บริ ษัทอื่น 276.80 ล้ านบาท ซึ่งมูลค่าลูกหนี ้การค้ า
โดยส่วนใหญ่ประมาณร้ อยละ 65 อยู่ในกลุม่ ลูกหนี ้การค้ าที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ ปั จจุบนั ลูกค้ าที่บริ ษัทพิจารณาให้ เครดิต
เทอมทัง้ หมดจะเป็ นลูกค้ า Modern Trade ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มลูกค้ าดังกล่าวไม่มีปัญหาเรื่ องการเรี ยกเก็ บหนีแ้ ต่อย่า งใด
สาหรับกลุม่ ลูกค้ า Dealer ซึง่ เป็ นกลุม่ ร้ านค้ าส่งและร้ านค้ าปลีกรายย่อยทัว่ ไประเทศ บริ ษัทจะวางแผนการจัดเก็บและเรี ยก
ชาระหนี ้อย่างใกล้ ชิด สาหรับลูกค้ าต่างประเทศบริ ษัทกาหนดเงื่อนไขการชาระเงินเป็ น L/C at sight หรื อการโอนเงินทันที
(T/T) ก่อนวันส่งสินค้ า (Shipment Date) ซึง่ จะไม่มีปัญหาการจ่ายชาระหนี ้แต่อย่างใด
ข้ อมูลอายุลกู หนี ้ที่ค้างชาระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี ้
มูลค่ าลูกหนี้การค้ า
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ

4.95

75.88%

- ไม่เกิน 3 เดือน

1.56

23.92%

- เกินกว่า 12 เดือน

0.01

0.20%

รวมลูกหนีก้ ำรค้ ำ

6.08

100.00%

ค้ างชาระ

บริษัทอื่น - สุทธิ
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ

173.48

62.67%

56.94

20.57%

- ระหว่าง 3 - 6 เดือน

8.72

3.15%

- ระหว่าง 6 - 12 เดือน

11.70

4.23%

ค้ างชาระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
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- เกินกว่า 12 เดือน

49.42

17.85%

รวมลูกหนีก้ ำรค้ ำ

300.26

108.47%

หัก ค่ำเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ

(23.48)

(8.47%)

รวมลูกหนีก้ ำรค้ ำ

276.80

100.00%

บริ ษ ัท ได้ ก าหนดนโยบายการตั ้งค่า เผื ่อ หนี ้สงสัย จะสูญ โด ย พิ จ า ร ณา จ า ก ข้ อ มู ล ท า ง ส ถิ ติ
เกี่ ย วกับการเรี ยกเก็บหนี ้จากลูกค้ าในอดีต ซึ่งมีความเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยกาหนด
นโยบายที่จะติดตามลูกหนี ้ให้ ชาระหนี ้ภายในระยะเวลาที่ให้ เครดิตเทอมให้ ได้ ทงหมด
ั้
ดังนี ้
ลูกหนีน้ ับจำกวันที่ถงึ กำหนดชำระ
ตังแต่
้ 12 เดือนขึ ้นไป
ตังแต่
้ 24 เดือนขึ ้นไป

อัตรำกำรตัง้ สำรองหนีส้ งสัยจะสูญ
ของยอดลูกหนีค้ งเหลือสุทธิ
ร้ อยละ 100
(เฉพาะลูกหนี ้ทีม่ ีข้อบ่งชี ้ว่าจะรับเงินไม่ได้ )
ร้ อยละ 100

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทได้ นาลูกหนีก้ ารค้ าจานวนเงินประมาณ 130 ล้ านบาท ไปขายลดแก่
สถาบันการเงิ นในประเทศสามแห่ง ภายในวงเงิ นสินเชื่ อรวม 275 ล้ านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สถาบันการเงินที่ให้ การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อมีสทิ ธิไล่เบี ้ยจานวนเงินประมาณ 108.20 ล้ านบาท (ซึง่ เป็ นจานวน
เงินที่อยูร่ ะหว่างการรอเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี ้การค้ าที่ทางบริ ษัทได้ นาไปขายลดต่อสถาบันการเงิน) โดยได้ แสดง
เป็ นหนี ้สินในรายการ “เจ้ าหนี ้จากการขายสิทธิ เรี ยกร้ องลูกหนี ้การค้ า ” ในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ
ประเภทขายลดลูกหนี ้ (Factoring) ทางบริ ษัทไม่จาเป็ นต้ องจัดหาสินทรัพย์เพื่อเป็ นหลักประกันสาหรับวงเงิน
สินเชื่อประเภทนี ้ ซึง่ จะเป็ นผลดีตอ่ บริ ษัทในแง่ของการไม่มีภาระในหลักทรัพย์เพื่อใช้ ค ้าประกัน และเป็ นการเสริ ม
สภาพคล่องทางการเงินให้ กับบริ ษัทอีกรู ปแบบหนึ่ง ในกรณีที่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งบริ ษัทมียอดคงค้ างเต็มใน
วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) ทางบริ ษัทก็สามารถใช้ วงเงิ นสินเชื่อ Factoring เพื่อเสริ มสภาพคล่องในช่วงเวลา
ดังกล่าวได้
- สินค้ าคงเหลือ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมลู ค่าสินค้ าคงเหลือ – สุทธิ
เท่ากับ 998.62 ล้ านบาท 1,172.21 ล้ านบาท และ 1,379.37 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม
เท่ากับ ร้ อยละ 35.92 ร้ อยละ 34.52 และร้ อยละ 38.41 ตามลาดับ
สิน ค้ า คงเหลือ ของบริ ษัท คือ วัต ถุด ิบ ที ่เ ตรี ย มไว้ ใ ช้ ใ นการผลิต สิน ค้ า ระหว่า งท า และสิน ค้ า
สาเร็ จ รู ป ที ่เ ก็บ สต็อ กไว้ เ พื ่อ จ าหน่า ย รวมถึง เฟอร์ น ิเ จอร์ ที ่น าเข้ า จากต่า งประเทศ และที ่สัง่ ซื ้อจาก
ภายในประเทศเพื่อจาหน่าย ในช่วงที่บริ ษัทรับคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าเป็ นจานวนมาก ช่ว งนันบริ
้ ษัทจะมีความ
ต้ องการสต็อกสินค้ าเพื่อเตรี ยมส่งมอบตามคาสัง่ ซื ้อเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย โดยหากพิจารณาจากอดีตที่ผ่าน
มาจะพบว่า มูลค่าสินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้นตามปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากปริ มาณการ
ขายที่เพิ่มขึ ้นดังกล่า ว ทาให้ บริ ษัทจาเป็ น ต้ อ งวางแผนการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ และการจัดเก็บ สต็อกสิน ค้ า
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คงเหลือให้ เพียงพอต่อปริ มาณความต้ องการ และจะต้ องป้องกันปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะใช้ ใน
การผลิตเพื่อจัดจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ า
สาหรับการผลิตและจาหน่ายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าต่างประเทศที่ผลิตตามคาสัง่ ซื ้อ (Made to order)
และกลุม่ ลูก ค้ า Modern Trade ภายในประเทศ โดยส่ว นใหญ่แ ล้ ว จะเป็ น การผลิต สิน ค้ า ประเภท
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด ซึ่งบริ ษัทมีเงื่อนไขจะต้ องผลิตสินค้ าสาเร็ จรู ปเพื่อจัดเก็บสต็อกไว้ รอการส่ง
มอบ โดยทางลูกค้ าต่างประเทศและ Modern Trade จะแจ้ งปริ มาณการส่งมอบสินค้ า สาเร็ จรู ปที่บริ ษัท
ผลิตไว้ รอเป็ นครัง้ ๆ ไป ซึ่ ง ทางบริ ษั ท จาเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ส ต็ อ กสิ น ค้ า ไว้ เ พี ย งพอและควบคุม ให้ มี การ
ส่งมอบสินค้ าได้ ตรงต่อเวลา สาหรับช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา มูลค่าสินค้ าคงเหลือของบริ ษัทโดยส่วนใหญ่คือ
สินค้ าระหว่างผลิตคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 64.50 ของมูลค่าสินค้ าคงเหลือ – สุทธิ หรื อคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ
889.63 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่มีมลู ค่าเท่ากับ 738.26 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นช่วงที่
บริ ษัท อยู่ร ะหว่า งการผลิต สิน ค้ า เพื่อ รองรับ การส่ง มอบตามคาสัง่ ซื ้อของกลุม่ ลูก ค้ า ต่า งประเทศและ
Modern Trade รองลงมาคือ กลุม่ สินค้ าสาเร็ จรู ป คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 27.71 ของมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
– สุท ธิ หรื อ คิด เป็ น มูลค่าเท่า กับ 382.23 ล้ า นบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2561 ที่มีม ลู ค่า
เท่ากับ 331.52 ล้ านบาท
หากพิจารณาระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (คานวณโดยใช้ สินค้ าคงเหลือ – กลุม่ สินค้ าสาเร็ จรู ป โดย
ไม่รวมสินค้ าระหว่างผลิต สินค้ าระหว่างทางและวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต) ในช่วงปี 2560 ปี 2561 และ ปี
2562 พบว่า บริ ษัทมีระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย เท่ากับ 93.02 วัน 112.20 วัน และ 145.21 วัน ตามลาดับ
หากพิจ ารณาในภาพรวมจากระยะเวลาขายสิน ค้ า เฉลี่ย ตั ้งแต่ช่ว งปี 2560 จนถึง ปั จ จุบ นั จะพบว่า มี
จานวนวันเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุสาคัญเกิดจากบริ ษัทมีปริ มาณสต็อกสินค้ าเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ตามการขยายตัวของรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้น
สาหรับนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าคงเหลือนัน้ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการตังค่
้ าเผื่อสินค้ าล้ าสมัย
ทางบริ ษัทได้ เริ่ มใช้ นโยบายการตังค่
้ าเผื่อสินค้ าล้ าสมัยและเคลื่อนไหวช้ า โดยพิจารณาจากสินค้ าที่มีอายุเกิน 3 ปี ขึ ้นไป
สภาพสินค้ าและประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต โดยประมาณค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าล้ าสมัยและเคลื่อนไหวช้ าร้ อยละ 5 ของ
มูลค่าสินค้ าที่จะได้ รับ หากสินค้ าค้ างนานเกินกว่า 4 ปี ขึ ้นไป จะตังค่
้ าเผื่อมูลค่าสินค้ าล้ าสมัยร้ อยละ 50 ของมูลค่าสินค้ า
ที่จะได้ รับ นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีสินค้ าที่ถกู จัดประเภทอยู่ในคลังสินค้ าสาเร็ จรู ปรอการพิจารณา โดยจะตั ้งค่าเผื่อสินค้ า
ล้ าสมัยร้ อยละ 20 ของมูลค่าสินค้ าที่จะได้ รับ
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมาทางบริ ษัทได้ เน้ นดาเนินการตามนโยบายการตรวจสอบและติดตามการเคลื่อนไหว
ของสินค้ าคงเหลืออย่างต่อเนื่อง หากเป็ นสินค้ าที่มีการเคลื่อนไหวช้ า หรื อเป็ นส่วนที่ตกค้ างจากการส่งมอบ บริ ษัทจะ
แก้ ปัญหาโดยการจัดให้ มีรายการส่งเสริ มการขาย เพื่อเป็ นช่องทางการระบายสินค้ า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริ ษัทได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อมูลค่าสินค้ าล้ าสมัยและเคลื่อนไหวช้ าเป็ นจานวน 5.66 ล้ านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริ ษัทมีมลู ค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 1,352.02 ล้ าน
บาท 1,522.81 ล้ านบาท และ 1,753.49 ล้ านบาท ตามลาดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
- เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ าซึ่งบันทึกโดยวิธีสว่ นได้ เสีย สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี
2561 และ ปี 2562 มีมูลค่า เท่ากับ 472.22 ล้ านบาท 561.69 ล้ านบาท และ 584.10 ล้ านบาท คิดเป็ น
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สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้ อยละ 16.98 ร้ อยละ 16.54 และ ร้ อยละ 16.27 ตามลาดับ โดยมูลค่าเงิน
ลงทุนในบริ ษัทร่ วมเท่ากับ 584.10 ล้ านบาท ดังกล่าวแบ่งออกเป็ น เงินลงทุนใน บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮล
ดิ ้งส์ จากัด (“SAFE”) จานวน 227.71 ล้ านบาท และเงินลงทุนในบริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศ
ไทย) จากัด (“GEP”) จานวน 356.39 ล้ านบาท
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมลู ค่าที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ – สุทธิ เท่ากับ 351.09 ล้ านบาท 459.40 ล้ านบาท และ 481.89 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อ
สินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้ อยละ 12.63 ร้ อยละ 13.53 และ ร้ อยละ 13.42 ตามลาดับ
ในปี 2562 บริ ษัทมีการลงทุนในส่วนที่สาคัญคือ เครื่ องจักรระหว่างติดตังจ
้ านวน 54.94 ล้ านบาท โดยไม่มี
การลงทุนในส่วนของอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างแต่อย่างใด
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมูลค่า
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สนิ – สุทธิ เท่ากับ 311.92 ล้ านบาท 277.41 ล้ านบาท และ 242.66 ล้ านบาท
คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้ อยละ 11.22 ร้ อยละ 8.17 และร้ อยละ 6.76 ตามลาดับ
ในปี 2554 บริ ษัทใช้ ราคาประเมินซึ่งเป็ นวิธีตีราคาใหม่ในการวัดมูลค่าอาคาร และเครื่ องจักรเพื่อรับรู้
มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงไปจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีนยั สาคัญ โดยใช้ วิธีเปรี ยบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) สาหรับการประเมินราคาเครื่ องจักร และใช้ วิธีต้น ทุน (Cost Approach)
สาหรับ การประเมิน ราคาอาคาร ซึ่ง ตามมาตรฐานบัญ ชีบ ริ ษัท จะต้ อ งมีก ารประเมิน ราคาอาคาร และ
เครื่ องจักร ทุก ๆ 5 ปี ซึ่งในปี 2559 ช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน บริ ษัทมีการประเมินราคาดังกล่าว และ
เกิดเป็ นกาไรจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ ้น 166.39 ล้ านบาท
สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริ ษัทมีมูลค่าสินทรั พย์ รวม เท่ากับ 2,780.29 ล้ านบาท
3,395.53 ล้ านบาท และ 3,590.97 ล้ านบาทตามลาดับ
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ รายการสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญสาหรับปี 2562 เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของรายการ
สินค้ าคงเหลือ เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าซื ้อเงิ นลงทุน และเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าหุ้น สาหรับการเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์
สภาพคล่อง
บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 0.84 เท่า 1.59 เท่าและ
1.10 เท่า ตามลาดับ โดยอัตราส่วนสภาพคล่องเกิดจากรายการสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียน ซึ่งหากพิจารณา
จากอัต ราส่ว นสภาพคล่องของบริ ษั ท พบว่า ในช่ว งปี 2562 ลดลง เกิ ด จากการลดลงเล็ก น้ อ ยของรายการสิน ทรั พ ย์
หมุนเวียน จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากมูลค่า 1,872.72 ล้ านบาท เป็ น 1,837.49 ล้ านบาท ในขณะที่รายการ
หนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญจากการจัดประเภทรายการหุ้นกู้ – ส่วนที่ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี ไปอยู่ใน
ส่วนของหนี ้สินหมุนเวียน ซึง่ หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในปี 2561 จะมีกาหนดครบชาระภายในเดือนสิงหาคม ปี 2563 ที่จะ
ถึงนีเ้ ป็ นจานวน 605.69 ล้ านบาท ดังนันการเพิ
้
่มขึ ้นของรายการหนี ้สินหมุนเวียนดังกล่าวจากรายการหุ้นกู้ ส่งผลให้
อัตราส่วนสภาพคล่องลดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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นอกจากนี ้หากพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว พบว่า บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที่
31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 0.23 เท่า 0.44 เท่า และ 0.23 เท่า ตามลาดับ ซึ่งอัตราส่วนที่ลดลง
ดังกล่าวเกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว และลูกหนี ้การค้ า-บริ ษัทอืน่ ลดลง ประกอบ
กับการเพิ่มขึ ้นของรายการหนี ้สินหมุนเวียนด้ วยเหตุผลเช่นเดียวกันกับการลดลงของอัตราส่วนสภาพคล่อง
หนีส้ นิ
หนี ้สินหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริ ษัทมีมลู ค่าหนี ้สินหมุนเวียน เท่ากับ 1,695.06 ล้ านบาท
1,181.25 ล้ านบาท และ 1,676.02 ล้ านบาท ตามลาดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี
2562 มีมลู ค่าเท่ากับ 431.77 ล้ านบาท 490.84 ล้ านบาท และ 522.48 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สิน
และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้ อยละ 15.53 ร้ อยละ 14.46 และ ร้ อยละ 14.55 ตามลาดับ โดยเงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินถูกนามาใช้ เป็ นวงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทเป็ นสาคัญ
- เจ้ าหนี ้การค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมลู ค่าเท่ากับ 199.73 ล้ านบาท 189.37
ล้ านบาท และ 153.08 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้ อยละ
7.18 ร้ อยละ 5.58 และ ร้ อยละ 4.26 ตามลาดับ ซึ่งบริ ษัทมีมูลค่าเจ้ าหนี ท้ ี่เกิดจากการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบเพื่อ
เตรี ยมใช้ ในกระบวนการผลิตรองรับคาสัง่ ซื ้อในส่วนธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ รวมถึงการสัง่ ซื ้อเฟอร์ นิเจอร์ สาเร็ จรู ป
จากผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศ โดยที่ผา่ นมาบริ ษัทมีระยะเวลาการจ่ายชาระคืนหนี ้ในปี
2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 67.68 วัน 69 วัน และ 69.67 วัน ตามลาดับ ซึ่งการจ่ายชาระคืนหนี ้
เป็ นไปตามนโยบายการเรี ยกเก็บเงินจากเจ้ าหนี ้การค้ าของบริ ษัท
- เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมลู ค่าเท่ากับ
279.64 ล้ านบาท 283.18 ล้ านบาท และ 195.99 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้ อยละ 10.06 ร้ อยละ 8.34 และร้ อยละ 5.51 ตามลาดับ โดยรายการดังกล่าวเกิดขึ ้นเพื่อเป็ น
ทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมที่มอี ตั ราดอกเบี ้ยที่จงู ใจกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราดอกเบี ้ยที่ได้ รับจาก
สถาบันการเงิน โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 5.5 ต่อปี ถึงร้ อยละ 7.5 ต่อปี
- หุ้นกู้สว่ นที่ครบกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และ ปี 2561 มีมลู ค่าเท่ากับ 499.88
ล้ านบาท และ 0 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้ อยละ 17.98 และ ร้ อยละ
0 ตามลาดับ และในปี 2562 จะหุ้นกู้ส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เท่ากับ 605.69 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นภาระหนี ห้ ้ ุน กู้ ส่ว นที่ จ ะถึ ง ครบกาหนดชาระในวัน ที่ 9 สิง หาคม 2563 นี ้
นอกจากนี ้ในรอบปี 2562 บริ ษัทได้ มีห้ นุ กู้สว่ นที่ออกใหม่และเสนอขายมูลค่า 375.11 ล้ านบาท ซึ่งส่วนนี ้ได้
ถูกจัดประเภทไปอยูใ่ นส่วนของหุ้นกู้-สุทธิ ส่วนรายการหนี ้สินไม่หมุนเวียน เนื่องจากมีกาหนดการจ่ายชาระ
คืนหุ้นกู้จานวนดังกล่าวแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 และวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ตามลาดับ
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หนี ้สินไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริ ษัทมีมูลค่าหนี ้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 58.67 ล้ านบาท
766.96 ล้ านบาท และ 460.54 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดในรายการที่สาคัญ ดังนี ้
- หุ้นกู้-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 และปี 2562 มีมลู ค่าเท่ากับ 688.64 ล้ านบาท และ 375.11 ล้ านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้ อยละ 20.28 และร้ อยละ 10.45 ตามลาดับ
- เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีมลู ค่าเท่ากับ 6.59 ล้ านบาท
31.76 ล้ านบาท และ 41.83 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้ อยละ
0.24 ร้ อยละ 0.94 และร้ อยละ 1.16 ตามลาดับ
หนี ้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริ ษัทมีมลู ค่าหนี ้สินรวม เท่ากับ 1,753.73 ล้ านบาท 1,948.21
ล้ านบาท และ 2,136.56 ล้ านบาท ตามลาดับ
บริ ษัทมีหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 188.35 ล้ าน
บาท ทังนี
้ ้บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.47 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่มี
อัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 1.35 เท่า
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริ ษัทมีมลู ค่าส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,026.56 ล้ านบาท
1,447.32 ล้ านบาท และ 1,454.41 ล้ านบาท ตามลาดับ
โดยส่วนของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดในรายการที่สาคัญ ดังนี ้
- ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 207.50 ล้ าน
บาท (จากทุนจดทะเบียน 354.14 ล้ านบาท) 239.85 ล้ านบาท (จากทุนจดทะเบียน 354.14 ล้ านบาท) และ
239.87 ล้ านบาท (จากทุนจดทะเบียน 312.46 ล้ านบาท) ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมี
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วเท่ากับ 239.87 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 959,487,557 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ตามข้ อมูลงบการเงินรวมของบริ ษัท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6.68 ต่อหนี ้สินและ
ส่วนของผู้ถือหุ้น โดยทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือ มีไว้ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลใน
วงจากัด ตามการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) อย่างไรก็ตามหุ้นเพิ่มทุนในส่ว นนี ้จะ
หมดอายุลงแล้ วนับตังแต่
้ วนั ที่จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 นอกจากนี ้หุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ
ยังมีไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม สาหรับ ECF-W2 และ ECF-W3
ด้ ว ย (ทั ้งนี ้ใบส าคัญ แสดงสิท ธิที ่อ อกให้ แ ก่ผู้ ถ ือ หุ้ น เดิม ส าหรับ ECF-W2 ได้ ห มดอายุล งเมื ่อ วัน ที ่ 20
กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา) ซึ่งบริ ษัทจะได้ ลดทุนในส่วนของหุ้นจานวนดังกล่าวต่อไป
- ส่วนเกิ นมูลค่า หุ้น ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริ ษั ทมีส่วนเกิ น มูลค่า หุ้น เท่ากับ
386.02 ล้ านบาท 768.12 ล้ านบาท และ 768.34 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งในช่วงปี 2562 รายการส่วนเกินมูลค่า
หุ้นเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย เป็ นผลจากการมีสว่ นเกินมูลค่าหุ้นจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ECF-W2 ที่หมดอายุเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา
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- กาไรสะสม – ที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ วันที่31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริ ษัทมีกาไรสะสม – ที่ยงั
ไม่ได้ จัดสรรเท่ากับ 361.21 ล้ านบาท 369.45 ล้ านบาท และ 407.25 ล้ านบาท ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีกาไรสะสม – ที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 11.34 ต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
โดยในส่วนของกาไรสะสม – ที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นี ้ ส่วนที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากกาไรจากการ
ดาเนินงานในรอบปี และส่วนหนึ่งเป็ นรายการตัดจ่ายจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินในส่วนอาคาร
และเครื่ องจักร ซึง่ โอนเข้ ากาไรสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
กระแสเงินสด สำหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
เงิ นสดสุทธิ ได้มำ (ใช้ไป) ในกิ จกรรมดำเนิ นงำน
บริ ษัทมีรายการสาคัญที่มีผลต่อกระแสเงินสดจากการดาเนินงานเกิดจากมีการใช้ เงินสดเพื่อสต็อกสินค้ าคงเหลือ
เพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ วจานวน 208.59 ล้ านบาท นอกจากนี ้ยังเกิดจากรายการเจ้ าหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น 36.29 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่าย
ค้ างจ่ายและหนี ้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น 21.76 ล้ านบาท โดยรายการหลักที่เกิดขึ ้นดังกล่าว ส่งผลให้ บริ ษัทมีกระแสเงินสด
สุทธิจากการดาเนินงาน ติดลบ 58.89 ล้ านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปี 2561 ที่มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน ติดลบ
110.52 ล้ านบาท
เงิ นสดสุทธิ ได้มำ (ใช้ไป) ในกิ จกรรมลงทุน
บริ ษัทมีเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิ จกรรมลงทุน 95.84 ล้ านบาท รายการที่สาคัญเกิดจาก ในปี 2562 มีเงิ นสดถูกนาไปใช้
ลงทุนในรายการที่สาคัญ ได้ แก่ เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ ้นซึ่งเป็ นการลงทุนในตัว๋ แลกเงิน ในอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3 ต่อปี จานวน
120 ล้ านบาท เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าซื ้อเงินลงทุนเพิ่มขึ ้น 95 ล้ านบาท การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ ้น 56.22 ล้ านบาท
เงิ นสดสุทธิ ได้มำ (ใช้ไป) ในกิ จกรรมจัดหำเงิ น
บริ ษัทมีเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 106.43 ล้ านบาท รายการที่สาคัญเกิดจากการได้ เงินจาก
การออกและเสนอขายหุ้นกู้จานวน 380.20 ล้ านบาท และรายการเงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ ้น 39.59 ล้ านบาท
รายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น 31.64 ล้ านบาท เป็ นสาคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 84.06 ล้ านบาท ลดลงจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ที่มีจานวนเท่ากับ 132.36 ล้ านบาท ซึ่งเกิดจากในปี 2561 บริ ษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทาให้
ได้ รับเงินเข้ ามาเป็ นจานวน 699.90 ล้ านบาท เป็ นสาคัญ
หากพิจารณาจากอัตราส่วนวงจรเงิ นสด (Cash Cycle) จะพบว่า ปี 2562 บริ ษัทมีระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
เท่ากับ 145.21 วัน ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย เท่ากับ 91.81 วัน และระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ยเท่ากับ 69.67 วัน ซึ่งทาให้
บริ ษัทมี Cash Cycle เท่ากับ 167.35 วัน โดยมีระยะเวลาเพิ่มขึ ้นจากปี 2561 ที่มี Cash Cycle อยู่ที่ 123.92 วัน โดย
Cash Cycle เท่ากับ ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่ บวกระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ หักด้ วยระยะเวลาชาระหนี ้เฉลีย่
รำยจ่ ำยเพื่อกำรลงทุน
รายจ่ายเพื่อการลงทุนของบริ ษัทที่ผ่านมา มีวตั ถุประสงค์ เพื่อลงทุนในการก่อสร้ างอาคารโรงงาน เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์สาหรับขยายกาลังการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยมีรายละเอียดรายจ่ายเพื่อการลงทุน ดังต่อไปนี ้
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ตำรำงรำยละเอียดรำยจ่ ำยเพื่อกำรลงทุน
หน่ วย : ล้ ำนบำท

รายจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

32.75

135.92

56.22

ข้ อสังเกตจากผู้สอบบัญชี สาหรับงบการเงินประจาปี 2562 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ไม่มี -
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ปั จจัยหรือเหตุกำรณ์ ท่ อี ำจมีผลต่ อฐำนะกำรเงินหรือกำรดำเนินงำนอย่ ำงมีนัยสำคัญในอนำคต (Forward Looking)
ในช่วงปี 2562 ที่ผา่ นมา บริ ษัทได้ ดาเนินธุรกิจหลักด้ านการเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ที่ทาจาก
ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด และไม้ ยางพารา และถึงแม้ วา่ ในรอบปี 2562 นี ้ บริ ษัทจะไม่ได้ รับผลกระทบที่สง่ ผลต่อฐานะการเงินหรื อ
ผลการดาเนินงานจากปั ญหาทังจากปั
้
จจัยภายในธุรกิจ รวมถึงปั จจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ จากภาวะ
เศรษฐกิจที่ไม่เอื ้ออานวย หรื ออัตราแลกเปลี่ยน และอื่น ๆ ซึ่ง บริ ษัทไม่ได้ นิ่งนอนใจที่จะพิจารณาถึงแนวทางการบริ หาร
จัดการความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริ ษัทยังแสวงหาโอกาสการกระจายความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจออกไปยัง
ธุร กิ จ ประเภทใหม่ ๆ เพื่อ ลดความเสี่ย งจากการพึ่ง พาธุ ร กิ จ เฟอร์ นิ เจอร์ ห ลัก เพีย งอย่างเดีย ว ทัง้ นี ใ้ นส่วนของธุร กิ จ
เฟอร์ นิเจอร์ บริ ษัทยังคงมีความแข็งแกร่ง และสามารถสร้ างความได้ เปรี ยบต่อคู่แข่งขัน เนื่องจากสามารถผลิตสินค้ าได้ ใน
ราคาต้ นทุนที่ต่ากว่าเมื่อเทียบกับผู้ผลิตจากประเทศเพื่อนบ้ าน ได้ แก่ มาเลเซีย และเวียดนาม ซึ่งยังคงจัดเป็ นคู่แข่งขันที่
สาคัญของประเทศไทย
ดังนัน้ การคาดการณ์ ปัจจัยหรื อเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินหรื อการดาเนินงานของ
บริ ษัทนัน้ บริ ษัทมองว่า การจัดตังบริ
้ ษัทย่อ ย คือ บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) เพื่อเป็ นผู้เข้ าลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน นอกเหนือจากการเข้ าลงทุนใน บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด (“โครงการฯ” หรื อ “PWGE”)
ซึง่ เป็ นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ณ อาเภอแว้ ง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์ โดยให้
บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด (“SAFE”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่วมของบริ ษัท (ซึ่งมีบริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ในฐานะ
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทถือหุ้นที่ร้อยละ 33.37) โดย SAFE ถือหุ้นของ PWGE ร้ อยละ 99.99 ปั จจุบนั สามารถรับรู้ รายได้ จา
การจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ตังแต่
้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เป็ นต้ นมาแล้ ว ในรอบปี 2562 นี ้ PWGE ถือเป็ นแหล่งสร้ าง
รายได้ หลักที่สาคัญของ SAFE
สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ขนาดกาลังการผลิตติดตั ้งรวม
220 เมกะวัตต์ ที่ทาง ECF-P เข้ าลงทุนในบริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด (“GEP”) ในสัดส่วนร้ อยละ
20 ปั จจุบนั บริ ษัทได้ เริ่ มรับรู้ สว่ นแบ่งกาไร สาหรับการเริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ สาหรับเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะ
วัตต์ นับตั ้งแต่วนั ที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาแล้ ว และยังมีคงเหลือ เฟสที่ 2 – 4 ที่ขณะนี ้อยู่ระหว่างดาเนินการ
ก่อสร้ างอีก 170 เมกะวัตต์ ที่คาดว่าจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จภายในปี 2564 นี ้ต่อไป
ทังนี
้ ้ในระหว่างการก่อสร้ างโครงการ บริ ษัทจะมีสว่ นของค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการลงทุน
เกิดขึ ้นในระหว่างที่โครงการดังกล่าวยังไม่มรี ายได้ ในเชิงพาณิชย์เกิดขึ ้น ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินหรื อผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทในช่วงเวลาดังกล่าวได้
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กำรรั บรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอ
รับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
นอกจากนี ้ บริ ษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่าง
ถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี
เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ น
สาระสาคัญทังของบริ
้
ษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
และบริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้
การกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัท
ได้ มอบหมายให้ นายชาลี สุขสวัสดิ์ หรื อนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทุกหน้ าด้ วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายชาลี สุขสวัสดิ์ หรื อนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัท
ได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น”
ชื่อ

ตำแหน่ ง

ลำยมือชื่อ

1. นายวัลลภ

สุขสวัสดิ์

กรรมการ /
ประธานกรรมการบริ หาร

นายวัลลภ สุขสวัสดิ์

2. นายชาลี

สุขสวัสดิ์

กรรมการ /
กรรมการบริ หาร

นายชาลี สุขสวัสดิ์

3. นายอารักษ์

สุขสวัสดิ์

กรรมการ /
กรรมการบริ หาร /
กรรมการผู้จดั การ /
รักษาการผู้อานวยการฝ่ ายขายและการตลาด

4. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

กรรมการ /
กรรมการบริ หาร /
รองกรรมการผู้จดั การ
เลขานุการบริ ษัท

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล -1

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

นางสาวทิ พวรรณ สุขสวัสดิ์

(ประทับตราบริ ษัท)

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ผู้รับมอบอำนำจ
ชื่อ

ตำแหน่ ง

1. นายชาลี

สุขสวัสดิ์

กรรมการ /
กรรมการบริ หาร

2. นายอารักษ์

สุขสวัสดิ์

กรรมการ /
กรรมการบริ หาร /
กรรมการผู้จดั การ /
รักษาการผู้อานวยการฝ่ ายขายและการตลาด

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล -2

ลำยมือชื่อ
นายชาลี สุขสวัสดิ์
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท
ลำดับ
1.

รำยชื่อ/ตำแหน่ ง
พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
- ประธานกรรมการบริ ษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
26 ตุลาคม 2555

อำยุ
(ปี )
84

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
- วิทยาศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต
(กิตติมศักดิ)์
สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.)
โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า
- Associate Infantry Career
Course, Georgia, USA.
- Internal Defense and
Development Course, North
Carolina, USA.
- โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก
- วิทยาลัยการทัพบก
- หลักสูตรกฎหมายสาหรับ
ผู้บงั คับบัญชาชันสู
้ ง,
กระทรวงกลาโหม
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที่ 10/2004 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)

ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วนกำรถือ
ครอบครัวระหว่ ำง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหำร
(%)
ไม่มี
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 1

ประสบกำรณ์ กำรทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลำ
2557 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั

ตำแหน่ งและชื่อหน่ วยงำน/บริษัท
บริษัทจดทะเบียน
- ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ
- ตรวจสอบ
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
- ประธานกรรมการบริษัท
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม

ประเภทธุรกิจ
- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์

- ผู้ผลิตและให้ บริการ
แม่พิมพ์เพื่อผลิต
ชิ ้นส่วนพลาสติก
2562 – ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ
- ผู้ผลิตและจาหน่าย
บมจ. ยูบิส (เอเชีย)
ผลิตภัณฑ์ยางยาแนว
ฝากระป๋ อง และแลค
เกอร์ เคลือบกระป๋ อง
บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2529 - ปั จจุบนั - ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ
- วิทยาลัยระดับ ปวช. ,
บริษัท E.Tech จากัด (วิทยาลัย
ปวส.
เทคโนโลยีภาคตะวันออก E.Tech)

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ลำดับ

รำยชื่อ/ตำแหน่ ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ

ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วนกำรถือ
ครอบครัวระหว่ ำง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหำร
(%)

ประสบกำรณ์ กำรทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ งและชื่อหน่ วยงำน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

หน่ วยงำนและองค์ กรอื่น ๆ
2520 – ปั จจุบนั - ผู้นาองค์กรไลออนส์สากลภาครวม
- กิจกรรม
310 ประเทศ
สาธารณประโยชน์และ
สาธารณกุศล
2529 – ปั จจุบนั - นายทหารพิเศษประจากรมทหารราบที่
21 รักษาพระองค์
2535 – ปั จจุบนั - ประธานมูลนิธิไตรแก้ ว ด้ านการศึกษา - โรงเรียนระดับอนุบาลโรงเรียนธรรมวาที
ประถม
2547 - ปั จจุบนั - นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2559 – ปั จจุบนั - ประธานที่ปรึกษามูลนิธิไลออนส์ใน
สนับสนุนกิจกรรม
ประเทศไทย
สาธารณประโยชน์และ
สาธารณกุศล

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 2

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ลำดับ

รำยชื่อ/ตำแหน่ ง

2.

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการอิสระ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
26 ตุลาคม 2555

อำยุ
(ปี )
62

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
- ปริ ญญาเอก
PhD. (Economics)
University of Minnesota, U.S.A.
- ปริ ญญาโท
MA (Economics)
University of Minnesota, U.S.A.
- ปริ ญญาโท
พัฒนบริ หารศาสตร์ มหาบัณฑิต
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(เศรษฐศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร
(DAP) รุ่ นที่ 69/2008 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)

ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วนกำรถือ
ครอบครัวระหว่ ำง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหำร
(%)
ไม่มี
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

ประสบกำรณ์ กำรทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลำ
2555 - ปั จจุบนั
2556 - 2560
2556 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั

ตำแหน่ งและชื่อหน่ วยงำน/บริษัท
บริษัทจดทะเบียน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริษัท
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
- ประธานกรรมการบริษัท
บมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรช
- กรรมการอิสระ
บมจ. สหการประมูล
-

2558 – ปั จจุบนั 2559 – ปั จจุบนั -

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 3

2554 - ปั จจุบนั

-

2560 – 2562

-

ประเภทธุรกิจ
- ผู้ผลิตและจัด
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์

- ผู้ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ก๊อกน ้า
- ธุรกิจให้ บริการเป็ นคน
กลางในการจัดการ
ประมูลทรัพย์สิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน - ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
กรรมการบริษัท
บมจ. ทีวี ธันเดอร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
กรรมการอิสระ
เคมีภณ
ั ฑ์
บมจ.เมกาเคม (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ
- ผลิตและจัดจาหน่าย
บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก
ถุงพลาสติก
(1994)
บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
- ผู้ให้ บริการฝึ กอบรม และ
บจก. เลิร์นเทค
พัฒนาสื่อการสอนแบบครบ
วงจร (e-Learning Total
Solution)
ประธานกรรมการ
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง
บมจ.พีซีเอ็น คอร์ ป
งานสาธารณูปโภคที่
เกี่ยวกับระบบคมนาคม
และขนส่ง

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ลำดับ

รำยชื่อ/ตำแหน่ ง

2.

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการอิสระ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
26 ตุลาคม 2555
(ต่อ)

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ

ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วนกำรถือ
ครอบครัวระหว่ ำง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหำร
(%)

ประสบกำรณ์ กำรทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ งและชื่อหน่ วยงำน/บริษัท

2558 – ปั จจุบนั - กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
บมจ.บ้ านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ ธานี)

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 4

ประเภทธุรกิจ
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ลำดับ
3.

รำยชื่อ/ตำแหน่ ง
รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
26 ตุลาคม 2555

อำยุ
(ปี )
56

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
- ปริ ญญาโท
วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี
วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตร
(DAP) รุ่ นที่ 99/2012 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)

ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วนกำรถือ
ครอบครัวระหว่ ำง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหำร
(%)
ไม่มี
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

ประสบกำรณ์ กำรทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ งและชื่อหน่ วยงำน/บริษัท

2555 - ปั จจุบนั

-

2539 - ปั จจุบนั

-

-

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการบริษัท /
- ผู้ผลิตและจัด
กรรมการตรวจสอบ
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
หน่ วยงำนและองค์ กรอื่น ๆ
ผู้อานวยการศูนย์ความเป็ นเลิศทาง
วิชาการด้ านยางพารา
ผู้เชี่ยวชาญของโครงการสนับสนุน
พัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
(iTAP) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมเครื่อง
เรือนไทย
ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจไม้ ยางพารา
คณะกรรมการการรับรองไม้ เศรษฐกิจ
ไทย สานักงานการรับรองไม้ เศรษฐกิจ
ไทย
และไม่มีการดารงตาแหน่งในกิ จการ
อืน่ ทัง้ ทีเ่ ป็ นและไม่เป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียน

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 5

ประเภทธุรกิจ

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ลำดับ
4.

รำยชื่อ/ตำแหน่ ง
ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ง
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริ ษัท
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
28 เมษายน 2560

อำยุ
(ปี )
48

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
- ปริ ญญาเอก
Ph.D. (Electrical Engineering)
The University of New South
Wales, Australia
- ปริ ญญาโท
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ประกาศนียบัตร
(DAP) รุ่ นที่ 140/2017 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)

ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วนกำรถือ
ครอบครัวระหว่ ำง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหำร
(%)
ไม่มี
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

ประสบกำรณ์ กำรทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ งและชื่อหน่ วยงำน/บริษัท
บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบนั - กรรมการบริ ษัท และกรรมการอิสระ - ผู้ผลิตและจัด
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

2560

2560

2552 – 2560
2561 - 2562

- กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ
กิจการสังคม
บริ ษัท กรุ งเทพธนาคม จากัด
- กรรมการ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
บริ ษัท กรุ งเทพธนาคม จากัด

- วิสาหกิจ ของ
กรุ งเทพมหานคร
ดาเนินการระบบ
โครงสร้ างพื ้นฐาน
- วิสาหกิจ ของ
กรุ งเทพมหานคร
ดาเนินการระบบ
โครงสร้ างพื ้นฐาน
- ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

- ผู้จดั การโครงการโรงไฟฟ้า
บริ ษัท นวนครการไฟฟ้า จากัด
- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ - ยางพารา และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลิตภัณฑ์จาก
ค่าตอบแทน
ยางพารา ปาล์ม
บริ ษัท ไทยอีสเทอร์ นกรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์ น ้ามัน และผลิตภัณฑ์
จากัด
จากปาล์มน ้ามัน

2560 - ปัจจุบนั - รองกรรมการผู้อานวยการ
บริ ษัท กรุ งเทพธนาคม จากัด

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 6

ประเภทธุรกิจ

- วิสาหกิจ ของ
กรุ งเทพมหานคร
ดาเนินการระบบ
โครงสร้ างพื ้นฐาน

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ลำดับ

รำยชื่อ/ตำแหน่ ง

4.

นายชาลี สุขสวัสดิ์
- รองประธานกรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ หาร
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
26 ตุลาคม 2555

อำยุ
(ปี )
52

ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วนกำรถือ
ประสบกำรณ์ กำรทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
ครอบครัวระหว่ ำง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลำ
ตำแหน่ งและชื่อหน่ วยงำน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
(%)
- ปริ ญญาตรี
บุตรของ
15.6315%
บริษัทจดทะเบียน
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
นายวัลลภ กับนาง
15.6317%
2542 – ปั จจุบนั - รองประธานกรรมการบริษัท /
- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
วราภรณ์
(รวมคูส่ มรส
กรรมการบริหาร
เฟอร์ นิเจอร์
- ประกาศนียบัตร
และพี่ชายของ
และบุตรที่ยงั
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
(DAP) รุ่ นที่ 94/2012 สมาคม
นายอารักษ์ /
ไม่บรรลุนิติ
บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย นางสาวทิพวรรณ
ภาวะ)
2558 – ปั จจุบนั - กรรมการ
- การเข้ าลงทุนในบริษัท
(IOD)
สัดส่วนการ
ถือหุ้น
เปลี่ยนแปลง
ลดลง
0.0013% เมื่อ
เทียบระหว่าง
ปี

บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์
2560 – ปั จจุบนั - กรรมการ
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์
2560 - ปั จจุบนั - กรรมการ
บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์
2560 – ปั จจุบนั 2560 – ปั จจุบนั 2560 – ปั จจุบนั 2560 - ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 7

-

อื่น
- การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
ด้ านพลังงาน
- การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานชีว
มวล
กรรมการ
- โรงไฟฟ้าพลังงานชีว
บจก.ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์ จี
มวล จังหวัดนราธิวาส
กรรมการ
- โรงไฟฟ้าพลังงาน
บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี (แพร่)
Biomass Gasification
จังหวัดแพร่
กรรมการ
- โรงไฟฟ้าพลังงาน
บจก.พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศ แสงอาทิตย์ ประเทศ
ไทย)
เมียนมาร์
ประธานกรรมการ
- โรงงานผลิตและ
บจก.แพลนเนทบอร์ ด
จาหน่ายแผ่นไม้ เอ็มดี
เอฟ (อยูร่ ะหว่างการ
ก่อสร้ างโครงการ

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ลำดับ
5.

รำยชื่อ/ตำแหน่ ง
นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
- กรรมการบริ ษัท
- ประธานกรรมการบริ หาร
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
26 ตุลาคม 2555

อำยุ
(ปี )
78

ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วนกำรถือ
ประสบกำรณ์ กำรทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
ครอบครัวระหว่ ำง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลำ
ตำแหน่ งและชื่อหน่ วยงำน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
(%)
บริษัทจดทะเบียน
- ประถมชันปี
้ ที่ 4
คูส่ มรสของ
2.4533%
- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
โรงเรี ยนวัดห้ วยสาริ กา
นางวราภรณ์ และ
3.0039% 2542 – ปั จจุบนั - กรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร
เฟอร์ นิเจอร์
- ประกาศนียบัตร
บิดาของ
(รวมคูส่ มรส)
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
(DAP) รุ่ น ที่ 96/2012 สมาคม
นายชาลี /
บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
สัดส่วนการ
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
นายอารักษ์ /
2558 – ปั จจุบนั - กรรมการ
- การเข้ าลงทุนในบริษัท
ถือหุ้น
เปลี่ยนแปลง
บจก.อี
ซ
เ
ี
อฟ
โฮลดิ
้งส์
อื่น
(IOD)
นางสาวทิพวรรณ
ลดลง
0.0003% เมื่อ
เทียบระหว่าง
ปี

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 8

2560 – ปั จจุบนั - กรรมการ
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์
2560 - ปั จจุบนั - กรรมการ
บจก.แพลนเนทบอร์ ด

- การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
ด้ านพลังงาน
- โรงงานผลิตและ
จาหน่ายแผ่นไม้ เอ็มดี
เอฟ (อยูร่ ะหว่างการ
ก่อสร้ างโครงการ)

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ลำดับ
6.

รำยชื่อ/ตำแหน่ ง
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผู้จดั การ
-ผู้อานวยการฝ่ ายขายและ
การตลาด (รักษาการ)
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
26 ตุลาคม 2555

อำยุ
(ปี )
49

ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วนกำรถือ
คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
ครอบครัวระหว่ ำง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหำร
(%)
- ปริ ญญาโท
บุตรของ
15.7217%
เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
นายวัลลภ กับนาง
15.8468%
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วราภรณ์
- ปริ ญญาตรี
และน้ องชายของ (รวมคูส่ มรส)
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขา
นายชาลี /
สัดส่วนการ
เศรษฐศาสตร์ การเงิน มหาวิทยาลัย พี่ชายของนางสาว
ถือหุ้น
เปลี่ยนแปลง
รามคาแหง
ทิพวรรณ
เพิม่ ขึ ้น
- ประกาศนียบัตร
0.0721% เมื่อ
เทียบระหว่าง
 (DAP) รุ่ นที่ 95/2012 สมาคม
ปี
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
 หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่ นที่ 16
 หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้
ชานวญการประจาตัวสมาชิก
รัฐสภา รุ่ นที่ 6 สถาบัน
พระปกเกล้ า
 หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ าน
วิทยาการพลังงาน สถาบัน
วิทยาการพลังงาน (วพน.)
 หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน”
สาหรับผู้บริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร Master of
Investment Courses (Ultra
Wealth Group รุ่ นที่ 3)

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 9

ประสบกำรณ์ กำรทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ งและชื่อหน่ วยงำน/บริษัท

2542 – ปั จจุบนั -

2558 – ปั จจุบนั 2560 – ปั จจุบนั 2560 – ปั จจุบนั 2560 – ปั จจุบนั 2560 – ปั จจุบนั -

2560 – ปัจจุบนั -

ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการบริษัท /
- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
กรรมการบริหาร /
เฟอร์ นิเจอร์
กรรมการผู้จดั การ /
ผู้อานวยการฝ่ ายขายและการตลาด
(รักษาการ)
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
- การเข้ าลงทุนในบริษัท
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์
อื่น
กรรมการ
- การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์
ด้ านพลังงาน
กรรมการ
- การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์
โรงไฟฟ้าพลังงานชีว
มวล
กรรมการ
- โรงไฟฟ้าพลังงานชีว
บจก.ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์ จี
มวล จังหวัดนราธิวาส
กรรมการ
- โรงไฟฟ้าพลังงาน
บริษัท เซฟ เอนเนอร์ จี (แพร่)
Biomass Gasification
จังหวัดแพร่
กรรมการ
- โรงไฟฟ้าพลังงาน
บจก.พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศ แสงอาทิตย์ ประเทศ
ไทย)
เมียนมาร์
กรรมการ
- โรงงานผลิตและ
บจก.แพลนเนทบอร์ ด
จาหน่ายแผ่นไม้ เอ็มดี
เอฟ (อยูร่ ะหว่างการ
ก่อสร้ างโครงการ)

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ลำดับ
6

รำยชื่อ/ตำแหน่ ง
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผู้จดั การ
-ผู้อานวยการฝ่ ายขายและ
การตลาด (รักษาการ)
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
26 ตุลาคม 2555
(ต่อ)

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ

ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วนกำรถือ
ครอบครัวระหว่ ำง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหำร
(%)

- ประกาศนียบัตร (ต่อ)
 หลักสูตร “วิทยาการการจัดการ
ส าหรั บนั ก บริ หารระดั บ สู ง ”
(วบส.) รุ่ นที่ 1
ค ณ ะ รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ หาร
ศาสตร์ (NIDA)
 หลักสูตร Chief
Transformer Officer (CTO
Course)
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 Digital Transformation for
CEO บมจ.เนชั่น บอรดแค
สติ ้ง คอร์ ปอเรชัน่

ประสบกำรณ์ กำรทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ งและชื่อหน่ วยงำน/บริษัท
หน่ วยงำนและองค์ กรอื่น ๆ

2550 – ปัจจุบนั - คณะกรรมการ
Council of Asia Furniture
Associations (CAFA)
2555 – 2559 - นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่ อง
เรื อนไทย

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 10

ประเภทธุรกิจ

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ลำดับ
7.

รำยชื่อ/ตำแหน่ ง
นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ หาร
- รองกรรมการผู้จดั การ
- เลขานุการบริ ษัท
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
26 ตุลาคม 2555

อำยุ
(ปี )
46

ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วนกำรถือ
ประสบกำรณ์ กำรทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
ครอบครัวระหว่ ำง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลำ
ตำแหน่ งและชื่อหน่ วยงำน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
(%)
บริษัทจดทะเบียน
- ปริ ญญาตรี
บุตรของ
15.6524%
- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ นายวัลลภ กับนาง
15.6526% 2542 – ปั จจุบนั - กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหาร /
เฟอร์ นิเจอร์
- ประกาศนียบัตร
วราภรณ์
(รวมคูส่ มรส
รองกรรมการผู้จดั การ
(DAP) รุ่ นที่ 94/2012 สมาคม
และน้ องของ
และบุตรที่ยงั
เลขานุการบริษัท
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
นายชาลี /
ไม่บรรลุนิติ
บริ
ษ
ท
ั
อื
่
น
ที
่
ไ
ม่
ใ
ช่
บ
ริ
ษ
ท
ั
จดทะเบี
ย
น
(IOD)
นายอารักษ์
ภาวะ)
สัดส่วนการ
ถือหุ้น
เปลี่ยนแปลง
ลดลง
0.0013% เมื่อ
เทียบระหว่าง
ปี

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 11

2558 – ปั จจุบนั - กรรมการ
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์
2560 – ปั จจุบนั - กรรมการ
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์
2560 – ปั จจุบนั - กรรมการ
บจก.แพลนเนทบอร์ ด

- การเข้ าลงทุนในบริษัท
อื่น
- การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
ด้ านพลังงาน
- โรงงานผลิตและ
จาหน่ายแผ่นไม้ เอ็มดี
เอฟ (อยูร่ ะหว่างการ
ก่อสร้ างโครงการ)

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ลำดับ

รำยชื่อ/ตำแหน่ ง

9.

นางสุภคั สุขสวัสดิ์
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
(ส่วนสาขา)
(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาวนิตยา โต๊ ะพงศ์อนันต์

อำยุ
(ปี )
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คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
- ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วนกำรถือ
ประสบกำรณ์ กำรทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อนหลัง
ครอบครัวระหว่ ำง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลำ
ตำแหน่ งและชื่อหน่ วยงำน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
(%)
บริษัทจดทะเบียน
คูส่ มรสของ
0.0000%
15.6317% 2546 – ปัจจุบนั - ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การ
นายชาลี
- ผู้ผลิตและจัด
(รวมคูส่ มรส
(ส่วนสาขา)
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
และบุตรที่ยงั
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)
สัดส่วนการ
ถือหุ้น
เปลี่ยนแปลงเ
ลดลง
0.0013% เมื่อ
เทียบระหว่าง
ปี

10.

นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
(ส่วนสานักงานใหญ่)
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -
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- ปริ ญญาตรี
นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

คูส่ มรสของนางสาว
ทิพวรรณ

บริษัทจดทะเบียน
0.0001%
15.6526% 2542 – ปัจจุบนั - ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การ
(รวมคูส่ มรส
(ส่วนสานักงานใหญ่)
และบุตรที่ยงั
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)
สัดส่วนการ
ถือหุ้น
เปลี่ยนแปลงเ
ลดลง
0.0013% เมื่อ
เทียบระหว่าง
ปี

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 12

- ผู้ผลิตและจัด
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ลำดับ
11.

รำยชื่อ/ตำแหน่ ง
นางสาวพชนัน สิงห์ภู่
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาวน ้าทิพย์ สิงห์ภู่

อำยุ
(ปี )
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คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
- ปริ ญญาตรี
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วนกำรถือ
ครอบครัวระหว่ ำง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหำร
(%)
ไม่มี
0.0001%
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 13

ประสบกำรณ์ กำรทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ งและชื่อหน่ วยงำน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียน
2542 – 8 พ.ย.
2561
9 พ.ย.2561 –
ปั จจุบนั

- ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค

- ผู้ผลิตและจัด
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ลำดับ

รำยชื่อ/ตำแหน่ ง

12.

นายพงศ์พนั ธุ์ สุริยอัมพร
- ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน
(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน และผู้
ควบคุมดูแลการทาบัญชี)
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

อำยุ
(ปี )
51

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
- ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาบัญชีบริ หาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรการเตรี ยมความ
พร้ อมทางบัญ ชี แ ละการเงิ น และ
การพั ฒ นาความรู้ ต่ อ เนื่ อ งด้ าน
บัญชี ประจาปี 2561
จ านวนรวม 12 ชั่ว โมง ภายใต้
หลักสูตรของสภาวิชาชี พบัญ ชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Strategic CFO in
Capital Market รุ่ นที่ 8 ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Financial Model 3
Financial Projection and DCE
ส ภ า วิ ช า ชี พ บั ญ ชี ใ น พ ร ะ บ ร ม
ราชูปถัมภ์

ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วนกำรถือ
ครอบครัวระหว่ ำง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหำร
(%)
ไม่มี
ไม่มี
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

ประสบกำรณ์ กำรทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลำ

ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียน
ปั จจุบนั
2559-2560

2556-2559

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 14

ตำแหน่ งและชื่อหน่ วยงำน/บริษัท
- ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
- รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายบัญชี
และการเงิน
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)
- ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บมจ.สาลี่ พริน้ ติ ้ง
- ผู้อานวยการฝ่ ายงบประมาณ และ
ประเมินผลการดาเนินงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
- ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
บจก.วีไอวี กรุ๊ป จากัด
(ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)

- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์
- ผู้ผลิตและจาหน่าย
อุปกรณ์ชิ ้นส่วนตกแต่ง
รถยนต์
- ผู้ผลิตฉลากสินค้ าและ
งานพิมพ์คณ
ุ ภาพสูง

- การเข้ าลงทุนในบริษัท
อื่นๆ

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในบริษัท ของกรรมกำรและผู้บริหำร สำหรับรอบปี 2562
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ลำดับ

1

2

3

4

5

6

7

รำยชื่อ / ตำแหน่ ง

พลเอกเทอดศักดิ์
มารมย์
ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ดร.เอกริ นทร์
วาสนาส่ง
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายชาลี
สุขสวัสดิ์
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริ หาร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริษัท
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการบริษัท

-ไม่มี-

-ไม่มี-

จำนวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ /
(ลดลง) ในปี
2562
-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

0.00
0.00

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

0.00
0.00

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

0.00
0.00

จำนวนหุ้นที่ถอื จำนวนหุ้นที่ถอื
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561 ธันวำคม 2562

สัดส่ วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)
0.00

-ไม่มี149,982,750

-ไม่มี149,982,750

-ไม่มี-ไม่มี-

0.00
15.6315

1,600
23,538,800

1,600
23,538,800

-ไม่มี-ไม่มี-

0.0002
2.4533

-ไม่มี435,000

0.5506
15.7217

5,283,100 5,283,100.00
150,412,750 150,847,750.00

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 15

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ลำดับ

8

9

10

11

12

รำยชื่อ / ตำแหน่ ง

กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมการบริษัท
กรรมการบริ หาร
เลขานุการบริ ษัท
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสุภคั
สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ (ส่วนสาขา)
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ (สานักงานใหญ่)
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวพชนัน สิงห์ภู่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายพงศ์พนั ธุ์ สุริยอัมพร
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

จำนวนหุ้นที่ถอื จำนวนหุ้นที่ถอื
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561 ธันวำคม 2562

จำนวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ /
(ลดลง) ในปี
2562

สัดส่ วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

270,000
-ไม่มี-

0.1251
15.6524

930,000
150,182,750

1,200,000
150,182,750

2,400
400

2,400
400

-ไม่มี-ไม่มี-

0.0003
0.0000

149,983,950
600

149,983,950
600

-ไม่มี-ไม่มี-

15.6317
0.0001

150,184,550
600

150,184,550
600

-ไม่มี-ไม่มี-

15.6526
0.0001

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

0.00
0.00

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 16

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท
นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และเป็ น
ผู้มีความรู้โดยจบการศึกษาด้ านบัญชี – การเงิน เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ให้ คาแนะนาเบือ้ งต้ นแก่กรรมการเพื่อรับทราบถึงข้ อกฎหมาย ระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ของบริ ษัท และ
ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้ องและสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้ านกฎหมาย กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัท และข้ อพึงปฏิบตั ิ
ต่าง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังติ
้ ดตามให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
5. ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้ องตามระเบียบและข้ อกาหนดของ สานักงาน
กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. เป็ นบุคคลผู้ประสานงาน (Contact person) กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
7. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ได้ แก่
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัท ของกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หาร
- รายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท
- รายงานประจาปี
- แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
8. การดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เลขานุการบริ ษัทพ้ นจากตาแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง้
เลขานุการบริ ษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่เลขานุการบริ ษัทคนเดิมพ้ นจากตาแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ และ
ให้ คณะกรรมการบริษัทมีอานาจมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึง่ ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 17

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
ชื่อ – นำมสกุล
พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์
รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
ดร.เอกริ นทร์
วาสนาส่ง
นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
นายชาลี
สุขสวัสดิ์
นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

ECF
VV-Decor
ECFH
1.
1
2.
2
3.
2
4.
2
5.
2, 3
2
2
6.
2, 4
2, 4
2, 4
7.
2, 4
2, 4
2, 4
8.
2, 4
2, 4
2, 4
หมำยเหตุ 1. ประธานกรรมการ 2. กรรมการ 3. ประธานกรรมการบริ หาร 4. กรรมการบริ หาร
รำยชื่อบริษัท
1. ECF
2. VV-Decor
3. ECFH
4. ECF-P
5. PNB
6. SAFE
7. PWGE
8. SAFE-B
9. SAFE-P
10. GEP

ECF-P

PNB

SAFE

PWGE

SAFE-B

SAFE-P

GEP

2
2, 4
2, 4
2, 4

2
2, 4
2, 4
2, 4

2, 4
2, 4

2, 4
2, 4

2, 4
2, 4

2, 4
2, 4

2
2

บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (บริ ษัท)
บริ ษัท วีว-ี เดคคอร์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.95
บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 75.00
บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
บริ ษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 57.00
บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด ในฐานะบริษัทร่วม ที่ ECF-P ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 33.37
บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่ SAFE ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
บริ ษัท เซฟ ไบโอแม็ส จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่ SAFE ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี แพร่ จากัด โดยเปลีย่ นชื่อจากเดิม คือ บริ ษัท บินา่ พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่ SAFE ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49.00
บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะบริษัทร่วม ที่ ECF-P ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20.00

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

รำยละเอียดเกี่ยวกับหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด ให้
ปฏิบตั ิงานเป็ นหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน โดย นางสาววรรณา เมลืองนนท์ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ู
ตรวจสอบภายในของบริ ษัท และนางสาวพิมพ์ราไพ บุญชะนะ เป็ นผู้ปฎิบตั ิงานกากับดูแลระบบตรวจสอบภายในของ
บริ ษัท
นำงสำววรรณำ เมลืองนนท์
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด
ประวัติด้านการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบบัญชี บริ การด้ านบัญชีและที่ปรึกษา งานตรวจสอบ
สถานะทางการเงินเพื่อ Due Diligence
กำรศึกษำ

: ปริ ญญาโท
ประกาศนียบัตรสอบบัญชี
ปริ ญญาตรี

กำรทำงำน : พ.ศ.2537 - ปั จจุบนั
พ.ศ.2559 - ปั จจุบนั
พ.ศ.2561 – ปั จจุบนั
พ.ศ.2559 – 2561

บริ หารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบณ
ั ฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท สยาม ไบโอแมส ซัพพลาย จากัด
ประธานกรรมการบริ ษัท
บริ ษัท โอเชี่ยนคอมเมิรช จากัด (มหาชน)

ประกำศนียบัตร









ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL5/2016) โดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
การอบรมด้ านการตรวจสอบภายใน เรื่ อง การตรวจสอบทุจริ ต จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) COSO2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ จัด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี
การอบรมเชิ งปฏิบัติการ (Workshop) วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
ภายใน รุ่นที่ 3/55 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) การประเมินระบบการควบคุมภายในแบบ COSO-ERM ของ
แต่ละระบบงาน (ธันวาคม 2554)

เอกสารแนบ 3 หน้ าที่ 1

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)






ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program – ACP รุ่ นที่ 42/2013 โดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program – DAP รุ่ นที่ 99/2012 โดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4170

เอกสารแนบ 3 หน้ าที่ 2

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

นำงสำวพิมพ์ รำไพ บุญชะนะ
ผู้ปฎิบตั ิงานกากับดูแลระบบตรวจสอบภายในของบริ ษัท
หน้ ำที่รับผิดชอบ :
 จัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี
 บริ หารงานและกากับดูแลการปฏิบตั ิงานด้ านการตรวจสอบให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนการ
ตรวจสอบที่วางไว้
 ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ระบุไว้ ในแผนการตรวจสอบประจาปี
 ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริ หารหน่วยงานที่รับการตรวจ
 รายงานผลการตรวจสอบ รวมทังน
้ าข้ อบกพร่องที่ตรวจพบ ประชุมหารื อและหาแนวทางแก้ ไขร่ วมกับหน่วยงานที่
รับการตรวจสอบ พร้ อมทังติ
้ ดตามการดาเนินการภายในบริ ษัท ตลอดจนสรุ ปผลและชีแ้ จงนาเสนอต่อผู้บริ ห าร
และคณะกรรมการตรวจสอบ
 ร่วมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและเทคโนโลยีตามวิชาชีพตรวจสอบภายในและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กำรศึกษำ
� ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
� ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราไพพรรณี
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน
� บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
ปี 2546 ถึง ปั จจุบนั
รักษาการผู้ปฎิบตั ิงานกากับดูแลระบบตรวจสอบภายใน
เลขานุการผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
หัวหน้ าฝ่ ายบัญชีต้นทุน

เอกสารแนบ 3 หน้ าที่ 3

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประเมินรำคำทรัพย์ สนิ
-ไม่มี-

เอกสารแนบ 4 หน้ าที่ 1

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบอื่น ๆ
-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5 หน้ าที่ 1

