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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษัท
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (East Coast Furnitech Public Company Limited :
ECF) (“บริษัท”) กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในระยะยาว ในการดําเนินธุรกิจ ดังนี ้
วิสยั ทัศน์ (Vision)
“มุง่ มั่นที่จะเป็ นผูน้ าํ ด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้างโอกาสในการเติบโต
ของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง”
พันธกิจ (Mission)
Sustainability การพัฒนาให้องค์กรเติบโตด้วยความยั่งยืน ได้แก่ การจัดหาแนวทางเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
เป็ นผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท / การขยายสูธ่ ุรกิจด้านพลังงานทดแทน ซึ่งเป็ นแนวโน้มที่สาํ คัญและ
เป็ นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เป็ นการสร้างรายได้และผลกําไรอย่างต่อเนื่อง
ให้กบั ภาพรวมของธุรกิจ เป็ นต้น
Diversification การกระจายความเสีย่ งในธุรกิจ เช่น การมีทงั้ รายได้จากการจําหน่ายสินค้าทัง้ ในและต่างประเทศ การมี
กลุม่ ลูกค้าที่หลากหลาย ตัง้ แต่การส่งออก ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ โชว์รูมจําหน่ายสินค้าในระดับกลางถึง
บน ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ท่วั ประเทศ และยังรวมถึงการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจประเภทอื่น ๆ
อาทิ ธุรกิจด้านพลังงาน เพื่อกระจายความเสีย่ งและไม่พงึ่ พิงธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เพียงอย่างเดียว
Adaptation
การพร้อมสร้างกลยุทธ์แห่งการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการ
ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ให้เ ป็ น ไปด้ว ยความมั่น คงและยั่ง ยื น ตั้ง แต่ เ ริ่ ม ต้น จากธุ ร กิ จ การเป็ น ผู้ผ ลิต ชิ ้น ส่ว น
เฟอร์นิเจอร์ มาถึงผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และผูผ้ ลิตกระดาษปิ ด
ผิวเพื่อลดต้นทุนในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น
ค่านิยมองค์กร
ทํางานด้วยใจที่มงุ่ มั่นในเป้าหมาย (Be Passionate and Determined)
ลดกระบวนการทํางานแต่ได้ประสิทธิภาพที่มากขึน้ (Do More with Less)
แสวงหาการเติบโตและเรียนรูอ้ ย่างไม่หยุดนิ่ง (Pursue Growth and Learning)
สือ่ สารด้วยใจที่เปิ ดกว้าง เที่ยงธรรมและซื่อสัตย์ตอ่ ผูอ้ ื่น (Build Open, Integrity, Honest relationships with
Communication)
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วัตถุประสงค์
“การนําพาองค์กรให้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน”
เป้าหมายระยะยาว
บริษัทกําหนดเป้าหมายระยะยาว โดยจะรักษาอัตราการเจริญเติ บโตของยอดขาย และกําไรจากการ
ดําเนินงานในกลุม่ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสูก่ ารเป็ นองค์กรพัฒนาต่อยอดการลงทุนเพื่อลดต้น ทุน
ในธุรกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร รวมถึงการตัง้ เป้าหมายผลตอบแทนจากธุรกิจด้านพลังงานทดแทนคิดเป็ น
สัดส่วนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิรวมของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้ หมดภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการกระจาย
ความเสีย่ งในการดําเนินธุรกิจสูธ่ ุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่มีศกั ยภาพและโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สําหรับเป้าหมายระยะยาวมากกว่า 3 ปี ขนึ ้ ไป บริษัทตัง้ เป้าหมายการเป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจการเป็ นผูผ้ ลิตและจัด
จําหน่ายเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออก และการเป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจการจัดจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้กบั ร้านค้าส่งร้านค้าปลีกทั่ ว
ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

บริษัทจดทะเบียนก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 6,000,000 บาท (หกล้าน
บาทถ้วน) โดยในช่วงแรกก่อตัง้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดแบบ
ประกอบด้วยตนเอง ภายใต้การบริหารงาน โดยกลุม่ นักธุรกิจคนไทย นําโดยนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ในฐานะผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ในปั จจุบนั และครอบครัวสุขสวัสดิ์ ซึ่งเป็ นผูก้ ่อตัง้ และบุกเบิกธุรกิจการผลิตและจัดจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์มาตัง้ แต่ช่วงปี
2535
ในปี 2535 กลุม่ ผูบ้ ริหารหรือกลุม่ ครอบครัวสุขสวัสดิ์ได้ก่อตัง้ บริษัท อีสต์โคสท์อตุ สาหกรรม จํากัด (ECI)
ขึน้ เพื่อประกอบธุรกิจโรงเลือ่ ย โรงอบ ไม้ยางพาราแปรรูป และผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ในปี 2539 ได้จด
ทะเบียนก่อตัง้ บริษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ จํากัด (ECD) ขึน้ เพื่อประกอบธุรกิจหลักเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทงั้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ และประกอบกิจการนําเข้าหรือส่งออกเฟอร์นิเจอร์ทกุ ชนิด ตลอดจนวัสดุอปุ กรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดย
ย้ายฐานการผลิตจาก ECI ในส่วนของการประกอบกิจการผูผ้ ลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจาก ECI มาไว้ที่
ECD ส่งผลให้ ECI ได้เปลี่ยนรู ปแบบการดําเนินธุรกิจหลักมาเป็ นผูจ้ าํ หน่ายเฟอร์นิเจอร์เพียงอย่างเดียว โดยดูแลในด้าน
การตลาด และรับผิดชอบสาขาและโชว์รูมเพื่อการจัดแสดงสินค้าและจําหน่ายสินค้า ภายใต้ตราสินค้า “ELEGA” ซึ่งเป็ น
ตราสินค้าสําหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา และเฟอร์นิเจอร์ที่ส่งั ซือ้ ทัง้ จากในประเทศและนําเข้าจากต่างประเทศ ต่อมาในปี
2542 ได้จดทะเบียนก่อตัง้ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (ECF) ขึน้ เพื่อประกอบธุรกิจหลักเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดแบบประกอบด้วยตัวเอง ซึ่งขณะนัน้ กระแสความนิยมในเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดกําลัง
เพิ่มขึน้ อย่างมาก หลังจากนัน้ ในช่วงปี 2545 ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนก่อตัง้ บริษัทขึน้ อีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท วี - ชัท
เดคคอร์ จํากัด (VCD) เพื่อประกอบธุรกิจหลักเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายกระดาษปิ ดผิวไม้ และให้บริการ ตัดแผ่นปิ ดขอบไม้
(พีวีซี) เพื่อจําหน่ายให้แก่โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่วั ไป และในปี เดียวกันได้ก่อตัง้ บริษัท วี - ชัท อินดัสทรี จํากัด (VCI) เพื่อ
ประกอบธุรกิจหลักเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง และได้ยา้ ยฐานการผลิตจาก ECD มาไว้ที่ VCI
โครงสร้างการถือหุน้ ในขณะนัน้ ของ บริษัท อีสต์โคสท์ อุตสาหกรรม จํากัด (ECI) บริษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์
จํากัด (ECD) บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (ECF) บริษัท วี - ชัท เดคคอร์ จํากัด (VCD) และ บริษัท วี - ชัท อินดัสทรี
หน้าที่ 1.0 - 2
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จํากัด (VCI) ประกอบด้วยครอบครัวสุขสวัสดิ์ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ ผูม้ ี
อํานาจควบคุมในทุกบริษัท
ทัง้ นีส้ าเหตุของการก่อตัง้ บริษัทหลายแห่งขึน้ ในลักษณะดังกล่าว เพื่อประโยชน์ทางด้านการขอรับการ
สนับสนุนการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็ นสําคัญ โดยการก่อตัง้ กลุม่ บริษัทดังกล่าว
รวมเรียกว่า กลุม่ บริษัทอีสต์โคสท์ (East Coast Group) สามารถสรุปลักษณะการดําเนินธุรกิจในแต่ละบริษัท ก่อนการจัด
โครงสร้างกลุม่ บริษัทในช่วงปี 2553 ได้ดงั นี ้
บริษัท
1. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (ECF)
2. บริษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ จํากัด (ECD)
3. บริษัท อีสต์โคสท์อตุ สาหกรรม จํากัด (ECI)

4. บริษัท วี - ชัท เดคคอร์ จํากัด (VCD)

5. บริษัท วี - ชัท อินดัสทรี จํากัด (VCI)

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
ผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ธุรกิจซือ้ มา – จําหน่ายไป ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราที่ทางบริษัทเป็ นผูผ้ ลิตเอง และเฟอร์นิเจอร์ไม้
จริงที่ส่งั ซือ้ มาทัง้ จากในประเทศและนําเข้าจาก
ต่างประเทศโดยจําหน่ายผ่านโชว์รูมที่เป็ นพืน้ ที่เช่าของ
บริษัท
ผลิตและจําหน่ายกระดาษปิ ดผิวไม้ และให้บริการตัด
แผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซ)ี เพื่อใช้ประกอบในการผลิต
เฟอร์นิเจอร์
ผลิตและจําหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง

ต่ อ มาในปี 2553 ผู้บ ริ ห ารกลุ่ ม บริ ษั ท อี ส ต์โ คสท์ไ ด้ว างแผนสํา หรับ การเตรี ย มตั ว เพื่ อ เข้า เป็ น
บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ เอ็ ม เอ ไอ (mai) ทางบริ ษั ท จึ ง ได้ดาํ เนิ น การปรับ โครงสร้า งการ
ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ และการเงิ น ภายในกลุ่ ม บริ ษั ท อี ส ต์โ คสท์ใ หม่ โดยใช้ รู ป แบบการปรับ ปรุ ง โครงสร้า งการ
ดํา เนิ น งานและการเงิ น ของแต่ ล ะบริ ษั ท รวม 4 บริ ษั ท (ECD ECI VCD และ VCI) ให้ม าอยู่ ภ ายใต้ก าร
ควบคุ ม ด้ว ยวิ ธี ก ารเข้า ซื ้อ ทรัพ ย์สิ น ที่ ใ ช้ ใ นการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของแต่ ล ะบริ ษั ท มาไว้ที่ บริ ษั ท อี ส ต์โ คสท์เ ฟอร์นิ
เทค จํา กั ด (ECF) เพี ย งแห่ ง เดี ย ว ในราคาซื ้อ ขายสํา หรับ อาคาร และเครื่ อ งจั ก รตามวิ ธี ก ารประเมิ น ที่
ดํา เนิ น การโดยบริ ษั ท ประเมิ น มู ล ค่ า ทรัพ ย์สิ น ที่ ไ ด้ร ับ ความเห็ น ชอบจากสํา นั ก งานคณะกรรมการกํา กั บ
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (สํา นั ก งาน ก.ล.ต.) ให้เ ป็ นบริ ษั ท ประเมิ น มู ล ค่ า ทรัพ ย์สิ น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์
สาธารณะ โดยราคาซื ้อ ขายอ้า งอิ ง จากราคาประเมิ น ที่ ต่ าํ กว่ า ซึ่ ง ในขณะนั ้น การจั ด รู ป แบบโครงสร้า ง
ดั ง กล่ า ว เป็ นไปเพื่ อ คํา นึ ง ถึ ง ประโยชน์ใ นการเตรี ย มตั ว สํา หรับ เข้า เป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั กทรัพ ย์
เอ็ ม เอ ไอ (mai) การขจั ด ปั ญ หารายการระหว่ า งกั น (Connected Transaction) ปั ญ หาความขั ด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และเพื่ อ ให้ก ารดํา เนิ น ธุ ร กิ จ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เป็ นสํา คั ญ
นอกจากนี ้ สาเหตุ ที่ เ ลื อ กให้บ ริ ษั ท อี ส ต์โ คสต์เ ฟอร์นิ เ ทค จํา กั ด เป็ นบริ ษั ท หลัก ที่ จ ะเตรี ย มตั ว เพื่ อ เข้า เป็ น
บริ ษั ท จดทะเบี ย นในขณะนั ้น เนื่ อ งจากมี รู ป แบบการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ หลัก คื อ การเป็ นผู ้ผ ลิ ต และจํา หน่ า ย

หน้าที่ 1.0 - 3

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

เฟอร์นิ เ จอร์ป ระเภทไม้ป าร์ติ เ คิ ล บอร์ด ซึ่ ง มี อั ต ราการเติ บ โตของรายได้จ ากการขายที่ ดี ขึ ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี
รายได้จ ากการขายสู ง สุ ด และมี ผ ลการดํา เนิ น งานที่ ดี ก ว่ า บริ ษั ท อื่ น ๆ ในกลุ่ ม ประกอบกั บ ยั ง มี ช่ ว งเวลาที่
ได้ร ับ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น (BOI) เหลื อ อยู่ ในขณะที่ บ ริ ษั ท อื่ น ในกลุ่ ม ได้ใ ช้ สิ ท ธิ จ ากการส่ ง เสริ ม การลงทุ น
ครบถ้ ว นตามกํา หนดเวลาแล้ว
ภายหลังการจัดโครงสร้างการดําเนินธุรกิจใหม่ บริษัทจึงมีลกั ษณะการดําเนินธุรกิจครอบคลุมด้านต่างๆ
ดังนี ้
1. ผูผ้ ลิตและจําหน่ายไม้ยางพาราแปรรู ปอบแห้ง โดยส่วนใหญ่ ใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา และบางส่วนจําหน่ายให้กบั บุคคลภายนอก
2. ผูผ้ ลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
3. ผูผ้ ลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
4. ผูจ้ ดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ (Trading) สําหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ทางบริษัทเป็ นผูผ้ ลิต
เอง และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่ส่งั ซือ้ มา ทัง้ จากในประเทศและนําเข้าจากต่างประเทศ
5. ผูผ้ ลิตส่วนตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ กระดาษปิ ดผิว และให้บริการตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็ น
วัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และเพื่อจําหน่ายให้กบั บุคคลภายนอก
พัฒนาการที่สาคัญของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา สรุ ปได้ดังนี้
ปี 2535

:

ปี 2539

:

ปี 2541

:

ปี 2542

:

เริ่มจดทะเบียนก่อตัง้ บริษัทแรกของ อีสต์โคสท์ กรุ ๊ป ในนามของ บริษัท อีสต์โคสท์อุตสาหกรรม
จากัด (ECI) เพื่อประกอบธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบ และผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราขึน้
ที่บริเวณ ถนนบ้านบึง – แกลง ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
- อีสต์โคสท์ กรุ ๊ป เริ่มขยายธุรกิจไปสู่การเป็ นผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ยางพารา ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
โดยก่อตัง้ บริษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ จากัด (ECD) ขึน้ เป็ นบริษัทที่ 2 เพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าว
โดยย้ายฐานการผลิตในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจาก ECI มาที่ ECD
- ในปี เดียวกันนี ้ อีสต์โคสท์ กรุ ๊ป ได้เริ่มการส่งออกสินค้าไปจําหน่ายยังต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปนุ่
สหรัฐอเมริกา และประเทศทางแถบยุโรปตะวันตก
- อีสต์โคสท์ กรุป๊ ได้เริม่ ขยายธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไปยังตลาดภายในประเทศให้มากขึน้ กว่าเดิม โดย
ก่อตัง้ ตราสินค้า “ELEGA” เพื่อใช้เป็ นตราสินค้าสําหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ทางบริษัทเป็ น
ผูผ้ ลิตเองและเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่ส่งั ซือ้ มา ทัง้ จากในประเทศและนําเข้าจากต่างประเทศ และ
ก่อตัง้ ตราสินค้า “Leaf” ขึน้ เพื่อใช้เป็ นตราสินค้าสําหรับการผลิตและจําหน่ายให้กับ โฮมโปร
(Home Pro) ในเวลาเดียวกัน เพื่ อ ตอบสนองต่ อ นโยบายของภาครัฐ บาลภายใต้ก าร
รณรงค์ก ารใช้สิ น ค้า ไทยในขณะนัน้
- ECD ได้รบั การคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการส่งออกให้ใช้สญ
ั ลักษณ์ตราสินค้าไทย “Thailand’s
Brand” เพื่อแสดงถึงการเป็ นผลิตภัณฑ์สง่ ออกที่มีคณ
ุ ภาพสูง
- ECI ได้รบั รางวัล "Prime Minister Award" จากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็ นรางวัลที่มอบ
ให้แก่ผสู้ ง่ ออกที่มีผลการดําเนินงานดีเด่นและมีคณ
ุ ภาพสินค้าอยูใ่ นระดับยอดเยี่ยม
หน้าที่ 1.0 - 4

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

ปี 2543

:

ปี 2544

:

ปี 2545

:

- วันที่ 12 ตุลาคม ทาง อีสต์โคสท์ กรุ ๊ป ได้ขยายการดําเนินธุรกิ จโดยก่อตัง้ บริษัท อีสต์โคสท์
เฟอร์นเิ ทค จากัด (ECF) ขึน้ เป็ นบริษัทที่สาม ด้ว ยทุ น จดทะเบี ย นเริ่ ม แรก 6,000,000 บาท
(หกล้านบาทถ้วน) แบ่ง เป็ น หุ้น สามัญ จํา นวน 60,000 หุ้น มูล ค่า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 100 บาท
เรียกชําระเต็มมูลค่า ในปี เดียวกันนี ้ เพื่อดําเนินธุรกิจโรงงานผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์จาก
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด โดยขยายกําลังการผลิตที่ มีอยู่ใ ห้มากขึน้ กว่าเดิม เพื่อรองรับการเติบโต
ของยอดขายเฟอร์นิ เ จอร์ไ ม้ป าร์ติ เ คิ ล บอร์ด ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ประกอบกั บ เพื่ อ ใช้
ประกอบการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดย ECF
ได้รบั BOI ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด / ไม้แผ่นเรียบ
- วัน ที่ 16 มี น าคม ECF ได้ดาํ เนิน การเพิ่ มทุนจดทะเบี ย นจากเดิม 6,000,000 บาท เป็ น
13,080,000 บาท (สิบสามล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 130,080 หุน้
มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 100 บาท โดยเรียกชําระเต็มมูลค่า เพื่ อ ใช้ เ ป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
- วันที่ 24 มีนาคม ทาง ECF ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จาก
การประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี และได้รบั ลดหย่อนภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50 เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี
- ECD ได้ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก UKAS (The
United Kingdom Accreditation Service) สําหรับการเป็ นผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
- ECF ได้ผา่ นการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก URS (United Registrar of Systems
(Thailand) Ltd. สําหรับการเป็ นผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
- วันที่ 13 ธัน วาคม ECF ได้ด าํ เนิน การเพิ่ มทุนจดทะเบี ยนจากเดิม 13,080,000 บาท เป็ น
25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 250,000 หุน้ มูลค่าที่ตรา
ไว้หนุ้ ละ 100 บาท โดยเรียกชําระเต็มมูลค่า เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท
- อีสต์โคสท์ กรุป๊ ได้ขยายกําลังการผลิต และพัฒนาคุณภาพทางด้านการผลิตให้เพิ่มขึน้ จากเดิม
โดยการลงทุนในเครือ่ งจักรที่ใช้เทคโนโลยีชนั้ สูง (Hi - Technology) ซึ่งใช้เงินลงทุนจํานวนมาก
ในการสั่งซือ้ เครื่องจักรดังกล่าว เช่น เครื่อง Horizontal Sparing เครื่อง Vertical Spraying
Robot เป็ นต้น
- ในปี ดงั กล่าว อีสต์โคสท์ กรุ ๊ป ได้ก่อตัง้ บริษัทเพิ่มขึน้ อีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท วี - ชัท เดคคอร์
จากัด (VCD) เป็ นบริษัทที่สี่ เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตกระดาษปิ ดผิวเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจาก ECF
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดเป็ นจํานวนมาก ทําให้ตอ้ งนําเข้าวัสดุปิดผิว จึงได้ก่อตัง้ VCD
ขึน้ เพื่อผลิตกระดาษปิ ดผิว ขึน้ เพื่อที่จะสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตเองได้ โดยการผลิต
กระดาษปิ ดผิวจะส่งจําหน่ายให้กับ ECF และโรงงานผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์ท่วั ไป นอกจากนีใ้ นปี
เดียวกัน อีสต์โคสท์ กรุ ๊ป ได้ก่อตัง้ บริษัท วี - ชัท อินดัสทรี จากัด (VCI) เป็ นบริษัทที่หา้ เพื่อ
ดําเนินธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบไม้ยางพาราแปรรู ป แทนการดําเนินงานเดิมของ ECI และ ECI ได้
หน้าที่ 1.0 - 5

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

ปี 2546

:

-

ปี 2547

:

-

ปี 2553

:

-

-

ปี 2554

:

-

-

-

ปรับเปลี่ยนเป็ นการดําเนินธุรกิจซือ้ มา ขายไป (Trading) เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่บริษัทเป็ น
ผูผ้ ลิตเอง และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่ส่งั ซือ้ ทัง้ จากในประเทศและนําเข้าจากต่างประเทศ โดยทัง้
VCD และ VCI ขยายการลงทุนไปยังที่ดินแห่งใหม่ และก่อสร้างโรงงาน บนเนือ้ ที่กว่า 54 ไร่
บริเวณซอยชงโค – ชุมนุมใน ตําบลวังจันทร์ อําเภอวังจันทร์ จั ง หวั ด ระยอง ซึ่ ง ต่ อ มาในปี
2555 ได้ถกู จดทะเบียนเป็ นสํานักงานสาขาแห่งที่ 1 ของบริษัท
ECI ได้ขยายตลาดการจัดจําหน่ายสินค้า โดยการก่อตัง้ โชว์รูมภายในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2546 บริษัทได้ขยายโชว์รูมไปยัง อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index
Living Mall) และโฮมโปร (Home Pro)
ECD ได้รบั รางวัลผูส้ ่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจําปี 2547 ประเภทที่มีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง (Thai Owned Design) จากกระทรวงพาณิชย์
ECF ได้รบั การปรับเวอร์ช่นั การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จาก URS (United
Registrar of Systems (Thailand) Ltd. สําหรับการเป็ นผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
วันที่ 1 ตุลาคม กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ ได้เริ่มดําเนินการปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิ จ จาก
ทั้ง หมด 5 บริ ษั ท ภายในกลุ่ม ให้เ หลื อ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ เพี ย งบริ ษั ท เดี ย วคื อ ECF โดย
กระบวนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทเริ่มจากการซือ้ ที่ดินทัง้ หมดที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่
ขณะนัน้ เป็ นกรรมสิทธิ์สว่ นตัวของกรรมการบริษัทเข้าเป็ นกรรมสิทธิ์ในนาม ECF ดําเนินการโอน
สายการผลิตสินค้าพร้อมทัง้ จําหน่ายสินค้าสําเร็จรู ป สินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบ วัสดุสิ ้นเปลือง
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์บางส่วนจาก 4 บริษัทเข้าเป็ นกรรมสิทธิ์ของ ECF รวมถึงเจรจาเพื่อขอลด
ยอดวงเงินสินเชื่อต่าง ๆ ของบริษัทในกลุม่ ที่มีกบั สถาบันการเงินและโอนเพิ่มเป็ นวงเงินสินเชื่อ
ของ ECF เป็ นการดําเนินการจ่ายชําระคืนหนีส้ นิ ในระหว่างกลุม่ บริษัท เพื่อขจัดปั ญหารายการ
ระหว่างกัน (Connected Transaction) และความขัดแย้งทางประโยชน์ (Conflict of Interest)
วัน ที่ 26 ตุล าคม บริ ษั ท ได้ด ํา เนิ น การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นจากเดิ ม 25,000,000 บาท เป็ น
90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 900,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 100 บาท โดยเรียกชําระเต็มมูลค่า เพื่อใช้ขยายการลงทุนและเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ บริษัทได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยได้รบั ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ ที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมเป็ นระยะเวลา 3 ปี
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ บริษัทได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) ในการผลิตวัสดุปิดผิว โดยได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลสําหรับ กําไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมเป็ นระยะเวลา 3 ปี
วันที่ 11 พฤษภาคม บริษัทได้จดทะเบียนก่อตัง้ บริษัท วีวี – เดคคอร์ จํากัด (V V-Décor) ขึน้
ในฐานะบริษัทย่อย โดยบริษัทมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 99.95 มีทุนจดทะเบียน 1,000,000
บาท (หนึง่ ล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
โดยเรียกชําระเต็มมูลค่า ก่อตัง้ ขึน้ เพื่อประกอบธุรกิจด้านการตลาด (Trading) ให้กบั ECF ใน
การเป็ นผูจ้ าํ หน่ายกระดาษปิ ดผิวให้กบั ลูกค้าบางรายของบริษัท
หน้าที่ 1.0 - 6

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

ปี 2555

:

ปี 2556

:

ปี 2557

:

- กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ ยังดําเนินการจัดโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างปี 2554 บริษัท
ได้ดาํ เนิ นการเพิ่ มเติม ในส่ว นของการโอนอาคาร เครื่องจัก ร และอุปกรณ์ส่ว นที่ เหลือ และ
สินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ การโอนยอดวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่ยงั มีภาระหนีค้ งค้างมายัง
ECF รวมถึงการโอนย้ายพนักงานจาก 4 บริษัท มาเป็ นพนักงานของ ECF โดย ณ วันที่ 30
มิถุนายน กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ ได้ดาํ เนินการปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจ โดยเหลือเพียง
ECF เป็ นบริษัทที่ดาํ เนินธุรกิจโดยเรียบร้อยและสมบูรณ์เพียงแห่งเดียว และเตรียมความพร้อม
สําหรับการแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัดต่อไป
- วันที่ 4 พฤศจิ กายน บริษัทได้ดาํ เนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 90,000,000 บาท เป็ น
100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท โดยเรียกชําระเต็มมูลค่า เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท
- เดือนกรกฎาคม บริษัทได้เริ่มขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้า ไปยังกลุม่ ร้านค้าปลีกรายย่อย
ทั่วไป (Dealer) เพื่อเป็ นส่วนช่วยเสริมสร้างการเติบโตของยอดขายให้มากขึน้ จากเดิม ภายใต้
ตราสินค้า “Costa”
- วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้ง ที่ 12/2555 ได้มี ม ติ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ
การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้และแก้ไขจํานวนหุน้ ของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้
ละ 100 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท จึงทําให้บริษัทมีการเปลีย่ นแปลงในจํานวน
หุ้น และมูลค่า ที่ ต ราไว้ โดยทุน จดทะเบี ย น 100,000,000 บาท แบ่ง เป็ น หุ้น สามัญ จํา นวน
400,000,000 หุน้ มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 0.25 บาท นอกจากนีย้ งั ได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 100,000,000 บาท เป็ น 130,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบ
ล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 520,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท โดย
พิจารณาจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 120,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
- วันที่ 18 ตุลาคม 2555 บริษัทได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเป็ นบริษัท
มหาชนจํากัด และเปลีย่ นแปลงชื่อเป็ น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) (ECF)
- วัน ที่ 26 มีน าคม บริษั ท ได้เ ริ่ม เปิ ด การซื อ้ ขายหุ น้ ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
เป็ นวันแรก (First Trading Day)
- เดือนตุลาคม บริษัทได้เริ่มขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้า ไปยัง เมกาโฮม (Mega Home)
ศูนย์รวมสินค้าบ้านและวัสดุก่อสร้างจําหน่ายทัง้ ปลีกและส่ง เพื่ อ เป็ นส่ ว นช่ ว ยเสริ ม สร้า ง
การเติบโตของยอดขายให้มากขึน้ จากเดิม ภายใต้ตราสินค้า “a7”
- วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีพืน้ ที่เช่าเพื่อใช้เป็ นโชว์รูมจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าใน อินเด็กซ์
ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) รวมทัง้ สิน้ 11 สาขา และโชว์รูมสาขาภายในโฮมโปร (Home
Pro) รวมทัง้ สิน้ 3 สาขา
- ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบี ยนจากเดิม 130,000,000 บาท เป็ น 195,000,000 บาท มูลค่า ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25
บาท และได้ดาํ เนินการแก้ไขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข ้ อ 4 เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
หน้าที่ 1.0 - 7

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

-

-

-

ปี 2558

:

-

-

พาณิชย์ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ดังนัน้ ปั จจุบนั บริษัทจึงมีทนุ
จดทะเบียนจํานวน 195,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 780,000,000 หุน้ มูล
ค่า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.25 บาท โดยมี ทุน จดทะเบี ย นที่ อ อกและชํา ระเต็ ม มูล ค่ า แล้ว จํา นวน
130,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 520,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25
บาท โดยในส่วนของทุนจดทะเบียนที่รอเรียกชําระจํานวน 65,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ จํานวนจํานวน 260,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท เป็ นการจัดสรรไว้เพื่อ
รองรับการใช้สทิ ธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 (ECF-W1)
วันที่ 18 สิงหาคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ แ จ้ ง รั บ ใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่จะซือ้
หุน้ สามัญ รุน่ ที่ 1 (ECF-W1) รับเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มการซือ้ ขายหลักทรัพย์ใน
วันดังกล่าว
วันที่ 18 กันยายน บริษัทได้เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจ (“MOU”) เพื่อร่วมดําเนินธุรกิ จ
ผลิต ไฟฟ้ า พลัง งานแสงอาทิ ต ย์บ นหลัง คา กับ บริษั ท กัน กุลเอ็ น จิ เ นี ย ริ่ง จํา กัด (มหาชน)
(“GUNKUL”) บริษัทและ GUNKUL จะร่วมกันจัดตัง้ บริษัทขึน้ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการ
ในสัดส่วนร้อยละ 74.99 : 25.01 ตามลําดับ บริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในส่วนการจัดหาสิทธิ
ในการเช่า และ/หรือสิทธิในการใช้พืน้ ที่หลังคาเพื่อติดตัง้ แผงโซล่าเซลล์สาํ หรับประกอบการยื่น
เป็ นผูเ้ สนอขายไฟฟ้า การบริหารจัดการ รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุน และ GUNKUL จะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในส่วนของการบริการจัดหาอุปกรณ์ การจัดซือ้ และการก่อสร้างสําหรับโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อให้โครงการสามารถดําเนินการได้ตามข้อตกลง
ของสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (PPA) รวมถึงเป็ นผูใ้ ห้บริการด้านการจัดการและบํารุ งรักษา ภายใต้
การดําเนินงานทัง้ สองฝ่ ายมีหน้าที่ยื่นขอรับอนุญาตเป็ น ผู้ เ สนอขายไฟฟ้ า ให้ กั บ การไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตามแต่กรณีตอ่ ไป
เดือนตุลาคม บริษัทเริ่มจําหน่ายสินค้าให้กับไทวัสดุ (Thai Wasadu) เพื่อขยายช่องทางการ
จําหน่ายสินค้าให้มากขึน้ จากเดิม ภายใต้ตราสินค้า “HASTA”
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมตั ิให้
บริษัทเข้าลงทุนในการจัดตัง้ บริษัทย่อยแห่งใหม่รวม 6 บริษัท เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้ บนหลังคา (Solar PV Rooftop) โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้
บริษัทย่อยเพื่อเตรียมการเข้าร่วมประมูลเสนอขายไฟฟ้าในการรับซือ้ ไฟฟ้า จากการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้ บนหลังคาตามประกาศของคณะกรรมการกิ จ การพลัง งานเรื่อง
การรับซือ้ ไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้ บนหลังคา ซึ่งขณะนีอ้ ยู่ระหว่าง
รอนโยบายจากภาครัฐถึงช่วงเวลาการเปิ ดเข้าประมูลเพื่อเสนอขายไฟฟ้า
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ บริษัทได้ดาํ เนินการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จํากัด ขึน้ เป็ น
ที่เรียบร้อย โดยประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding Company) ปั จจุบนั มี
ทุน จดทะเบี ย น 10,000,000 บาท (สิ บ ล้า นบาทถ้ว น) โดยแบ่ ง ออกเป็ น หุ้น สามัญ จํา นวน
100,000 หุน้ (หนึง่ หมื่นหุน้ ) มีมลู ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท (หนึง่ ร้อยบาท)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2558 ได้มีมติอนุมตั ิการจดทะเบียน
จัดตัง้ บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่ในประเทศญี่ปนุ่ คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha
หน้าที่ 1.0 - 8
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เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในประเทศญี่ปนุ่ สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตัง้ ประมาณ 1.5 เมกะวัตต์ โดยมีที่ตงั้ ของโครงการอยู่ที่ 1737
Kodani, Toyotomi-cho, Himeji city, Hyogo ประเทศญี่ปนุ่ โดยมีทนุ จดทะเบียน 100,000 เยน
และมีสดั ส่วนการถือหุน้ โดย ECFH ที่รอ้ ยละ 51 ปั จจุบนั ได้ดาํ เนินการจําหน่ายโครงการดังกล่าว
ให้กบั นักลงทุนรายอื่นเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
วันที่ 30 มิถนุ ายน บริษัทได้เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจ (“MOU”) เพื่อความร่วมมือในการ
ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล โดยจะจัด ตัง้ บริษัทร่วมทุนขึน้ ร่วมกับผูถ้ ือหุน้ ราย
อื่ น ๆ ประกอบด้ว ย บริษั ท ฟอร์จู น พาร์ท อิ น ดัส ตรี ้ จํา กัด (มหาชน) (FPI) บริ ษั ท วิ ช ญ์
อุต สาหกรรม จํากัด และกลุ่ม ผู้ประกอบการโรงไม้ หรือโรงเลื่อยไม้ ในเ ข ต พื ้น ที ่ ตั ้ ง 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
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2558 ได้มีมติพิจารณาอนุมตั ิให้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จํากัด ใน
ฐานะบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ นผูเ้ ข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant)
โดยการเข้ า ร่ ว มเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่รวม 5 บริษัท เพื่อเตรียมเข้าร่วมประมูล
รับคัดเลือกและอนุญาตเป็ นผูเ้ สนอขายไฟฟ้าเพื่อให้ได้มาซึง่ สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (PPA) กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามแต่กรณีไป ตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรื่องหลักเกณฑ์การรับซือ้ ไฟฟ้าจาก
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งขณะนีอ้ ยู่ระหว่างรอนโยบายจากภาครัฐถึงช่วงเวลาการเปิ ด
เข้าประมูลเพื่อ เสนอขายไฟฟ้า โดยมีรายชื่อของบริษัทร่วมทุนทัง้ 5 บริษัท ประกอบด้วย
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุป๊ (นราธิวาส 1) จํากัด บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุป๊ (นราธิวาส 2) จํากัด
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ ๊ป (ยะลา 1) จํากัด บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ ๊ป (ปั ตตานี) จํากัด และ
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ ๊ป (สงขลา) จํากัด ทัง้ นีป้ ั จจุบนั ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเสร็จสิน้ การ
ชําระบัญชีของ 4 บริษัทดังกล่าวเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากไม่สามารถผ่านการประมูลเพื่อให้
ได้สญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าจากภาครัฐ
เดือนตุลาคม บริษัทเริ่มการจําหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ดู โฮม (Do Home)
ภายในตราสินค้า My Fur
วันที่ 9 ธันวาคม ECFH ในฐานะบริษัทย่อยได้เข้าลงนามในสัญญาแฟรนไชส์กับ Can Do
Company Limited (“Can Do”) ประเทศญี่ ปนุ่ โดย ECFH จะเป็ นผูไ้ ด้รบั อนุญาตในการ
ใช้เครื่องหมายทางการค้า รู ปแบบร้านค้า ระบบบริหารจัดการร้านค้าและการสั่งซือ้ สินค้าจาก
Can Do ประเทศญี่ ปนุ่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจภายในประเทศไทยในรู ปแบบ
ร้านค้าจําหน่ายสินค้าราคาเดียวทัง้ ร้าน (ร้าน 100 เยน ที่มีตน้ กําเนิดในประเทศญี่ปน)
ุ่ โดยมี
ระยะเวลาของสัญญา 5 ปี
วั น ที่ 19 ธั น วาคม พิ ธี เ ปิ ดสาขาอย่ า งเป็ นทางการ (Grand Opening) ร้าน Can Do สาขา
แรกคื อ สาขาฟิ วเจอร์พ าร์ค รั ง สิ ต ด้ ว ย ขนาดพื ้น ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร 175 ตารางเมตร
วันที่ 11 ธันวาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 9/2559 พิจารณาอนุมตั ิมติที่สาํ คัญ ดังนี ้
o พิจารณาอนุมตั ิให้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จํากัด ในฐานะบริษัทย่อย เป็ นผูเ้ ข้าลงทุนใน
บริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ที่จะจดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เพื่อเข้าลงทุนในธุรกิ จด้านโรงไฟฟ้า
หน้าที่ 1.0 - 9
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พลังงานชีวมวล โดยชื่อบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ ที่จะจดทะเบียนจัดตัง้ คือ บริษัท เซฟ
เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จํากัด (“SAFE”) โดยมีทุนจดทะเบีนเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
100 บาท โดยบริษัทจะเป็ นผูเ้ ข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 49.98 ซึ่งต่อมาได้ถกู จด
ทะเบียนจัดตัง้ เป็ นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
- 12 มกราคม ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ได้อนุมตั ิการจัดโครงสร้างกลุม่ บริษัท
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค โดยอนุมตั ิให้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ
พาวเวอร์ จํากัด เพื่อเป็ นผูเ้ ข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานแทนการใช้ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ง้ ส์
จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้า นบาทถ้วน) แบ่งออกเป็ นหุ้น
สามัญ จํา นวน 100,000 หุน้ มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท จะเป็ นผู้เข้าถื อหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งต่อมาได้ถูกจดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 16 มกราคม
2560 ทัง้ นี ้ บริษัทได้กาํ หนดนโยบายการดําเนินธุรกิจของ ECFH เป็ นเพื่อเข้าลงทุนและดําเนิน
ธุรกิจด้านร้านค้าปลีก ซึง่ ปั จจุบนั ได้แก่ ร้าน Can Do ในรูปแบบร้านค้าจําหน่ายสินค้าราคาเดียว
หรือการดําเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต ยกเว้นธุรกิจด้านพลังงานต่อไป
- 13 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2560 ได้มีมติ อนุมตั ิการเข้าลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้ า พลัง งานชี ว มวลของ บริ ษั ท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์จี จํา กั ด
(“โครงการฯ” หรือ “PWGE”) ซึ่งตัง้ อยู่เลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ตําบลยูคละ อําเภอแว้ง จังหวัด
นราธิ วาส ขนาดกําลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์ โดยให้ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์
จํากัด (“SAFE”) ซึง่ เป็ นบริษัทร่วมของบริษัท (ซึง่ มีบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด (“ECF-P”) ซึ่ง
เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทถือหุน้ ใน SAFE ปั จจุบนั คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 33.37 สัดส่วนดังกล่าว
ลดลงจากร้อยละ 49.98 เนื่องจากมีการจําหน่ายหุน้ ออกให้กบั กลุม่ ผูร้ ว่ มทุนใหม่ที่เข้าลงทุนใน
SAFE คือ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ ส์ จํากัด เข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน SAFE คิดเป็ นสัดส่วนร้อย
ละ 33.26 ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ เดิมของโครงการโรงไฟฟ้า PWGE) เข้าซือ้ หุน้ สามัญจากผูถ้ ือหุน้ ของ
โครงการ (ร้อยละ 99.99) คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนทัง้ โครงการไม่เกิน 425,000,000 บาท (โดยคิด
เป็ นเงินลงทุนของ ECF-P เท่ากับ 141,652,500 บาท) ปั จจุบนั ECF-P มีทนุ จดทะเบียนจํานวน
522,652,500 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ จํา นวน 52,265,250 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท
โดยมีทุนจดทะเบียนชําระเท่ากับ 454,252,500 บาท และ SAFE มีทุนจดทะเบียนจํานวน
426,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 4,260,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100
บาท ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
- 3 เมษายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2560 ได้มีมติอนุมตั ิการเข้าลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ของ บริษัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์)
จํากัด (“โครงการฯ” หรือ “GEP”) ซึ่งตัง้ อยู่ที่เมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) ขนาดกําลังการผลิตติดตัง้ 220 เมกะวัตต์ โดยให้
บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด (“ECF-Power”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ
99.99 เป็ นผูเ้ ข้าลงทุนซือ้ หุน้ ของโครงการในสัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่งต่อมาที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
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หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมตั ิการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ GEP
เป็ นที่เรียบร้อย
15 มิถนุ ายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2560 ได้มีมติที่สาํ คัญสําหรับรายการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์รวม 2 โครงการ โดยพิจารณาและอนุมตั ิการเข้าลงทุนซื อ้ หุน้ ในกิจการต่าง ๆ ผ่าน
บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และ บริษัท เซฟ
เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จํากัด (“SAFE”) ในฐานะบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทย่อยถือหุน้ ร้อยละ 33.37 ใน
มูลค่าการลงทุนรวม 50.62 ล้านบาท ได้แก่ การเข้าลงทุนซือ้ หุน้ ของ บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส
จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย SAFE ในฐานะบริษัทร่วมเข้าเป็ นผูล้ งทุน เพื่อดําเนินธุรกิจโรง
สับไม้ ตัง้ อยู่ที่อาํ เภอแว้ง จังหวัดนราธิ วาส โดยมีมูลค่าการเข้าลงทุนจํานวน 33.37 ล้านบาท
จากมูลค่าการลงทุนทัง้ สิน้ 100 ล้านบาท และการเข้าลงทุนซือ้ หุน้ ของ บริษัท บินา่ พูรี่ พาวเวอร์
(ไทยแลนด์) จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ 49 โดย SAFE ในฐานะบริษัทร่วมเข้าเป็ นผูล้ งทุน เพื่อ
ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซเชือ้ เพลิงจากชีวมวล (Gasification)
ขนาด 2 เมกะวัตต์ โดยแบ่งออกเป็ น 2 โครงการ ๆ ละ 1 เมกะวัตต์ ตัง้ อยู่ที่ อําเภอลอง จังหวัด
แพร่ และอําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีมลู ค่าการเข้าลงทุนเป็ นจํานวน 17.25 ล้านบาท จาก
มูลค่าการลงทุนทัง้ หมด 105.495 ล้านบาท
27 มิถนุ ายน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จํากัด
(“โครงการฯ” หรือ “PWGE”) จังหวัดนราธิวาส ขนาดกําลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์ เริม่ รับรู ้
รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยการเข้าลงทุนใน PWGE เป็ นการเข้าลงทุนผ่าน
บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และ บริษัท เซฟ
เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จํากัด (“SAFE”) ในฐานะบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทย่อยถือหุน้ ร้อยละ 33.37 โดย
SAFE จะเริม่ รับรูส้ ว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็ นต้นไป
27 ตุลาคม ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 13/2560 ได้มีมติอนุมตั ิการจดทะเบียนจัดตัง้
บริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จํากัด โดยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่
50.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 10,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 5 บาท
โดยบริษัทจะเป็ นผูเ้ ข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทดังกล่าว
เป็ นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 และปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนชําระเท่ากับ 12.50
ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ เพื่อดําเนิน ธุรกิจผลิตและจําหน่ายแผ่นไม้ (WoodBased Panel) ได้แก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผ่นปาร์ติเกิล้ (Particleboard) ซึ่งยัง
อยูใ่ นระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้
18 ธันวาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 15/2560 มีมติอนุมตั ิเข้าทําการศึกษาความ
เป็ นไปได้ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จํากัด
(“CRS”) ขนาด 1 เมกะวัตต์ ตัง้ อยู่ที่ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง แทนการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของบริษัท ทรู เอ็นเนอร์ยี่ เพาเวอร์ ลพบุรี จํากัด (“TRUE-P”) ซึ่งบริษัทฯ
ได้ทาํ การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนแล้วแต่ไม่สามารถทําความตกลงในการเข้าลงทุนได้
CRS ถือหุน้ โดย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“IFEC”) ที่
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ในขณะนีบ้ ริษัทอยู่ระหว่างศึกษาและตรวจสอบมูลค่าโครงการ อัตรา
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ผลตอบแทน ความเสี่ยง และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเข้าซือ้ โครงการ ซึง่ รวมถึงความสามารถของผูข้ ายในการเข้าทําธุรกรรมขายโครงการ และ
การส่งมอบทรัพย์สินที่ซือ้ ขาย และการปฏิบตั ิตามข้อตกลงอื่น ๆ ตามสัญญาซือ้ ขายที่จะได้
จัดทําขึน้ ด้วย
27 มิ ถุ น ายน ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ง ที่ 7/2561 ได้มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้บ ริ ษั ท
แพลนเนทบอร์ด จํากัด (“แพลนเนท”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยการเข้าถือหุน้ สามัญ
ของ แพลนเนท จํานวน 5,700,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 57.00 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้
แล้วทัง้ หมดของแพลนเนทเข้าทํารายการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและจําหน่ายแผ่นไฟเบอร์บอร์ด
ความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiber Board) หรือแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (MDF
Board) ที่จังหวัดนราธิ วาส โดยคาดว่าแพลนเนทจะดําเนินการลงนามในสัญญาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องและชําระราคาค่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดให้แก่ค่สู ญ
ั ญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใน
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 โดยแพลนเนทจะใช้เงินลงทุนในโครงการเบือ้ งต้นจํานวนทัง้ สิน้
1,456.31 ล้านบาท
1 สิงหาคม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด
โครงการที่ 1 อําเภอลอง (“โครงการฯ” หรือ “BINA 1”) จังหวัดแพร่ ขนาดกําลังการผลิตติดตัง้ 1
เมกะวัตต์ ได้เริ่มการจําหน่ายไฟฟ้าในเชิ งพาณิชย์ โดยการเข้าลงทุนใน BINA1 เป็ นการเข้า
ลงทุนผ่าน บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุน้ ร้อยละ
99.99 และ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จํากัด (“SAFE”) ในฐานะบริษัทร่วม ซึ่ง ECF-P ถือ
หุน้ ใน SAFE คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 33.37 โดย SAFE จะเริ่มรับรู ส้ ว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2561
31 ธันวาคม บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จํากัด ในฐานะบริษัทย่อย (“ECFH”) ที่บริษัทเข้าถือหุน้ ใน
สัดส่วนร้อยละ 75 ซึ่งที่ผ่านมาทาง ECFH ได้เ ข้าลงนามสัญญาแฟรนไชส์ (The Area
Franchise Agreement) กับ Can Do Company Limited (“Can Do”) ประเทศญี่ปนุ่ เมื่อวันที่
30 ตุลาคม 2558 เพื่อดําเนินธุรกิจ ร้านค้าปลีกที่จาํ หน่ายสินค้าราคาเดียวทัง้ ร้านในราคา 60
บาท ECFH ได้ดาํ เนินการยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์กบั Can Do Company Limited ประเทศ
ญี่ปนุ่ โดยได้หยุดการดําเนินธุรกิจร้าน Can Do ประเทศไทย ตัง้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2561
รวมถึงได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาแฟรนไชส์ หัวข้อ การยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์ ตามที่
ระบุใน the Area Franchise Agreement กับทาง Can Do ประเทศญี่ปนุ่ เสร็จสมบูรณ์ เมื่อ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผา่ นมาเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
27 กั น ยายน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์)
จํากัด (โครงการฯ” หรือ “GEP”) ซึง่ ตัง้ อยูท่ ี่เมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) ขนาดกําลังการผลิตติดตัง้ 220 เมกะวัตต์ สามารถรับรู ้
รายได้ในเชิงพาณิชย์ สําหรับเฟสที่ 1 กําลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ โดย บริษัท อีซีเอฟ พาว
เวอร์ จํากัด (“ECF-Power”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 99.99 เป็ นผูเ้ ข้าลงทุน
ซือ้ หุน้ ของโครงการในสัดส่วนร้อยละ 20 โดย ECF-P จะเริ่มรับรู ส้ ่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
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1.3

ตัง้ แต่วนั ที่ 27 กันยายน 2562 หลังจากนัน้ ทางโครงการจะได้ดาํ เนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
สําหรับ Phase ที่ 2 3 และ 4 ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป
- บริษัทได้ดาํ เนินการปิ ดโชว์รูม ELEGA ซึ่งได้ดาํ เนินการครบทุกสาขาตัง้ แต่ช่วงปลายปี 2652
เพื่อรองรับแผนการปรับกลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่ายใหม่
: - นั บ ตั้ง แต่ ช่ ว งไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริ ษั ท ได้เ ข้า สู่ ก ารเจรจาเงื่ อ นไขและข้อ ตกลง
เพื่ อ พิ จ ารณาหาแนวทางการจํา หน่ า ยไปซึ่ ง หุ ้น สามั ญ ของบริ ษั ท เซฟ เอนเนอร์จี
โฮลดิ ้ง ส์ จํา กั ด (“SAFE”) ซึ่ ง บริ ษั ท อี ซี เ อฟ พาวเวอร์ จํา กั ด ในฐานะบริ ษั ท ย่ อ ยของ
บริ ษั ท ฯ (“ECF-Power”) ถื อ หุ้น ในสัด ส่ ว นร้อ ยละ 33.37 คิ ด เป็ นจํา นวนหุ้น สามั ญ
ทั้ง หมดเท่ า กั บ 1,938,76 หุ ้น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ ้น ละ 100 บาท ซึ่ ง ต่ อ มาที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั ้ง ที ่ 12/2563 เมื ่ อ วั น ที ่ 22 ธั น วาคม 2563 ได้ม ี ม ติ ที่
สํา คั ญ คื อ อนุ ม ั ติ ก ารจํา หน่ า ยไปซึ่ ง หุ ้น สามั ญ ของบริ ษั ท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ ้ง ส์
จํา กั ด (“SAFE”) ในมู ล ค่ า ราคาขายที่ 233.88 ล้า นบาท ให้กั บ บริ ษั ท ไพร์ซ ออฟ
วู้ด โฮลดิ ้ง จํา กั ด ในฐานะผู้จ ะซื ้อ ซึ่ ง ไม่ เ ข้า ข่ า ยเป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั บ บริ ษั ท แต่
อย่ า งใด โดยได้ปิ ดการซื ้อ ขายเป็ นที่ เ รี ย บร้อ ยเมื่ อ วัน ที่ 24 ธั น วาคม 2563 ที่ ผ่ า นม า
ดั ง นั ้น ภา ยหลัง จ ากวั น ที ่ ด ั ง กล่ า ว จะไม่ ป รากฎรายการเข้า ลง ทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว ม
รวมถึ ง การส่ ง ตั ว แทนเข้า เป็ นกรรมการ ซึ่ ง ประกอบด้ว ย SAFE บริ ษั ท ไพร์ซ ออฟ
วู้ด กรี น เอนเนอร์จี จํา กั ด บริ ษั ท เซฟ ไบโอแม็ ส จํา กั ด และบริ ษั ท เซฟ เอนเนอร์จี
(แพร่ ) จํา กั ด ภายหลัง จากวั น ที่ ดั ง กล่ า ว
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจการเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) (“ECF” หรือ “บริษัท”) กําหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการ
ดําเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่จะครองส่วนแบ่งทางการตลาดในการเป็ นผูส้ ง่ ออกเฟอร์นิเจอร์อนั ดับต้น ๆ ของประเทศ
ไทย ถึงแม้ว่า ในปี 2562 บริษัท จะไม่สามารถสร้า งอัต ราการเติ บโตในส่วนของการจัด จําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ส่งออก
ต่างประเทศได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สาเหตุหลักจากค่าเงินบาทที่ยงั คงแข็งค่าขึน้ ตัง้ แต่ช่วงปี 2561 ต่อเนื่องถึงปี 2562 ซึง่
ตัง้ แต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 สถานการณ์การส่งออกเริ่มกลับมาดีขนึ ้ เนื่องจากบริษัทได้รบั คําสั่งซือ้ ล่วงหน้าจาก
ลูกค้าต่างประเทศยาวต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการส่งออกที่ดีขนึ ้ และเป็ นผลจากการที่
สามารถเจาะกลุม่ ลูกค้ารายใหม่ได้เพิ่มขึน้
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสูช่ ่วงปี 2563 สถานการณ์ท่วั โลกต่างประสบกับปั ญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งบริษัทได้รบั ผลกระทบอย่างชัดเจนตัง้ แต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ส่งผลให้บริษัทมี
รายได้จากการส่งออก และรายได้จากการจําหน่ายสินค้าภายในประเทศลดลงคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 20.73 และร้อยละ
16.11 ตามลําดับ โดยสาเหตุเกิดจากลูกค้าในบางประเทศที่รฐั บาลมีคาํ สั่งล็อคดาวน์ อาทิ ประเทศอินเดีย ส่งผลให้บริษัท
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ไม่สามารถส่งออกสินค้าได้ สําหรับภายในประเทศ เกิดจากกลุม่ ร้านค้าประเภท Hypermarket อาทิ เทสโก้ โลตัส บิก๊ ซี โฮม โปร
ฯลฯ ที่เป็ นลูกค้าของบริษัทจําเป็ นจะต้องปิ ดการขายผ่านสาขาตามคําสั่งของรัฐบาล
ซึ่งสถานการณ์ค าํ สั่งซื อ้ ได้เ ริ่มกลับมาฟื ้ นตัว ตัง้ แต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 2 บริษัท เริ่มกลับมามีคาํ สั่งซื อ้
เฟอร์นิเจอร์จากลูกค้าในต่างประเทศ เพิ่มขึน้ อีกครัง้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มีการเพิ่มขึน้ ของคําสั่งซือ้ จากลูกค้าในกลุม่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย และจีน เติบโตอย่างมีนยั สําคัญ ส่งผลชดเชยให้ในช่วงปี
2563 บริษัทมีรายได้รวมเติบโตเพิ่มขึน้ จากช่วงปี 2562 เท่ากับร้อยละ 9.66 หรือคิดเป็ นมูลค่ารายได้รวมเท่ากับ 1,415.63
ล้านบาท จากมูลค่า 1,290.94 ล้านบาท
โดยบริษัทมีการส่งออกสินค้าไปจําหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้แก่ ญี่ ปนุ่ สหรัฐอเมริกา ตะวันออก
กลาง จีน อินเดีย รวมถึงประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้แก่ มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึง่ ในช่วงปี 2563 มี
บางประเทศที่อตั ราการเจริญเติบโตของยอดขายมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุม่ ลูกค้าจากประเทศ
จีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา
สําหรับตลาดภายในประเทศ หากพิจ ารณาจากช่อ งทางการจํา หน่า ยอีก ช่อ งทางหนึ่ง ที่สาํ คัญ สํา หรั บ
กลุ่มลูกค้าภายในประเทศ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Hypermarket) ที่เป็ นการสั่งซือ้ โดยใช้ตรา
สินค้าของบริษัท ในช่ว งปี 2563 ที่ผ่า นมา แม้ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 จะยัง คงส่ง ผลกระทบต่อ รายได้จ าก
การจําหน่ายภายในประเทศที่ยงั ไม่ฟื้นตัวเมื่อเทียบกับรายได้ในช่วงปี ก่อน อย่างไรก็ ตาม บริษัทยังคงมีการจําหน่าย
สินค้าให้กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ประกอบด้วยตราสินค้าต่าง ๆ ดังนี ้
1. การผลิตสินค้าเพื่อจําหน่ายให้กบั โฮมโปร (Home Pro) ภายใต้เฮ้าส์แบรนด์
2. การผลิตสินค้าเพื่อจําหน่ายให้กบั เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) ภายใต้เฮ้าส์แบรนด์
3. การผลิตสินค้าเพื่อจําหน่ายให้กบั บิก๊ ซี (BiG C) ภายใต้เฮ้าส์แบรนด์
4. การผลิตสินค้าเพื่อจําหน่ายให้กบั เมกาโฮม (Mega Home) ภายใต้เฮ้าส์แบรนด์
5. การผลิตสินค้าเพื่อจําหน่ายให้กบั ดู โฮม (Do Home)
6. การผลิตสินค้าเพื่อจําหน่ายให้กบั แบรนด์วินเนอร์ (Winner)
7. การผลิตสินค้าเพื่อจําหน่ายให้กบั โกลบอลเอ้าส์ (Global House) ภายใต้เฮ้าส์แบรนด์
8. การผลิตสินเค้าภายใต้แบรนด์ฮาสต้า (Hasta) ซึ่งเป็ นตราสินค้าของบริษัทให้กบั มิสเตอร์ ดี ไอ วาย
(Mr.DIY)
อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่ช่วงไตรมาสที่ 3 ที่ผา่ นมา บริษัทยังสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ได้เพิ่มขึน้ ประกอบกับ
การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ซึ่งทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา และได้มี
แนวคิดในการต่อยอดพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบอื่ น ๆ เพื่อใช้เป็ นวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งและก่อสร้าง ซึ่งฐาน
ลูกค้าใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึน้ เป็ นปั จจัยสําคัญที่จะช่วยสร้างยอดขายให้เพิ่มขึน้ ได้ในรอบปี 2564 ต่อไป
ในส่วนของการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ให้กบั กลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกราย
ย่อย บริษัทมีการปรับปรุ งระบบการขายและการตลาด ระบบการรับชําระเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการจําหน่ายผ่าน
ช่องทางนีใ้ ห้ดียิ่งขึน้ ดังนัน้ เมื่อมีการพัฒนาปรับปรุงระบบเกิดขึน้ ประกอบกับคําสั่งซือ้ จากลูกค้าต่างประเทศที่เข้ามามาก
จึงทําให้ยอดขายของช่องทางการจัดจําหน่ายนีย้ งั อยูใ่ นระดับที่ไม่เติบโตเมื่อเทียบกับช่วงปี ที่ผา่ นมา อย่างไรก็ตามหากการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการขายและการตลาด ระบบการรับชําระเงินสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิ ภาพแล้ว บริษัท
คาดการณ์วา่ ยอดขายของช่องทางการจําหน่ายนีจ้ ะกลับมาเติบโตได้อย่างมีนยั สําคัญอีกครัง้
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สําหรับช่องทางการจําหน่ายผ่านโชว์รูม ภายหลังจากที่บริษัทได้ตดั สินใจปรับกลยุทธ์ช่องทางการจําหน่าย
ใหม่ โดยการปิ ดการดําเนินงานสําหรับโชว์รูม ELEGA ทุกแห่ง นับตัง้ แต่ช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้เกิดต้นทุน
และค่าใช้จ่ายคงที่จากโชว์รูมในสาขาที่มีผลการดําเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ดงั เช่นที่เคยเกิดขึน้ ในอดีต โดย
ได้หาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งโชว์รูมในรู ปแบบใหม่ให้เกิ ดขึน้ โดยการพัฒนาโชว์รูมรวมที่มีพืน้ ที่ขนาดใหญ่ขึน้
ภายใต้ชื่อ “ECF OUTLET” เพื่อเป็ นโชว์รูมจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ทุกแบรนด์ ทุกรู ปแบบ ภายใต้การผลิตและจําหน่าย
รวมทัง้ สินค้านําเข้าของบริษัท ซึง่ ถือเป็ นการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายที่เข้าถึงกลุม่ ลูกค้าในประเทศ โดย ECF OUTLET
ตัง้ อยู่ภายใน บริษัท แสงอุดม ไล้ทต์ ิง้ เซ็นเตอร์ จํากัด ณ สํานักงานใหญ่รงั สิต บริเวณถนนวิภาวดีรงั สิตขาเข้า โดยได้เริ่ม
พืน้ ที่จดั แสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผา่ นมา ซึง่ โชว์รูมแห่งนีจ้ ะรวบรวมผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทงั้
ในรู ปแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออกและเฟอร์นิเจอร์ที่จาํ หน่ายภายในประเทศให้กบั ลูกค้าที่มีความสนใจและต้องการ
สัมผัสชิน้ งานเฟอร์นิเจอร์ของจริง ซึ่งนอกจากจะใช้ประโยชน์เพื่อการบริการด้านการขายและการตลาดให้กบั กลุม่ ลูกค้า
ต่างประเทศ และกลุม่ ลูกค้ารายใหญ่แล้ว ยังจะได้ประโยชน์จากรายย่อยที่เข้าเยี่ยมชมเฟอร์นิเจอร์และซือ้ ผลิตภัณฑ์ดว้ ย
นอกจากภาพรวมผลการดําเนินงานในส่วนของรายได้จากการขาย ซึ่งนอกจากการผลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์แล้ว บริษัทยังมีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายกระดาษปิ ดผิว รวมถึงไม้ยางพาราแปรรู ปอบแห้ง
ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านีใ้ ช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ทัง้ นีใ้ นส่วนของการจําหน่ายกระดาษปิ ดผิว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตัง้
บริษัท วีวี – เดคคอร์ จํากัด (V V-Décor) ขึน้ ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 99.95 โดยมีทนุ จด
ทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาทโดย
เรียกชําระเต็มมูลค่า โดยก่อตัง้ ขึน้ เพื่อประกอบธุรกิจด้านการตลาด (Trading) ให้กบั ECF เพื่อเป็ นผูจ้ าํ หน่ายกระดาษ
ปิ ดผิวให้กบั ลูกค้าบางรายของบริษัท
นอกจากนีใ้ นภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท ในส่วนของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จากัด (“ECFH”
หรือ “บริษัทย่อย”) ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทมีสดั ส่วนการถือหุน้ ในปั จจุบนั เท่ากับร้อยละ 75
ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 100,000
หุน้ (หนึง่ แสนหุน้ ) มีมลู ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท (หนึง่ ร้อยบาท) ชําระเต็มมูลค่า
ภายหลังจากที่ทางฝ่ ายบริหารได้พิจารณาตัดสินใจที่จะยุติการดําเนินธุรกิจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทได้หยุดการจําหน่ายสินค้าทุกรายการ และได้ดาํ เนินการปิ ดสาขาของร้าน Can Do ทุกสาขา (Can Do คือ ร้านค้า
ปลีก ในรู ป แบบร้า นค้า ที่ จ ําหน่า ยสิน ค้า ราคาเดี ย ว หรือ 60 บาทต่อ ชิ น้ ทั้งร้า น) เพื่ อ ลดผลกระทบจากต้นทุน และ
ค่าใช้จ่ายคงที่ที่จะเกิดขึน้ เพื่อไม่ให้สง่ ผลกระทบต่อภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทแล้ว
ปั จจุบนั บริษัทได้ดาํ เนินธุรกิจการเป็ นผูจ้ ัดจําหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์
หลักให้กบั บริษัทสําหรับบางส่วนของลูกค้าในกลุม่ ร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งรายย่อยทั่วประเทศ
ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน
บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด ได้จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยบริษัท อีสต์โคสท์
เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จากทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1.00 ล้านบาท ปั จจุบนั มีทนุ
จดทะเบียนจํานวน 909,282,500 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ จํานวน 90,928,250 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท ชําระ
เต็มมูลค่า
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- โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
นับตัง้ แต่ปี 2560 ที่ผ่านมา ถือเป็ นปี เริ่มต้นที่บริษัทมีการขยายการลงทุนสูธ่ ุรกิจด้านพลังงานทดแทน
อย่างมีนยั สําคัญ โดsย ECF-P ได้เข้าร่วมทุนในบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จํากัด (“SAFE”) ในสัดส่วนร้อยละ 33.37
โดย SAFE มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 581,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 5,810,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
100 บาท ชําระเต็ ม มูลค่าแล้ว โดย SAFE ได้จ ดทะเบีย นจัด ตั้งเป็ น ที่เ รียบร้อยเมื่ อ วันที่ 7 กุม ภาพันธ์ 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นผูเ้ ข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ต่อ มา SAFE ได้เ ข้า ลงทุน ในบริษั ท ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้า พลัง งานชี ว มวล โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
1. บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จํากัด (“PWGE”) โดย SAFE เข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
99.99 ปั จจุบนั ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
โดยเริม่ มีรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2560 เป็ นต้นมา
ปั จจุบนั PWGE มีทุนจดทะเบียนจํานวน 85,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน
8,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
2. บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จํากัด (“SAFE-B”) โดย SAFE เข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ปั จจุบนั
ดําเนินธุรกิจโรงสับไม้ เพื่อป้อนวัตถุดิบ ได้แก่ ไม้สบั (Wood Chip) ให้กบั โรงไฟฟ้า PWGE เพื่อใช้
เป็ นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า
ปั จจุบนั SAFE-B มีทุนจดทะเบียนจํานวน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน
10,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
3. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จํากัด (“SAFE-P”) ( ชื่อเดิม บริษัท บินา่ พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) ซึ่ง
SAFE เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99 ปั จจุบนั SAFE-P เป็ นนิติบคุ คลที่มีใบอนุญาตการจําหน่าย
ไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแบบแก๊สซิฟิเคชั่น รวม 2
โครงการ ซึ่งมีกาํ ลังการผลิตติดตัง้ โครงการละ 1 เมกะวัตต์ ตัง้ อยู่ที่ อ.ลอง และ อ.สูงเม่น จ.แพร่
สําหรับโครงการแรกที่ อ.ลอง จ.แพร่ ปั จจุบันได้เริ่มจําหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิ ชย์ ตัง้ แต่วันที่ 1
สิงหาคม 2561 ที่ผา่ นมา ปั จจุบนั SAFE-P มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 55,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญจํานวน 5,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
นับตัง้ แต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทได้เข้าสู่การเจรจาเงื่อนไขและข้อตกลงเพื่อพิจารณาหาแนว
ทางการจําหน่ายไปซึง่ หุน้ สามัญของบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จํากัด (“SAFE”) ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด ใน
ฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“ECF-Power”) ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 33.37 คิดเป็ นจํานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดเท่ากับ
1,938,76 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท ซึ่ง ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2563 ได้มีมติที่สาํ คัญคือ อนุมตั ิการจําหน่ายไปซึง่ หุน้ สามัญของบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จํากัด (“SAFE”)
ในมูลค่าราคาขายที่ 233.88 ล้านบาท ให้กบั บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จํากัด ในฐานะผูจ้ ะซือ้ ซึง่ ไม่เข้าข่ายเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกับบริษัทแต่อย่างใด โดยได้ปิดการซื อ้ ขายเป็ นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ดังนัน้ ภายหลัง
จากวันที่ดงั กล่าว จะไม่ปรากฎรายการเข้าลงทุนในบริษัทร่วม รวมถึงการส่งตัวแทนเข้าเป็ นกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย
SAFE บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จํากัด บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จํากัด และบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จํากัด
อีกต่อไป
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- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
นอกจากนี ้ นับตัง้ แต่ช่วงปี 2560 บริษัทยังได้ขยายการเข้าลงทุนด้านธุรกิจพลังงานทดแทนสูธ่ ุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ รวม 220 MW และมีกาํ ลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW ของ
บริษัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (“โครงการฯ” หรือ “GEP”) มีสาํ นักงาน ตัง้ อยู่เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชัน้ ที่ 36 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ปั จจุบนั GEP มีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 2,252,716,300 บาท โดยแบ่งออกเป็ นจํานวนหุน้ 22,527,163 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชําระแล้วเท่ากับ 1,658,290,058.13 บาท (ประกอบด้วย หุน้ สามัญจํานวน
10,806,478 หุน้ ชําระเต็มมูลค่าแล้ว หุน้ สามัญจํานวน 7,032,411 หุน้ ชําระแล้ว 56.72 บาทต่อหุน้ และหุน้ สามัญ 4,688,274
หุน้ ชําระแล้ว 38.13 บาทต่อหุน้ )
ซึ่ง GEP เป็ นบริษัทที่เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตัง้ อยูท่ ี่เมืองมินบู รัฐมาเกวย
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) โดยบริษัทให้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด (“ECF-P”) ใน
ฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 99.99 เป็ นผูเ้ ข้าลงทุนซือ้ หุน้ ของ GEP ในสัดส่วนร้อยละ 20
GEP มีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท จีอีพี (เมียนมาร์) จํากัด (“GEP-Myanmar”) ซึ่งเป็ นการลงทุนใน
GEP-Myanmar เพียงบริษัทเดียว และไม่ได้ถือหุน้ ในบริษัทอื่นใด GEP-Myanmar จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษัทสัญชาติ
เมียนมาร์ โดยมีทนุ จดทะเบียน 500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 500,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยมีทนุ จดทะเบียนชําระแล้วที่ 28,737,951.43 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ
863.43 ล้านบาท ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่อตั รา
แลกเปลี่ยน 30.045 บาท ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดย GEP มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน GEP-Myanmar เท่ากับร้อยละ
100.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วทัง้ หมดใน GEP-Myanmar และมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจในการพัฒนาและ
บริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศเมียนมาร์ โดยมีขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้ าติดตัง้ รวม 220 MW
และมีกาํ ลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW
GEP-Myanmar ได้เข้าลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กับ
Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) (ชื่อก่อนหน้าคือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่งเป็ น
องค์กรที่อยู่ภายใต้ Ministry of Electricity and Energy ของประเทศเมียนมาร์ โดยสาระสําคัญคือ เพื่อตกลงพัฒนา
ก่อสร้าง จัดหาแหล่งเงินทุน บริหารจัดการ บํารุ งรักษา และโอนกิจการ และ EPGE จะรับซือ้ ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลังการผลิตติดตัง้ ประมาณ 220 MW หรือคิดเป็ นอัตราการรับซือ้ ไฟฟ้าสูงสุดที่ 170 MW ซึ่ง
ตัง้ อยู่ที่เมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับตัง้ แต่วันที่เริ่มดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิ ง
พาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทัง้ หมด 4 เฟส ในอัตรารับซือ้ ไฟฟ้าคงที่ที่
0.1275 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายุสญ
ั ญาของ PPA รวมถึงการต่ออายุ PPA ที่อาจจะเกิดขึน้ ด้วย โดย
การผลิตไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็ น 4 เฟส ตามอัตราการผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่จะเกิดขึน้ ในแต่ละเฟส ดังนี ้
เฟส 1 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 40 MW จากกําลังการผลิตติดตัง้ 50 MW
เฟส 2 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 80 MW จากกําลังการผลิตติดตัง้ 100 MW
เฟส 3 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 120 MW จากกําลังการผลิตติดตัง้ 150 MW
เฟส 4 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 170 MW จากกําลังการผลิตติดตัง้ 220 MW
โดยภายหลังจากเริ่ม COD สําหรับเฟสที่ 1 แล้วสําหรับเฟสต่อ ๆ ไป จะมีกาํ หนดระยะเวลาประมาณ
360 วัน สําหรับการเริม่ ต้น COD ในเฟสต่อไป
หน้าที่ 1.0 - 17

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

โครงการโรงไฟฟ้าที่ GEP เข้าลงทุนเป็ นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่
เมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ ทัง้ นี ้ GEP สามารถเริ่มการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) สําหรับเฟสที่ 1 ขนาด
กําลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ได้เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ในส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการวางแผนก่อสร้าง และจะเริ่มทยอย
จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เพิ่มขึน้ จนครบ 220 เมกะวัตต์ ภายในระยะเวลาไม่เกินปี 2565 นี ้
สําหรับการเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทนสําหรับโครงการอื่น ๆ เพิ่มเติมนัน้ ปั จจุบนั บริษัทยัง
อยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็ นไปได้ในการเข้าลงทุนหากโครงการเหล่านัน้ มีความเป็ นไปได้ มีผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่เหมาะสม และมีความคุม้ ค่าในการเข้าลงทุนเมื่อพิจารณาประกอบกับความเสี่ยงในด้านต่า ง ๆ ซึ่งบริษัทจะ
พิจารณาด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง ก่อนจะตัดสินใจเข้าลงทุน
การลงทุนธุรกิจผลิตและจาหน่ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel)
เป็ นธุรกิจที่ดาํ เนินงานโดย บริษัท แพลนเนทบอร์ด จํากัด ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 57
ในการลงทุนธุรกิจผลิตและจําหน่ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel)
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัท
ดําเนินการจัดตัง้ บริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง โดยบริษัทเข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 คือ บริษัท แพลนเนทบอร์ด
จํากัด (Planet Board Company Limited) โดยมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ
10,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 5.00 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 12,500,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้
สามัญ 10,000,000 หุน้ มูลค่าที่เรียกชําระหุน้ ละ 1.25 บาท โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ ธุรกิจผลิตและจําหน่ายแผ่นไม้
(Wood-Based Panel) ได้แก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผ่นปาร์ติเกิล้ (Particleboard) โดยคาดว่าจะมีกาํ ลังการ
ผลิตที่ 600 – 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทัง้ นี ้ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จํากัด ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทเสร็จ
เรียบร้อยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมตั ิการเสนอ
ขายหุน้ เดิมที่ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) เข้าลงทุนในบริษัท แพลนเนทบอร์ด จํากัด (“แพลนเนท”) ใน
ฐานะบริษัทย่อย รวมร้อยละ 43 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของแพลนเนท ให้กบั คุณคมวิทย์ บุญธํารงกิจ ในสัดส่วน
ร้อยละ 25 คุณกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3.75 คุณพิชพิมพ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3.75 คุณเอกลักษณ์ ปั ทมสัต
ยาสนธิ ร้อยละ 3.75 คุณเอกฤทธิ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3.75 และคุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส ร้อยละ 3 ทําให้มีโครงสร้าง
การถือหุน้ เปลีย่ นแปลงไป ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน)
5,700,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 57
2. คุณคมวิทย์ บุญธํารงกิจ
2,500,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 25
3. คุณกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ
375,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3.75
4. คุณพิชพิมพ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
375,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3.75
5. คุณเอกลักษณ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
375,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3.75
6. คุณเอกฤทธิ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
375,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3.75
7. คุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส
375,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
ต่อมาในเดือนเมษายน 2561 แพลนเนทได้มีการจัดสรรการถือหุน้ ในกลุ่มผูบ้ ริหาร บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง
มอลล์ จํากัด ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท แพลนเนทบอร์ด จํากัด จากจํานวนผูถ้ ือหุน้ 4 ท่าน ถือหุน้ รวมร้อยละ 15 เป็ นจํานวน
5 ท่าน โดยเพิ่มเติมผูถ้ ือหุน้ รายใหม่คือ คุณขันทอง อุดมมหันติสขุ โดยถื อหุน้ รวมร้อยละ 15 เท่าเดิม ส่งผลให้โครงสร้างการ
หน้าที่ 1.0 - 18

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

ถือหุน้ ใหม่มีการเปลีย่ นแปลงดังนี ้ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 57 คุณคมวิทย์ บุญธํารง
กิจ ในสัดส่วนร้อยละ 25 คุณขันทอง อุดมมหันติสขุ ร้อยละ 3 คุณกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3 คุณพิชพิมพ์ ปั ทมสัต
ยาสนธิ ร้อยละ 3 คุณเอกลักษณ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3 คุณเอกฤทธิ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3 และคุณวรัษธกฤต พร
แจ่มใส ร้อยละ 3 รวมทัง้ ได้มีการอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพิ่มเติมอีก 400 ล้านบาท รวมเป็ น 450 ล้านบาท แต่
ทัง้ นี ้ การเพิ่มทุนดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการดําเนินการ โดยสรุปโครงสร้างการถือหุน้ ที่เปลีย่ นแปลงไปในครัง้ นี ้ เป็ นดังนี ้
1. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน)
5,700,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 57
2. คุณคมวิทย์ บุญธํารงกิจ
2,500,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 25
3. คุณขันทอง อุดมมหันติสขุ
300,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
4. คุณกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ
300,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
5. คุณพิชพิมพ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
300,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
6. คุณเอกลักษณ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
300,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
7. คุณเอกฤทธิ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
300,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
8. คุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส
300,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ ที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2561 ได้มีมติอนุมตั ิให้ บริษัทเข้า
ลงทุนใน บริษัท แพลนเนทบอร์ด จํากัด โดยเข้าถือหุน้ ร้อยละ 57 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ โดยแพลนเนทจะใช้เงินลงทุนในโครงการเบือ้ งต้นจํานวนทัง้ สิน้ 1,456.31 ล้านบาท
สําหรับคุณคมวิทย์ บุญธํารงกิจ ปั จจุบนั เป็ นผูบ้ ริหาร และผูถ้ ือหุน้ ที่ดาํ เนินธุรกิจการเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ CHALE’T (ชาเลต์) ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ไม้จริงแปรรูปโดย บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ อินดรัสทรีส ์ จํากัด ซึ่งเป็ น
บริษัทในเครือ SBP Timber group กลุม่ ธุรกิจค้าไม้ที่เริ่มดําเนินกิจการมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2524 (ค.ศ.1981) จากจุดเริ่มต้น
การนําเข้าและจัดจําหน่ายไม้แปรรูปจากทั่วโลก ซึง่ ไม่ได้ดาํ เนินธุรกิจที่มีลกั ษณะการแข่งขันกับบริษัทแต่อย่างใด
สําหรับรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของแพลนเนทในลําดับที่ 3 ถึงลําดับที่ 7 ปั จจุบนั คือกลุม่ ผูบ้ ริหาร และผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีก และเป็ นบริษัทหนึ่งในเครือของกลุ่ม บริษัท อิน
เด็กซ์ อินเตอร์เฟิ ร์น ที่เป็ นผูน้ าํ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ที่สดุ ของประเทศไทย อย่างไรก็ตามแม้จะเป็ น
ผูป้ ระกอบการด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ แต่ลกั ษณะการดําเนินธุรกิจมีความแตกต่างกันเนื่องจากกลุม่ อินเด็กซ์จะเป็ นการผลิต
เพื่อจําหน่ายภายในร้านอินเด็กซ์เพื่อจําหน่ายต่อผูบ้ ริโภคที่เป็ นลูกค้ารายย่อยโดยตรง ในขณะที่บริษัทเป็ นผูผ้ ลิตและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออกให้กบั ลูกค้าต่างประเทศและจําหน่ายภายในประเทศซึ่งส่วนใหญ่คือกลุ่ม
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ในรูปแบบของการผลิตตามคําสั่งซือ้ (Made to order) เป็ นหลัก ซึง่ ไม่มีได้ลกั ษณะ
การแข่งขันโดยตรงแต่อย่างใด
ปั จจุบันแพลนเนทอยู่ระหว่างการชะลอการเข้าลงทุนในโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ตน้ ทุนไม้มีการ
ปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ ความต้องการปริมาณไม้เพื่อใช้ในการผลิตสําหรับกลุม่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในพืน้ ที่ที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาจัดหาสําหรับการลงทุนในโครงการ จากเหตุการณ์เหล่านีส้ ่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อตัวเลข
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่เคยได้พิจารณาไว้ก่อนหน้านี ้ รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในขณะนี ้
ดังนัน้ ทางผูบ้ ริหารและทีมงาน แพลนเนท ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมสําหรับความเป็ นไปได้ใน
การดําเนินธุรกิจของแพลนเนทต่อไป

หน้าที่ 1.0 - 19

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถสรุปโครงสร้างกลุม่ บริษัทอีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ได้ดงั นี ้
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
99.95%

บริษัท วีวี เดคคอร์ จํากัด
ประกอบธุรกิจจัดจําหน่าย
กระดาษปิ ดผิว

99.99%

75.00%

บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จํากัด
การเป็ นผูจ้ ดั จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

57.00%

บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด
เพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจ
ด้านพลังงานทุกประเภท

บริษัท แพลนเนทบอร์ด จํากัด

20.00%

บริษัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด
เพื่อเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
100.00%

บริษัท จีอีพี เมียนมาร์ จํากัด
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 220 MW ประเทศเมียนมาร์

บริษัท แพลนเนทบอร์ด จํากัด (“PNB”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 57 มีสดั ส่วนหุน้ อีกร้อยละ 43 ประกอบด้วย
1. คุณคมวิทย์ บุญธํารง
ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 25
2. คุณกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 3
3. คุณพิชพิมพ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 3
4. คุณเอกลักษณ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 3
5. คุณเอกฤทธิ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 3
6. คุณขันทอง
อุดมมหันติสขุ
ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 3
7. คุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส
ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 3
บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (“ECF-H”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 75 มีสดั ส่วนหุน้ อีกร้อยละ 25 คือ
1. คุณศิรลิ กั ษณ์ นักเจริญ
ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 15
2. คุณนภาภรณ์ ศุภวงศ์
ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 10
บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด (“ECF-P”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ อยู่ ถือหุน้ ในบริษัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร์ (ไทย
แลนด์) จํากัด ร้อยละ 20 มีสดั ส่วนหุน้ อีกร้อยละ 80 คือ
1. บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 90
2. บริษัท โนเบิล เพลนเน็ต พีทีอี แอลทีดี จํากัด ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 28
3. บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 12
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1.4

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท อีสต์โคสท์ อุตสาหกรรม จํากัด (ECI)
จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2535 ในช่วงแรกเพื่อประกอบธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบ ไม้ยางพาราแปรรู ป และผลิตและ
จําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงการดําเนินธุรกิจเป็ นการซือ้ มา จําหน่ายไปในกลุม่ ผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ที่ทางบริษัทเป็ นผูผ้ ลิตเองและเฟอร์นิเจอร์ที่นาํ เข้ามาเพื่อจําหน่าย โดยมีทนุ จดทะเบียนและทุนที่ชาํ ระแล้ว
เท่ากับ 20,000,000 บาท โดยบริษัทดังกล่าว มีรายชื่อกรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท เข้าไปเป็ นกรรมการ และ
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้จดั การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 17 กันยายน 2555 โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบให้มีการกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจที่จะ
ไม่แข่งขันกับ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด” ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้
ปั จจุบนั ไม่มีการดําเนินธุรกิจและอยูร่ ะหว่างรอการชําระบัญชีและปิ ดกิจการให้เรียบร้อยต่อไป
2. บริษัท อีสต์โคสท์ ดีไซน์ จํากัด (ECD)
จัด ตั้ง ขึ น้ เมื่ อ วัน ที่ 12 กรกฎาคม 2539 เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ ผู้ผ ลิ ต และจํา หน่ า ยเฟอร์นิ เ จอร์ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ และประกอบกิจการนําเข้าหรือส่งออกเฟอร์นิเจอร์ทกุ ชนิดตลอดจนวัสดุอปุ กรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีทนุ จด
ทะเบียนและทุนที่ชาํ ระแล้วเท่ากับ 14,000,000 บาท โดยบริษัทดังกล่าว มีรายชื่อกรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ
บริ ษั ท เข้า ไปเป็ น กรรมการ และผู้ถื อ หุ้น ใหญ่ ข องบริ ษั ท ดัง กล่า ว อย่ า งไรก็ ต าม ทางบริ ษั ท ได้จัด การประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบให้มี
การกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจที่จะไม่แข่งขันกับ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด” ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิ ดขึน้ ปั จจุบันไม่มีการดําเนินธุรกิ จและอยู่ระหว่างรอการชําระบัญชี และปิ ด
กิจการให้เรียบร้อยต่อไป
3. บริษัท วี – ชัท เดคคอร์ จํากัด (VCD)
จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2545 เพื่อประกอบธุรกิจหลักเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายกระดาษปิ ดผิวไม้ และให้บริการ
ตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อจําหน่ายให้แก่โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่ วั ไป โดยมีทนุ จดทะเบียนและทุนที่ชาํ ระแล้ว
เท่ากับ 27,000,000 บาท โดยบริษัทดังกล่าว มีรายชื่อกรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท เข้าไปเป็ นกรรมการ และ
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้จดั การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2555 โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบให้มีการกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจที่จะ
ไม่แข่งขันกับ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด” ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้
ปั จจุบนั ไม่มีการดําเนินธุรกิจและอยูร่ ะหว่างรอการชําระบัญชีและปิ ดกิจการให้เรียบร้อยต่อไป
4. บริษัท วี – ชัท อินดัสทรี จํากัด (VCI)
จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2545 เพื่อประกอบธุรกิจหลักเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายไม้ยางพาราแปรรู ปอบแห้ง โดยมี
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาํ ระแล้วเท่ากับ 14,000,000 บาท โดยบริษัทดังกล่าว มีรายชื่อกรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ของบริษัท เข้าไปเป็ นกรรมการ และผูถ้ ื อ หุน้ ใหญ่ ของบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ ตาม ทางบริษัทได้จัดการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบให้มี
การกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจที่จะไม่แข่งขันกับ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด ” ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการป้องกัน
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ ปั จจุบันไม่มีการดําเนินธุรกิจและอยู่ระหว่างรอการชําระบัญชีและปิ ด
กิจการให้เรียบร้อยต่อไป
5. บริษัท บี.วี.พาราวูด จํากัด (BV)
จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2545 เพื่อประกอบธุรกิจจําหน่ายไม้แปรรูป โรงเลือ่ ย โรงอบไม้ โดยมีทนุ จดทะเบียนและ
ทุนที่ชาํ ระแล้วเท่ากับ 2,000,000 บาท โดยบริษัทดังกล่าว มีรายชื่อกรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท เข้าไปเป็ น
กรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้จดั การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1
/ 2555 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบให้มีการกําหนดนโยบายการ
ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ที่จ ะไม่แ ข่ง ขัน กับ บริษั ท อี สต์โคสท์เ ฟอร์นิเ ทค จํา กัด ” ทั้ง นี เ้ พื่ อ เป็ นการป้อ งกัน ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ ปั จจุบนั ไม่มีการดําเนินธุรกิจและอยู่ระหว่างรอการชําระบัญชีและปิ ดกิจการให้ เรียบร้อย
ต่อไป
ทัง้ นีบ้ ริษัทที่เกี่ยวข้องในลําดับที่ 1 ถึงลําดับที่ 5 ดังกล่าว ทางบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) ใน
ฐานะ “ผูร้ บั สัญญา” ได้จดั ทําสัญญาบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 กับ บริษัท อีสต์โคสท์ อุตสาหกรรม
จํากัด บริษัท อีสต์โคสท์ ดีไซน์ จํากัด บริษัท วี – ชัท เดคคอร์ จํากัด บริษัท วี – ชัท อินดัสทรี จํากัด และ บริษัท บี.วี.
พาราวูด จํากัด โดยแต่ละบริษัทในฐานะ “ผูใ้ ห้สญ
ั ญา” โดยสรุปสาระสําคัญของสัญญาบันทึกข้อตกลง ได้ดงั นี ้
1. ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงว่าจะไม่ประกอบธุรกิจใด ๆ ไปในทางจาหน่ายทรัพย์สนิ โอน จานอง จานา แลกเปลีย่ นซึ่ง
เป็ นประเภท รุ่น และชนิดเดียวกันในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ กับผูร้ บั สัญญาทีผ่ รู ้ บั สัญญาได้ดาเนินการ
ประกอบธุรกิจอยูก่ ่อนหน้าหรือดาเนินการประกอบธุรกิจอยู่ภายหลังผูใ้ ห้สญ
ั ญา
2. ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงว่าจะไม่ผลิตไม้แปรรู ป ไม้อบแห้ง ไม้วเี นียร์ และไม้อนื่ ๆ ตลอดจนทาเครือ่ งเรือน เครือ่ งใช้
ทีท่ าจากไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด ไม้ยางพารา และวัสดุอปุ กรณ์อนื่ ๆ ทุกชนิด รวมถึงการจาหน่ายสินค้าทัง้ ใน
ประเทศหรือส่งออกไปจาหน่ายต่างประเทศ
3. ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงว่าจะไม่ผลิตกระดาษปิ ดผิว ปิ ดขอบ และพีวซี ีปิดผิว ปิ ดขอบ รวมถึงการจาหน่ายสินค้าทัง้
ในประเทศหรือส่งออกไปจาหน่ายต่างประเทศ
4. ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงว่าจะไม่ดาเนินการนาเข้าหรือส่งออกไม้ยางพาราแปรรู ปอบแห้ง ไม้วเี นียร์ ไม้อนื่ ๆ
เฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด และเฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพารา กระดาษปิ ดผิว ปิ ดขอบ และพีวซี ีปิดผิว ปิ ดขอบ
ทุกชนิด ตลอดจนวัสดุอปุ กรณ์ทเี่ กีย่ วข้องทุกชนิด
5. ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงว่า จะไม่ประกอบธุรกิจใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นเิ ทค จากัด
(มหาชน) ตลอดจนดาเนินกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจทุกประเภทกับบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นเิ ทค จากัด
(มหาชน) หรือกระทาการอืน่ ใดอันเป็ นการแข่งขันทางการค้า
6. หากผูใ้ ห้สญ
ั ญาไม่ ได้ปฏิบตั ิตามสัญญาบันทึกข้อตกลงที่ให้ไว้กับผูร้ บั สัญญา ตามข้อ 1 ถึง ข้อ 5 ผูใ้ ห้
สัญญายินยอมชาระค่าปรับเป็ นจานวนเงิน 5 ล้านบาทต่อบริษัท (ซึ่งมูลค่า 5 ล้านบาท ทางผูร้ บั สัญญา
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและสามารถยอมรับได้ เนื่องจากทัง้ 4 บริษัทดังกล่าวขณะนีไ้ ม่ มี
รายได้จากการดาเนินธุรกิจแล้ว) พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันทีผ่ ูใ้ ห้สญ
ั ญาผิดสัญญาไม่ได้
ปฏิบตั ิตามบันทึกข้อตกลงที่ได้ทาไว้ให้แก่ ผูร้ บั สัญญา และหากการใด ๆ ที่ผูใ้ ห้สญ
ั ญาไม่ได้ปฏิบตั ิตาม
สัญญาบันทึกข้อตกลงนัน้ หากเกิดความเสียหายใด ๆ แก่ผูร้ บั สัญญา ผูใ้ ห้สญ
ั ญายินยอมที่จะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนให้แก่ผรู ้ บั สัญญา และยินยอมให้ผรู ้ บั สัญญาดาเนินการตามกฎหมายได้ทกุ กรณี
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6. บริษัท เอ แอนด์ เอส อินเตอร์ จํากัด
จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2554 เพื่อประกอบธุรกิจส่งออก แร่เหล็ก แร่พลวง ส่งออกข้าวเพื่อจําหน่ายต่างประเทศ
นําเข้าไม้แปรรูป โดยมีทนุ จดทะเบียน 5,000,000 บาท และทุนที่ชาํ ระแล้วเท่ากับ 1,250,000 บาท โดยบริษัทดังกล่าว
มีรายชื่อกรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท เข้าไปเป็ นกรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
ขณะนีท้ างบริษัทได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 และได้ชาํ ระบัญชีเรียบร้อยแล้ว
7. บริษัท บีซีเอ แม็ค คอร์ป จํากัด
จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2549 เพื่อประกอบธุรกิจค้าแร่ โดยมีทนุ จดทะเบียนและทุนที่ชาํ ระแล้วเท่ากับ
5,000,000 บาท โดยบริษัทดังกล่าว มีรายชื่อกรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท เข้าไปเป็ นกรรมการ และผูถ้ ือหุน้
ใหญ่ของบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ขณะนีท้ างบริษัทได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 และ
ได้ชาํ ระบัญชีเรียบร้อยแล้ว
8. บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จํากัด (มหาชน)
จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2537 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายเฟอร์นเิ จอร์ โดยมีทนุ จดทะเบียนและทุนที่
ชําระแล้วเท่ากับ 2,525,000,000 บาท โดยบริษัทดังกล่าวมีนางสาวกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ เป็ นกรรมการและผูถ้ ือ
หุน้ ใหญ่ในบริษัทดังกล่าว ซึง่ นางสาวกฤษชนกฯ เป็ นคูส่ มรสของนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ซึง่ ดํารงตําแหน่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
กรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และผูบ้ ริหารของบริษัท
9. บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิ รน์ จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทในกลุม่ ของ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จํากัด
จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ โดยมีทนุ จดทะเบียนและทุนที่
ชําระแล้วเท่ากับ 960,000,000 บาท โดยบริษัทดังกล่าวมีนางสาวกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ เป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้
ใหญ่ในบริษัทดังกล่าว ซึ่งนางสาวกฤษชนกฯ เป็ นคู่สมรสของนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
กรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และผูบ้ ริหารของบริษัท
ทัง้ นี ้ เนื่องจากเพื่อเป็ นการป้องกันปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ ได้ในกรณีที่นายอารักษ์ สุข
สวัสดิ์ และคู่สมรสคือ นางสาวกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ ซึ่งแต่ละท่าน มีสว่ นร่วมในการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูถ้ ือ
หุน้ ใหญ่ในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน ดังนัน้ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ในฐานะ ผูใ้ ห้สญ
ั ญา ได้จดั ทําสัญญาขึน้ ต่อ บริษัท
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) ในฐานะ บริษัท โดยมีสาระสําคัญของสัญญา ดังนี ้
1. ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงว่า ในระหว่างที่ผูใ้ ห้สญ
ั ญาดารงตาแหน่งกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม กรรมการบริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การของบริษัท และ/หรือยังเป็ นพนักงานของบริษัท ผูใ้ ห้สญ
ั ญาจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงเพิ่มเติมว่า ในระหว่างทีผ่ ใู ้ ห้สญ
ั ญาดารงตาแหน่งตามข้อ 1 และ/หรือยังเป็ นพนักงานของ
บริษัท ผูใ้ ห้สญ
ั ญาจะไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือเข้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษัทหรือเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดใน
ห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษัทเอกสาร หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกัน และ/หรือเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทาเพือ่ ประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผูอ้ ื่น
ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ ผูใ้ ห้
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สัญญาเป็ นกรรมการของบริษัท หรือโดยได้รบั ความยินยอมจากคณะกรรมการของบริษัท หรือทีป่ ระชุมผูถ้ ือ
หุน้ ของบริษัท แล้วแต่กรณี ตามระเบียบข้อบังคับ และ/หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ในกรณีที่ ผูใ้ ห้สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงือ่ นไขข้างต้น บริษัทมีสทิ ธิทจี่ ะเรียกร้องค่าเสียหาย
ในการทีบ่ ริษัทได้รบั ความเสียหายจากการกระทาของผูใ้ ห้สญ
ั ญาก็ได้ ทัง้ นี ้ ต้องฟ้องภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่
บริษัทหรือผูถ้ อื หุน้ ตามทีก่ ล่าวในวรรคต่อไปทราบถึงการฝ่ าฝื น และไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ฝ่ าฝื น
ในกรณีที่ บริษัทไม่ใช้สทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายข้างต้น ผูใ้ ห้สญ
ั ญายินยอมให้ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งคนใดหรือ
หลายคน ซึ่งถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะแจ้งเป็ นหนังสือให้บริษัท
ดาเนินการเรียกร้องก็ได้ ถ้าหากบริษัทไม่ดาเนินการตามทีผ่ ถู ้ อื หุน้ แจ้งภายใน 1 เดือน นับจากวันทีแ่ จ้ง หรือ
อายุความตามวรรคสอง เหลือน้อยกว่า 1 เดือน ผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะใช้สทิ ธิเรียกร้องแทนบริษัทนัน้ ก็ได้
3. หากในอนาคต ผูใ้ ห้สญ
ั ญาได้รบั ข้อมูล หรือมีผเู ้ สนอข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจการผลิตและจาหน่ายเฟอร์นเิ จอร์
ทีม่ ีศกั ยภาพและมีความน่าสนใจในการลงทุน ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงทีจ่ ะนาเสนอให้คณะกรรมการของบริษัท
เป็ นผูพ้ จิ ารณาทัง้ หมดเพียงผูเ้ ดียว และแม้ว่าคณะกรรมการของบริษัท จะไม่พจิ ารณาดาเนินการลงทุนใน
ธุรกิจการผลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ดงั กล่าวก็ตาม ผูใ้ ห้สญ
ั ญาก็จะไม่ดาเนินการลงทุนกับบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด ร่วมลงทุน หรือถือหุน้ ใด ๆ เอง ไม่ว่าเงือ่ นไขในการลงทุนจะมีเงือ่ นไขทีด่ อ้ ยกว่าก็ตาม
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจที่ดาเนินงานโดย บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) บริษัท วีวี เดคคอร์ จากัด และ
บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จากัด ในฐานะบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.95 และร้อยละ 75
ตามลาดับ
-

ธุรกิจการเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) (ECF) ดําเนินธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์จาก
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพารา กระดาษปิ ดผิว ไม้ยางพาราแปรรู ปอบแห้ง เพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
การจัดจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่บริษัทเป็ นผูผ้ ลิต และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่ส่งั ซือ้ จากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
และให้บริการตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
บริษัทมีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท วีวี – เดคคอร์ จํากัด (V V Décor) เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.95 โดยมีทุนจดทะเบีย น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ชําระเต็มมูลค่า ก่อตัง้ ขึน้ เพื่อประกอบ
ธุรกิจด้านการตลาด (Trading) เพื่อเป็ นผูจ้ าํ หน่ายกระดาษปิ ดผิวให้กบั ลูกค้าบางรายของบริษัท
และ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (ECFH) ซึ่งบริษัทถือหุน้ เริ่มต้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 และต่อมาเมื่อเดือนมกราคม 2559 บริษัทได้เข้าลงทุนในหุน้ เพิ่มขึน้ เป็ นร้อยละ 75.00 โดยบริษัทย่อย
ดังกล่าว ได้ถกู จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding
Company) เริ่มแรกบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน
10,000 หุน้ (หนึง่ หมื่นหุน้ ) มีมลู ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท (หนึง่ ร้อยบาท) โดยต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแล้วจาก
เดิม 1,000,000 บาท เป็ น 10,000,000 บาท คิดเป็ นจํานวนหุน้ สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท โดย
มีรายละเอียดของรายชื่อผูถ้ ือ หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้
รายชื่อผู้ถอื หุ้น

ลาดับ

จานวนหุ้น
(หุน้ )

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

1

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน)

75,000

75.00

2

นางศิรลิ กั ษณ์

15,000

15.00

3

นางสาวนภาภรณ์ ศุภวงศ์

10,000

10.00

100,000

100.00

นักเจริญ

รวมทั้งหมด

ปั จจุบนั บริษัทได้ดาํ เนินธุรกิจการเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายสินค้าในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ซงึ่ เป็ นผลิตภัณฑ์หลักให้กบั
บริษัทสําหรับบางส่วนของลูกค้าในกลุม่ ร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งรายย่อยทั่วประเทศ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถแบ่ ง กลุ่ม สิ น ค้า หลัก ได้ 5 ประเภท ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม ธุ ร กิ จ
ที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์คือ
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1. เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
2. เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
3. เฟอร์นิเจอร์ที่จาํ หน่ายผ่านโชว์รูม ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อย
4. กระดาษปิ ดผิว
5. ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง
บริษัทมีรายได้โดยส่วนใหญ่มาจากการผลิตและจําหน่ายตามคําสั่งซือ้ (Made to order) ให้กบั ลูกค้าต่างประเทศ
การผลิตและจําหน่ายโดยใช้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้ยางพารา ให้กับลูกค้าใน
ประเทศ โดยกลุม่ ลูกค้าในประเทศ ประกอบด้วยกลุม่ ร้า นค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ได้แก่ โฮมโปร (Home Pro)
เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) บิก๊ ซี (Big C) เมกา โฮม (Mega Home) ดูโฮม (Do Home) โกลบอลเอ้าส์ (Global House)
วินเนอร์ (Winner) และมิสเตอร์ ดี ไอ วาย (Mr.DIY)
สําหรับลูกค้าต่างประเทศจะเป็ นการผลิตและจําหน่ายตามคําสั่งซือ้ ให้กับบริษัทผูจ้ าํ หน่ายเฟอร์นิเจอร์ และ
ร้านค้าปลีกรายใหญ่ (Hypermarket) หลายรายในประเทศญี่ ปนุ่ โดยหากพิจารณาจากโครงสร้างรายได้จากการขาย
ทัง้ หมดของบริษัท ในปั จจุบนั บริษัทมีสดั ส่วนการขายให้กบั ลูกค้าในประเทศญี่ปนในสั
ุ่
ดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้
จากการขายทัง้ หมด อย่างไรก็ตามบริษัทตระหนักดีถึงสัดส่วนการพึ่งพิงลูกค้าในประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้เน้น
การขยายฐานลูกค้าต่างประเทศไปยังกลุม่ ประเทศอื่น ซึ่งเริ่มเห็นผลขึน้ ตัง้ แต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ที่ผ่านมา โดยเริ่ม
รับคําสั่งซือ้ จากลูกค้ากลุม่ ใหม่ในประเทศอินเดีย ตะวันออกกลาง และจีนได้เพิ่มขึน้
ภาพแสดงกลุ่มประเทศลูกค้าของบริษัท

สัด ส่ว นรายได้ที่ร องลงมาคือ รายได้จ ากการผลิต และจํา หน่า ยสินค้า ภายในประเทศ โดยตราสิน ค้า ที่ท าง
บริษัทเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายให้กับกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) โดยส่วนใหญ่จะเป็ นการผลิตภายใต้
เฮ้า ส์แ บรนด์ใ ห้กับ ลูก ค้าแต่ละรายของบริษัท อาทิ การผลิต เพื่อ จํา หน่า ยสินค้า ให้กับ โฮมโปร (Home Pro) เทสโก้
โลตัส (Tesco Lotus) บิ๊กซี (Big C) โกลบอลเฮ้าส์ (Global House) ดู โฮม (Do Home) เมกา โฮม (Mega Home)

หน้าที่ 1.0 - 26

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

และวินเนอร์ (Winner) จะเป็ นการผลิตโดยใช้ตราสินค้า ตามที่ลกู ค้าจะกําหนด นอกจากนีย้ งั ผลิตให้กับ มิสเตอร์ ดี ไอ
วาย (Mr.DIY) ภายใต้ตราสินค้า ของบริษัทคือ ฮาสต้า (HASTA) ด้วย
สําหรับตราสินค้า “ELEGA” จะเป็ นตราสินค้าที่บริษัทใช้สาํ หรับการจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่สว่ นใหญ่ผลิตจากไม้จริง
อาทิ เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ทางบริษัทเป็ นผูผ้ ลิตเอง และเฟอร์นิเจอร์ทงั้ ส่วนที่ส่งั ซือ้ จากภายในประเทศและส่วนที่นาํ เข้า
จากต่างประเทศที่ส่วนใหญ่ผลิตจากไม้จริง ซึ่งในปั จจุบันบริษัทจะจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ www.elegathai.com
เป็ นหลัก นอกจากนีย้ งั มีการจําหน่ายผ่านโชว์รูมรวมบนพืน้ ที่ขนาดใหญ่ภายใต้ชื่อ “ECF OUTLET” ซึ่งเป็ นโชว์รูมที่จาํ หน่าย
เฟอร์นิเจอร์ ทุกแบรนด์ ทุกรู ปแบบ ภายใต้การผลิตและจําหน่าย รวมทั้งสินค้านําเข้าของบริษัท โดย ECF OUTLET ตัง้ อยู่
ภายใน บริษัท แสงอุดม ไล้ทต์ ิง้ เซ็นเตอร์ จํากัด ณ สํานักงานใหญ่รงั สิต บริเวณถนนวิภาวดีรงั สิตขาเข้า
นอกจากช่องทางการจําหน่ายสินค้าตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีรายได้จากการจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ให้กับกลุ่มร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) ที่เป็ นผูจ้ ัดจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ท่ วั ประเทศรวมถึงช่องทางการ
จําหน่ายผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มต่าง ๆ อาทิ Lazada Shopee เป็ นต้น

ตราสินค้าของบริษัท
ตราสินค้า
ELEGA
(เอลลีก้า)

Hasta
(ฮาสต้า)

รู ปแบบ

ช่องทางการจัดจาหน่าย
ใช้สาํ หรับการจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงทัง้ ส่วนที่
บริษัทเป็ นผูผ้ ลิตเองและส่วนที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ
และสั่งซือ้ จากในประเทศ โดยจําหน่ายผ่าน ECF
OUTLET และช่องทางออนไลน์ www.elegathai.com
ใช้สาํ หรับการจําหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตให้กบั มิสเตอร์ ดี ไอ วาย (Mr.DIY)

ECF OUTLET แสงอุดมไลท์ตงิ้
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 บริษัทได้รว่ มมือกับ บริษัท แสงอุดม ไลท์ติง้ เซ็นเตอร์ จํากัด ผูน้ าํ ด้านการออกแบบ
การผลิต และจัดจําหน่าย ผลิตภัณฑ์สอ่ งสว่าง โคมไฟ ซึง่ มีศนู ย์จดั จําหน่ายสินค้าและศูนย์กระจายสินค้ากว่า 30 สาขา ทั่ว
ประเทศ โดย ECF OUTLET ได้เปิ ดเป็ นแห่งแรก ณ แสงอุดมไลท์ติง้ สํานักงานใหญ่รงั สิต ถนนวิภาวดีรงั สิตขาเข้า ภายใน
ร้านเป็ นพืน้ ที่จดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ของบริษัททัง้ ประเภทไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้
ยางพารา รวมถึงโชว์รูมแห่งนีจ้ ะรวบรวมผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทงั้ ในรูปแบบเฟอร์นเิ จอร์เพื่อการส่งออกและเฟอร์นิเจอร์ที่
จําหน่ายภายในประเทศให้กบั ลูกค้าที่มคี วามสนใจและต้องการสัมผัสชิน้ งานเฟอร์นิเจอร์ของจริง ซึง่ นอกจากจะใช้เพื่อการ
บริการด้านการขายและการตลาดให้กบั กลุม่ ลูกค้าต่างประเทศ และกลุม่ ลูกค้ารายใหญ่แล้ว ยังจะได้ประโยชน์จากรายย่อย
ที่เข้าเยี่ยมชมเฟอร์นิเจอร์และซือ้ ผลิตภัณฑ์ดว้ ย
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ภาพภายในโชว์รูม ECF OUTLET
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ช่องทางการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่าน www.elegathai.com
ปั จจุบนั บริษัทได้เน้นช่องทางการจําหน่ายสินค้าออนไลน์มากขึน้ เนื่องจากแนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่เปลีย่ นแปลงไป รวมถึงภายใต้สถานการณ์ COVID-19 เพื่อบริหารจัดการให้เกิด
ช่องทางการจัดจําหน่ายที่มีประสิทธิภาพขึน้ ทัง้ ยังช่วยลดต้นทุนในส่วนของค่าเช่าพืน้ ที่ รวมถึงต้นทุนการขายคงที่อื่น ๆ เมื่อเทียบกับช่องทางการจําหน่ายสินค้าผ่านโชว์รูม
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ธุรกิจทีด่ าเนินงานโดย บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ในฐานะบริษัทย่อยทีบ่ ริษัทถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
- ธุรกิจพลังงานทดแทน
 โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant)
บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อย ได้เ ข้า ลงทุน ใน บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮล
ดิง้ ส์ จํากัด (“SAFE”) ซึ่ง SAFE ได้ถูก จดทะเบี ยนจัดตั้ง เมื่ อ วัน ที่ 7 กุมภาพัน ธ์ 2560 ด้ว ยทุน จดทะเบี ย นเริ่มต้น ที่
1,000,000 บาท เพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยที่ผา่ นมา ECF-P มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน SAFE เท่ากับ
ร้อยละ 33.37 และ SAFE มีทนุ จดทะเบียนปั จจุบนั เท่ากับ 581,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 5,810,000
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท ชําระเต็มมูลค่าแล้ว และมีโครงสร้างการถือหุน้ ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด (ECF-P)
1,938,760 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 33.37
2. บริษัท ฟอร์จนู พาร์ท อินดัสตรี ้ จํากัด (มหาชน) (FPI) 1,938,760 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 33.37
3. บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จํากัด
1,932,480 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 33.26
ต่อมา SAFE ได้เข้าลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
1. บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จากัด (“PWGE”)
บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จํา กัด (“PWGE”) จดทะเบีย นจัดตัง้ บริษัท ขึน้ เมื่อ วันที่ 26
กรกฎาคม 2555 โดยต่อมา SAFE ได้เข้าลงทุนคิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนทัง้ โครงการไม่เกิน 425,000,000 บาท โดยวิธีการ
ชําระราคาซือ้ ขายหุน้ ใน PWGE มีรายละเอียดดังนี ้
ก. หุ้น สามั ญ ใน PWGE จํ า นวนไม่ เ กิ น 5,666,100 หุ้น ชํา ระราคาเป็ นเงิ น สด จํา นวนไม่ เ กิ น
283,305,000 บาท และ
ข. หุน้ สามัญใน PWGE จํานวนไม่เกิน 2,833,900 หุน้ มีมลู ค่ารวมไม่เกิน 141,695,000 บาท ชําระ
ราคาโดยวิธีการแลกหุน้ (Share Swap) โดย SAFE ได้ออกหุน้ สามัญใหม่ของ SAFE จํานวนไม่เกิน
1,416,950 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 100 บาท รวมเป็ นเงินไม่เกิน 141,695,000 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุน้
เดิมของ PWGE เพื่อแลกหุน้ PWGE ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมถืออยู่ หรือมีอตั ราส่วนการแลกหุน้ ที่ จํานวนหุน้
ของ PWGE 2 หุน้ ต่อหุน้ ของ SAFE 1 หุน้
SAFE ได้เข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจํานวนทุนจดทะเบียนทัง้ หมดใน PWGE ปั จจุบนั
PWGE มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 85,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 8,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10
บาท ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
PWGE ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาดกําลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์ ซึ่งตัง้ อยู่เลขที่
43, 44 หมูท่ ี่ 9 ตําบลกายูคละ อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีเชือ้ เพลิงที่ใช้ในการผลิตคือ ไม้สบั (woodchip) ปริมาณ
283 ตันต่อวัน โครงการโรงไฟฟ้า PWGE เริม่ มีรายได้จากการขายไฟฟ้านับตัง้ แต่วนั ที่ 27 มิถนุ ายน 2560 ที่ผา่ นมา
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โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ได้ดงั นี ้
ชื่อสัญญา
สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
เดิม เลขที่สญ
ั ญา
VSPP-PEA 098/2665

วันที่ทาสัญญา
24 ธันวาคม 2556

สาระสาคัญของสัญญา
- ระหว่าง บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จํากัด กับ การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- การไฟฟ้าตกลงซือ้ และผูผ้ ลิตไฟฟ้าตกลงขายพลังไฟฟ้าในปริมาณ
พลังไฟฟ้าสูงสุด 7 เมกะวัตต์
- จุดรับซือ้ ไฟฟ้าอยูท่ ี่จดุ ติดตัง้ ที่ ตําบลกายูคละ อําเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส

28 กรกฏาคม 2558
ต่อมาได้มีการจัดทํา
ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
การรับซือ้ ไฟฟ้าจาก
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
มาก (สําหรับการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน) เลขที่
สัญญา VSPP-PEA
048/2556
ครัง้ ที่ 1

- ระหว่าง บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จํากัด กับ การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- เปลีย่ นจาก แบบ Adder เป็ นแบบ Feed-in tariff (FiT)
- ขยายระยะเวลาการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็ น วันที่ 18
มกราคม 2560 (SCOD) (ในภายหลัง PWGE ได้ทาํ เรือ่ งขอขยาย
ระยะเวลาออกไปเป็ นวันที่ 10 เมษายน 2560 ซึง่ ได้ผา่ นการอนุมตั ิ
เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว)
- ระยะเวลาขายไฟตามสัญญา 20 ปี นับจากวันที่จา่ ยไฟฟ้าเข้า
ระบบ
- อัตรารับซือ้ ไฟฟ้าอยูท่ ี่ 4.24 บาท ต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายุ
สัญญา 20 ปี โดยได้รบั ส่วน FiT Premium ที่ 0.3 บาทต่อหน่วย
ไฟฟ้า และ 0.50 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า เป็ นระยะเวลา 8 ปี และ 20
ปี ตามลําดับ

2. บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จากัด (“SAFE-B”)
บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จํากัด (“SAFE-B”) จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทขึน้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โดย
ต่อมา SAFE ได้เข้าลงทุนในมูลค่า 100 ล้านบาท สําหรับมูลค่าที่ดินประมาณ 5 ไร่ อาคารและสิ่งปลูกสร้างรวม 8,700
ตารางเมตร เครือ่ งจักรที่ใช้ในการผลิตทัง้ หมด รวมถึงใบอนุญาตในการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด และได้เข้าถือหุน้ ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจํานวนทุนจดทะเบียนทัง้ หมดใน SAFE-B ปั จจุบัน SAFE-B มีทุนจดทะเบียนจํานวน
100,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 10,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
SAFE-B ดําเนิ นธุ รกิ จ โรงสับ ไม้เ พื่อให้ได้ไม้สบั (woodchip) ส่งเข้าเป็ น วัตถุดิบในการผลิตให้กับ
โรงไฟฟ้า PWGE ซึ่ง SAFE-B ได้เช่าที่ดิน น.ส.3ก. เลขที่ 5393 เลขที่ดิน 35 เล่มที่ 54 ข หน้าที่ 43 หรือประมาณ 4 ไร่ 20
ตารางวา บนที่ตงั้ เลขที่ 43, 44 ภายในโรงไฟฟ้า PWGE หมู่ 9 ตําบลกายูคละ อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พร้อมสิ่งปลูก
สร้างเป็ นอาคารโรงสับไม้ และเก็บเชือ้ เพลิง (woodchip) จํานวน 1 หลัง เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจ โดยมีสญ
ั ญาเช่าเป็ น
ระยะเวลา 3 ปี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 60,000 บาท ซึง่ ในการต่ออายุก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่า ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่า
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ตกลงร่วมกันว่า จะต่อสัญญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างนี ้ ทุก ๆ 3 ปี และผูเ้ ช่ายินยอมให้ ผูใ้ ห้เช่าคิดค่าเช่าที่ดิน และสิ่ง
ปลูกสร้าง เพิ่มขึน้ ร้อยละ 10 ทุก ๆ 3 ปี ของทุกรอบการต่อสัญญาเช่า
ทัง้ นีโ้ รงสับไม้ของ SAFE-B มีกาํ ลังการผลิตติดตัง้ เพื่อผลิตไม้สบั เท่ากับ 60 ตันต่อชั่วโมง ปั จจุบนั ใช้เป็ น
กําลังการผลิตสําหรับรองรับการผลิตเชือ้ เพลิงให้กบั โรงไฟฟ้า PWGE เท่ากับ 12.12 ตันต่อชั่วโมง ทัง้ นีใ้ นส่วนของกําลังการ
ผลิตติดตัง้ ส่วนที่เหลือ จะถูกนําไปใช้เพื่อการผลิตไม้สบั สําหรับรองรับโครงการโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ที่อาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคต
รวมถึงการดําเนินธุรกิจผลิตสับไม้ให้กบั บริษัทภายนอก ที่มีความต้องการในบริเวณพืน้ ที่ใกล้เคียงกับโรงสับไม้ตอ่ ไป
3. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จากัด
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จํากัด (“SAFE-P”) SAFE-P จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทขึน้ เมื่อวันที่ 11
ธันวาคม 2555 โดยต่อมา SAFE ได้เข้าลงทุนในมูลค่ารวม 51.69 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึง่ หุน้ ของ SAFE-P ในสัดส่วนร้อย
ละ 49 แบ่งออกได้ดงั นี ้
1. โครงการอําเภอลอง จังหวัดแพร่ มูลค่าการลงทุนทัง้ โครงการ 45.495 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ
100) สําหรับมูลค่าที่ดินประมาณ 5 ไร่ อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง เครือ่ งจักรที่ใช้ในการผลิตทัง้ หมด
สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า รวมถึงใบอนุญาตในการดําเนินธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หมด
2. โครงการอําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มูลค่าการลงทุน 60 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 100) สําหรับ
มูลค่าที่ดินประมาณ 5 ไร่ อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง เครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการผลิตทัง้ หมด สัญญาซือ้
ขายไฟฟ้า รวมถึงใบอนุญาตในการดําเนินธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หมด
โดย SAFE เข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจํานวนทุนจดทะเบียนทัง้ หมดใน SAFE-P ปั จจุบนั
SAFE-P มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 55,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 5,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10
บาท ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
SAFE-P ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซเชือ้ เพลิงจากชีวมวล (Gasification)
ขนาด 2 เมกะวัตต์ โดยแบ่งออกเป็ น 2 โครงการ ๆ ละ 1 เมกะวัตต์ ตัง้ อยู่ที่ อําเภอลอง จังหวัดแพร่ และอําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ ปั จจุบนั โครงการที่อาํ เภอลอง จังหวัดแพร่เริ่มมีรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ตัง้ แต่เดือน
สิงหาคม 2561 แล้ว และสําหรับโครงการที่สอง ที่ อ.สูงเม่น จังหวัดแพร่ ขณะนีย้ งั อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเริ่มการ
ก่อสร้างโครงการ
โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ได้ดงั นี ้
- คูส่ ญ
ั ญาระหว่าง บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท บินา่ พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์)
จํากัด) กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- การไฟฟ้าตกลงซือ้ และผูผ้ ลิตไฟฟ้าตกลงขายพลังไฟฟ้าในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 0.92 เมกะวัตต์
ต่อโครงการ
- ระยะเวลาขายไฟตามสัญญา 20 ปี นับจากวันที่จา่ ยไฟฟ้าเข้าระบบ\
- อัตรารับซือ้ ไฟฟ้าอยูท่ ี่ 5.84 บาท ต่อหน่วยไฟฟ้า สําหรับ 8 ปี แรก หลังจากนัน้ ปรับเป็ น 5.34 บาท
ต่อหน่วยไฟฟ้า จนถึงครบกําหนดอายุสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้า แบบ Feed-in tariff (FiT)
อย่างไรก็ ตาม นับตัง้ แต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทได้เข้าสู่การเจรจาเงื่ อนไขและข้อตกลงเพื่อ
พิจารณาหาแนวทางการจําหน่ายไปซึ่งหุน้ สามัญของบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จํากัด (“SAFE”) ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ
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พาวเวอร์ จํากัด ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“ECF-Power”) ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 33.37 คิดเป็ นจํานวนหุน้ สามัญ
ทัง้ หมดเท่ากับ 1,938,76 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท ซึง่ ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 12/2563 เมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ได้มีมติที่สาํ คัญคือ อนุมตั ิการจําหน่ายไปซึ่งหุน้ สามัญของบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จํากัด
(“SAFE”) ในมูลค่าราคาขายที่ 233.88 ล้านบาท ให้กบั บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จํากัด ในฐานะผูจ้ ะซือ้ ซึ่งไม่เข้าข่าย
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทแต่อย่างใด โดยได้ปิดการซือ้ ขายเป็ นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผา่ นมา ดังนัน้
ภายหลัง จากวัน ที่ ดัง กล่า ว จะไม่ป รากฎรายการเข้า ลงทุน ในบริษั ท ร่ว ม รวมถึ ง การส่ง ตัวแทนเข้าเป็ น กรรมการ ซึ่ง
ประกอบด้วย SAFE บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จํากัด บริ ษัท เซฟ ไบโอแม็ส จํากัด และบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี
(แพร่) จํากัด อีกต่อไป


โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)
ในช่วงปี 2558 บริษัทได้ดาํ เนินการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศญี่ปนคื
ุ่ อ ECF Tornado
Energy Godo Kaisha (“ECF Tornado”) เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในประเทศญี่ปนุ่ สํา หรั บ โครงการโรงไฟฟ้ า
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ โดย ขณะนั้ น โรงไฟฟ้ า ดั ง กล่ า ว มี ข นาดกําลังการผลิตติดตัง้ ประมาณ 1.5 เมกะวัตต์ โดยมี
ที่ตงั้ โครงการตัง้ อยู่ที่ 1737 Kaminoyama, Kamiya, Tokotomi-Cho, Himeiji City, Hyogo, Japan โดย บริษัท อีซีเอฟ
โฮลดิง้ ส์ จํากัด ในฐานะบริษัทย่อย เป็ นผูเ้ ข้าถือหุน้ ใน ECF Tornado Energy Godo Kaisha ในสัดส่วนร้อยละ 51 คิ ด
เป็ นมู ล ค่ า เงิ น ที่ ใ ช้ ล งทุ น ในโครงการ ประมาณ 106,617,000 เยน หรือประมาณ 29.52 ล้านบาท เพื่อช่วยสร้างการ
เจริญเติบโตให้กบั บริษัท และกระจายความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี ้ ได้
เริม่ ดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) นับตัง้ แต่วนั ที่ 21 ธันวาคม 2558
ต่อ มาในเดือ นกัน ยายน ปี 2559 บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จํากัด ได้ตดั สินใจขายทรัพย์สินที่เข้าลงทุนใน ECF
Tornado ในสัดส่วนร้อยละ 51 ให้แก่ Capital Inc. โดย Capital Inc. เป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ปี 2526
เพื่อดําเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิ จด้านพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานด้านอื่น ๆ ในประเทศญี่ ปนุ่ โดยได้
ดําเนินการจัดทําทําสัญญาซือ้ ขายทรัพย์สนิ ซึง่ ทรัพย์สินที่จาํ หน่ายไปมีราคาขายสุทธิ จากภาษี ที่เกี่ยวข้องเป็ นจํานวนเงิน
ประมาณ 82.19 ล้านบาท ซึง่ เป็ นราคาขาย และเงื่อนไขที่ดีที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกับผูเ้ สนอขายรายอื่น ๆ รวมทัง้ สิน้ 5 ราย
คิดเป็ นกําไรเมื่อเทียบกับต้นทุนเงินลงทุน ประมาณร้อยละ 43.94 สําหรับสาเหตุที่ตดั สินใจขายทรัพย์สินดังกล่าว เนื่องจาก
พิจารณาจากผลกําไรที่จะได้รบั เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการที่ประมาณร้อยละ 8 ต่อปี
สําหรับระยะเวลาดําเนินโครงการ 20 ปี โดยภายหลังการคืนเงินลงทุนและกําไรจากการขายทรัพ ย์สิ น ให้กั บ ผู้ถื อ หุ้น เป็ น
ที่ เ รี ย บร้อ ยในวันที่ 29 กั น ยายน 2559 ปั จ จุ บั น ECF Tornado ได้เ สร็ จ สิ ้น ขั้น ตอนการจดทะเบียนเลิกบริษัทเป็ น
ที่เรียบร้อยแล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผา่ นมา
ทัง้ นีภ้ ายหลังจากการจัดโครงสร้างการดําเนินธุรกิจผ่านการจดทะเบียนจั ดตัง้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด
ขึน้ เพื่อเป็ นผูเ้ ข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จํากัด จึงสิน้ สุดบทบาทการเป็ นบริษัทย่อยที่เข้า
ลงทุนในด้านธุรกิจพลังงาน และได้ปรับรู ปแบบการดําเนินธุรกิจเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายสินค้าในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ซึ่ง
เป็ นผลิตภัณฑ์หลักให้กบั บริษัทสําหรับบางส่วนของลูกค้าในกลุม่ ร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งรายย่อยทั่วประเทศ
ซึ่งในช่วงปี 2560 บริษัทได้ขยายการเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้า
ติดตัง้ รวม 220 MW และมีกาํ ลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW ของ บริษัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด
(“โครงการโรงไฟฟ้ามินบู” หรือ “GEP”) ซึ่ง GEP เป็ นบริษัทที่เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังานแสงอาทิตย์ซึ่งตัง้ อยู่ที่
เมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) โดยให้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์
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จํากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 99.99 เป็ นผูเ้ ข้าลงทุ นซือ้ หุน้ ของโครงการในสัดส่วนร้อยละ
20 ซึ่งบริษัทได้เข้าทําการซือ้ หุน้ สามัญเดิมของ GEP จํานวน 51,512 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 20 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของ GEP ในขณะนัน้ ตามที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
2560 โดยมีมลู ค่าเท่ากับ 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ทัง้ นีโ้ ครงการโรงไฟฟ้ามินบูมีมลู ค่ารวมของโครงการอยู่ที่ 250 ล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยส่วนหนึ่งจะเป็ นการขอรับการสนับสนุนเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน และส่วนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะทําให้ ECF-P
มีภาระที่จะต้องเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่รอ้ ยละ 20 จํานวนประมาณ 14 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อไป
ปั จจุบนั GEP มีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 2,252,716,300 บาท โดยแบ่งออกเป็ นจํานวนหุน้ 22,527,163 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ว เท่ากับ 1,658,290,058.13 บาท (ประกอบด้วย หุน้ สามัญ
จํานวน 10,806,478 หุน้ ชําระเต็มมูลค่าแล้ว หุน้ สามัญจํานวน 7,032,411 หุน้ ชําระแล้ว 56.72 บาทต่อหุน้ และหุน้
สามัญ 4,688,274 หุน้ ชําระแล้ว 38.13 บาทต่อหุน้ )
GEP มีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท จีอีพี (เมียนมาร์) จํากัด (“GEP-Myanmar”) ซึ่งเป็ นการลงทุนใน GEPMyanmar เพียงบริษัทเดียว และไม่ได้ถือหุน้ ในบริษัทอื่นใด GEP-Myanmar จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษัทสัญชาติ
เมียนมาร์ โดยมีทนุ จดทะเบียน 500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 500,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 1 เหรีย ญดอลลาร์สหรัฐ โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วที่ 28,737,951.43 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ 863.43 ล้านบาท ตามประกาศอัตราแลกเปลีย่ นของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563
ที่อตั ราแลกเปลีย่ น 30.045 บาท ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดย GEP มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน GEP-Myanmar เท่ากับร้อย
ละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วทัง้ หมดใน GEP-Myanmar และมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจในการพัฒนา
และบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศเมียนมาร์ โดยมีขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ รวม 220 MW
และมีกาํ ลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MWปั จจุบนั ได้เริ่มจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เฟสที่ 1 ขนาดกําลังการ
ผลิต 50 เมกะวัตต์ จากขนาดกําลังการผลิตทัง้ หมด 220 เมกะวัตต์ ได้เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะแบ่งการก่อสร้าง
ออกเป็ น 4 เฟส และขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการวางแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เฟสที่ 2 ขนาดกําลังการ
ผลิต 50 เมกะวัตต์ และเฟสที่ 3 และ 4 จะมีขนาดกําลังการผลิตขนาด 50 และ 70 เมกะวัตต์ ตามลําดับ ให้แล้วเสร็จ
ครบทัง้ สี่เฟสภายในไม่เกินปี 2565 ต่อไป
GEP-Myanmar ได้เข้าลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กับ Electric
Power Generation Enterprise (“EPGE”) (ชื่อก่อนหน้าคือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่งเป็ นองค์กรที่อยู่
ภายใต้ Ministry of Electricity and Energy ของประเทศเมียนมาร์ โดยสาระสําคัญคือ เพื่อตกลงพัฒนา ก่อสร้าง จัดหา
แหล่งเงิน ทุน บริห ารจัด การ บํา รุ ง รัก ษา และโอนกิจการ และ EPGE จะรับ ซือ้ ไฟฟ้า จากโครงการโรงไฟฟ้าพลัง งาน
แสงอาทิตย์ ขนาดกําลังการผลิตติดตัง้ ประมาณ 220 MW หรือคิดเป็ นอัตราการรับซือ้ ไฟฟ้าสูงสุดที่ 170 MW ซึ่งตัง้ อยู่ที่
เมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
(Commercial Operation Date หรือ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทัง้ หมด 4 เฟส ในอัตรารับซือ้ ไฟฟ้าคงที่ที่ 0.1275
เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายุสญ
ั ญาของ PPA รวมถึงการต่ออายุ PPA ที่อาจจะเกิดขึน้ ด้วย โดยการ
ผลิตไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็ น 4 เฟส ตามอัตราการผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่จะเกิดขึน้ ในแต่ละเฟส ดังนี ้
เฟส 1 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 40 MW (กระแสสลับ) จากกําลังการผลิตติดตัง้ 50 MW
เฟส 2 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 80 MW (กระแสสลับ) จากกําลังการผลิตติดตัง้ 100 MW
เฟส 3 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 120 MW (กระแสสลับ) จากกําลังการผลิตติดตัง้ 150 MW
เฟส 4 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 170 MW (กระแสสลับ) จากกําลังการผลิตติดตัง้ 220 MW
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โดยโครงการโรงไฟฟ้ามินบูเป็ นโครงการที่ได้รบั การอนุมตั ิขอ้ เสนอด้านการลงทุนและออกใบอนุญาตการลงทุน
หรือที่เรียกว่า “MIC Permit” จากคณะกรรมาธิการลงทุนเมียนมาร์ (Myanmar Investment Commission : “MIC”) จาก
ที่ประชุมครัง้ ที่ 5/2017 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยใบอนุญาตดังกล่าว ลงวันที่ได้รบั อนุญาต เมื่อวันที่ 12 เมษายน
2560 โดยนักลงทุนต่างชาติที่ประสงค์จะลงทุนโดยตรงในประเทศเมียนมาร์จะต้องได้รบั MIC Permit โดยสิทธิประโยชน์
ที่สาํ คัญที่จะได้รบั สรุ ปได้ดงั นี ้
 ได้รบั สิทธิประโยชน์ในการเช่าที่ดินในระยะยาว โดยมีระยะเวลาการเช่าสูงสุด 50 ปี ขึน้ อยู่กบั ประเภท
และขนาดของการลงทุน และสามารถต่อสัญญาได้ครัง้ ละ 10 ปี จํานวน 2 ครัง้ รวมระยะเวลาเช่าซือ้
ที่ดินได้นานที่สดุ ถึง 70 ปี (หมายเหตุ : นักลงทุนต่างชาติไม่มีสิทธิในการถือครองที่ดิน แต่สามารถเช่า
ที่ดินจากรัฐบาลและเอกชนชาวเมียนมาร์ในระยะยาวได้)
 ได้รบั สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษี เงินได้ โดยจะได้รบั การยกเว้นภาษี เงินได้ติดต่อกันเป็ นเวลา 5 ปี
นับจากปี ที่เริ่มดําเนินกิจการ
 ได้รบั สิทธิประโยชน์ในการว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญหรือช่างเทคนิคจากต่างประเทศได้
 รัฐบาลเมียนมาร์รบั ประกันว่า จะไม่ระงับการทําธุรกิจที่ได้รบั อนุ ญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (MIC) ก่อนครบกําหนดตามระยะเวลาที่ได้รบั อนุญาต โดยปราศจากเหตุผลที่เพียงพอ
 รัฐบาลเมียนมาร์รบั ประกันว่า จะไม่ดาํ เนินการแปลงสินทรัพย์ของเอกชนมาเป็ นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาล
(No Nationalization) ตลอดระยะเวลาการลงทุน
โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ได้ดงั นี ้
วันที่ทาํ สัญญา
20 มีนาคม 2559 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับวันที่ 9 มกราคม 2560 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมวันที่ 19 ธันวาคม 2561
คู่สญ
ั ญา
ผูซ้ ือ้ : Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”)
ผูข้ าย : GEP (Myanmar) Company Limited (“GEP-Myanmar”) ในฐานะ
บริษัทย่อยของ GEP
อัตรารับซือ้ ไฟฟ้า
อัตรารับซือ้ ไฟฟ้าที่ 0.1275 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
ปริมาณในการรับซือ้ ไฟฟ้า
 EPGE จะรับซือ้ พลังงานไฟฟ้าสุทธิในปริมาณที่ GEP-Myanmar ผลิตและ
ส่ง เข้า ระบบได้จ ริง ซึ่ง ผลิต พลัง งานสูง สุด ถึง ร้อ ยละ 105 ของปริม าณ
พลังงานสุทธิที่คาดว่าจะผลิตได้ตามสัญญา
 หาก ณ ขณะใดขณะหนึง่ โรงไฟฟ้ามินบูผลิตพลังงานสุทธิได้เกินร้อยละ 105
ของปริม าณพลัง งานสุท ธิที่ค าดว่า จะผลิต ได้ต ามสัญ ญา EPGE จะรับ
พลัง งานสุท ธิสว่ นเกิน ดัง กล่า วเข้า ระบบทัง้ หมด โดยมิต อ้ งจ่า ยชํา ระค่า
ไฟฟ้าส่วนเกินดังกล่าว
ระยะเวลารับซือ้
30 ปี นับจากวันเปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้ามินบู เฟส 1
เริ่มจําหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์
27 กันยายน 2562 เฟสที่ 1 กําลังการผลิต 50 เมกะวัตต์
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การยกเลิกสัญญา

หาก GEP-Myanmar ไม่ป ฏิบตั ิต ามสัญ ญาข้อ ใด ภายในระยะเวลา 90 วัน
(ยกเว้น กรณีไม่ป ฏิบ ตั ิตามสัญญาในเรื่อ งวัน ที่เริ่ม ดําเนินการเชิงพาณิช ย์นัน้
ระยะเวลาดังกล่าวจะขยายเป็ น 240 วัน) EPGE สามารถทําหนังสือแจ้งให้
GEP-Myanmar ดําเนินการแก้ไขได้ หากไม่แก้ไขให้แล้วเสร็จ EPGE มีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได้

ธุรกิจทีด่ าเนินงานโดย บริษัท แพลนเนทบอร์ด จากัด ในฐานะบริษัทย่อยทีบ่ ริษัทถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 57
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัท
ดําเนินการจัดตัง้ บริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง โดยบริษัทเข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 คือ บริษัท แพลนเนทบอร์ด
จํากัด (Planet Board Company Limited) โดยมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ
10,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 5.00 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 12,500,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้
สามัญ 10,000,000 หุน้ มูลค่าที่เรียกชําระหุน้ ละ 1.25 บาท โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ ธุรกิจผลิตและจําหน่ายแผ่นไม้
(Wood-Based Panel) ได้แก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผ่นปาร์ติเกิล้ (Particleboard) โดยคาดว่าจะมีกาํ ลังการ
ผลิตที่ 600 – 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทัง้ นี ้ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จํากัด ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทเสร็จสิน้
ไปเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมตั ิการเสนอขาย
หุน้ เดิมที่ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) เข้าลงทุนในบริษัท แพลนเนทบอร์ด จํากัด (“แพลนเนท”) ในฐานะ
บริษัทย่อย รวมร้อยละ 43 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของแพลนเนท ให้กบั คุณคมวิทย์ บุญธํารงกิจ ในสัดส่วนร้อยละ
25 คุณกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3.75 คุณพิชพิมพ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3.75 คุณเอกลักษณ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
ร้อ ยละ 3.75 คุณ เอกฤทธิ์ ปั ท มสัต ยาสนธิ ร้อ ยละ 3.75 และคุณ วรัษ ธกฤต พรแจ่ ม ใส ร้อ ยละ 3 รวมถึ ง อนุมัติแ ก้ไข
โครงสร้างการถื อหุน้ และมอบอํานาจให้คุณชาลี สุขสวัสดิ์ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็ นผูม้ ี
อํานาจการดําเนินการแทนบริษัท ในการเจรจาต่อรองเงื่อนไข ทําความตกลง และลงนามในสัญญาซือ้ ขายหุน้ รวมทัง้
สัญญาอื่นและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทําให้มีโครงสร้างการถือหุน้ เปลีย่ นแปลงไป ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน)
5,700,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 57
2. คุณคมวิทย์
บุญธํารงกิจ
2,500,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 25
3. คุณกฤษชนก
ปั ทมสัตยาสนธิ
375,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3.75
4. คุณพิชพิมพ์
ปั ทมสัตยาสนธิ
375,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3.75
5. คุณเอกลักษณ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
375,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3.75
6. คุณเอกฤทธิ์
ปั ทมสัตยาสนธิ
375,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3.75
7. คุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส
375,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
ต่อมาในเดือนเมษายน 2561 แพลนเนทได้มีการจัดสรรการถือหุน้ ในกลุม่ ผูบ้ ริหาร บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง
มอลล์ จํากัด ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท แพลนเนทบอร์ด จํากัด จากจํานวนผูถ้ ือหุน้ 4 ท่าน ถือหุน้ รวมร้อยละ 15 เป็ น
จํานวน 5 ท่าน โดยเพิ่มเติมผูถ้ ือหุน้ รายใหม่คือ คุณขันทอง อุดมมหันติสขุ โดยถือหุน้ รวมร้อยละ 15 เท่าเดิม ส่งผลให้
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โครงสร้างการถือหุน้ ใหม่มีการเปลีย่ นแปลงดังนี ้ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 57 คุณคม
วิทย์ บุญธํารงกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 25 คุณขันทอง อุดมมหันติสขุ ร้อยละ 3 คุณกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3 คุณ
พิชพิมพ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3 คุณเอกลักษณ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3 คุณเอกฤทธิ์ ปั ทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3 และ
คุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส ร้อยละ 3 รวมทัง้ ได้มีการอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพิ่ มเติมอีก 400 ล้านบาท รวมเป็ น
450 ล้านบาท แต่ทงั้ นี ้ การเพิ่มทุนดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการดําเนินการ โดยสรุปโครงสร้างการถือหุน้ ที่เปลี่ยนแปลงไปในครัง้
นี ้ เป็ นดังนี ้
1. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน)
5,700,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 57
2. คุณคมวิทย์
บุญธํารงกิจ
2,500,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 25
3. คุณขันทอง
อุดมมหันติสขุ
300,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
4. คุณกฤษชนก
ปั ทมสัตยาสนธิ
300,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
5. คุณพิชพิมพ์
ปั ทมสัตยาสนธิ
300,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
6. คุณเอกลักษณ์ ปั ทมสัตยาสนธิ
300,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
7. คุณเอกฤทธิ์
ปั ทมสัตยาสนธิ
300,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
8. คุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส
300,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ ที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2561 ได้มีมติอนุมตั ิให้ บริษัทเข้า
ลงทุนใน บริษัท แพลนเนทบอร์ด จํากัด โดยเข้าถือหุน้ ร้อยละ 57 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ โดยแพลนเนทจะใช้เงินลงทุนในโครงการเบือ้ งต้นจํานวนทัง้ สิน้ 1,456.31 ล้านบาท
ปั จจุบันแพลนเนทอยู่ระหว่างการชะลอการเข้าลงทุนในโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ตน้ ทุนไม้มีการ
ปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ ความต้องการปริมาณไม้เพื่อใช้ในการผลิตสําหรับกลุม่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในพืน้ ที่ที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาจัดหาสําหรับการลงทุนในโครงการ จากเหตุการณ์เหล่านีส้ ่งผลกระทบอย่างมีนั ยสําคัญต่อตัวเลข
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่เคยได้พิจารณาไว้ก่อนหน้านี ้ รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในขณะนี ้
ดังนัน้ ทางผูบ้ ริหารและทีมงาน แพลนเนท ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมสําหรับความเป็ นไปได้ใน
การดําเนินธุรกิจของแพลนเนทต่อไป
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บริษัทมีโครงสร้างรายได้ ดังนี ้
1. โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์
1. เฟอร์นิเจอร์
2. กระดาษปิ ดผิว
3. ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง
4. ร้านค้าปลีก
รายได้จากการขาย - สุทธิ
รายได้อื่น ๆ1/
รายได้รวม
หมายเหตุ :

ปี 2561
ล้านบาท
1,297.19
54.53
30.70
10.60
1,393.11
50.22
1,443.33

ปี 2562

ร้อยละ
89.87
3.78
2.13
0.73
96.52
3.48
100.00

ล้านบาท
1,195.30
47.87
8.68
2.33
1,254.18
36.72
1,290.90

2563

ร้อยละ
92.59
3.71
0.67
0.18
97.16
2.84
100.00

ล้านบาท
1,330.70
50.48
3.31
1,384.49
31.14
1,415.63

ร้อยละ
94.00
3.57
0.23
97.80
2.20
100.00

1/

รายได้อื่นๆ ได้แก่ กําไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์ถาวร รายได้คา่ เช่าและค่าบริการ ดอกเบีย้ รับ กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ ยน
รายได้อื่น (ได้แก่ ค่าบริการตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซี) รายได้ขายเศษวัสดุ / รายได้จากการชดเชยการส่งออก / ส่วนลดรับ / อื่น ๆ
2/
บริษัทได้ปิดสาขาการดําเนินธุรกิจในส่วนของร้านค้าปลีก Can Do เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นต้นมา
3/
ในรอบปี 2562 บริษัทได้จดั ทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า ดังนัน้ ข้อมูลใน
งบการเงินปี 2561 จึงมีการปรับปรุงเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ

2. โครงสร้างรายได้แยกตามการจาหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ
ช่องทางการจัดจาหน่าย

ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2563
ล้านบาท
ร้อยละ

1. จําหน่ายภายในประเทศ

641.01

52.57

548.28

43.72

515.19

37.21

2. จําหน่ายต่างประเทศ

752.09

47.43

705.90

56.28

869.30

62.79

1,393.11

100.00

1,254.18

100.00

1,384.49

100.00

รายได้จากการขาย - สุทธิ
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
บริษัท อีสต์โคสท์เ ฟอร์นิเทค จํา กัด (มหาชน) (“บริษัท ” หรือ “ECF”) ดํา เนิน ธุรกิจ เป็ น ผูผ้ ลิตและจํา หน่า ย
เฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพารา กระดาษปิ ดผิว ไม้ย างพาราแปรรู ป อบแห้ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ นวั ต ถุ ดิ บ
ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การจัดจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่บริษัทเป็ นผูผ้ ลิต และเฟอร์นิเจอร์ที่ส่งั ซือ้ จากทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ และให้บ ริ ก ารตั ด แผ่ น ปิ ดขอบไม้ (พี วี ซี ) เพื่ อ ใช้ เ ป็ นวั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต เฟอร์นิ เ จอร์
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
ผลิ ต ภัณ ฑ์ข องบริ ษั ท ประกอบด้ว ยกลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ 5 ประเภทหลัก โดยจะเรี ย งลํา ดับ ตามการเริ่ ม ต้น
การดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยเริ่มแรกบริษัทได้เปิ ดการดําเนินธุรกิจในส่วนของโรงเลื่อย โรงอบไม้ยางพารา ซึ่งในส่วน
กระบวนการผลิตจะเป็ นการนําท่อนไม้ยางพาราเพื่อนํามาอบแห้งและแปรรู ปเป็ นไม้ยางพาราแผ่นพร้อมใช้เป็ นวัตถุดิบ
ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยไม้ยางพาราแผ่นจะถูกส่งต่อเข้าสูก่ ระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของบริษัท และใน
บางส่วนจะเป็ นการจําหน่ายให้กับโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และบุคคลภายนอกทั่วไป ในส่วนเฟอร์นิเจอร์ ไม้ปาร์ติเคิล
บอร์ด ซึ่งเป็ นส่วนที่สามารถสร้างรายได้จากการดําเนินธุรกิจเป็ นรายได้หลักให้แก่บริษัทนัน้ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคือ
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด จะเป็ น การสั่ง ซื อ้ จากบุค คลภายนอกที่ ไม่ใ ช่ บุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน ทั้ง หมด โดยไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่
สั่งซือ้ เข้ามา จะถูกนํามาปิ ดผิวด้วยกระดาษปิ ดผิว ซึ่งกระดาษปิ ดผิวที่ใช้ในกระบวนการผลิตทัง้ หมด ทางบริษัทจะเป็ น
ผูผ้ ลิตขึน้ เองซึ่งส่วนใหญ่จะถูกนํามาใช้ในการผลิตภายในบริษัท และมีบางส่วนที่จาํ หน่ายให้กบั บุ ค คลภายนอก เมื่ อ
ได้ ไ ม้ ป าร์ติ เ คิ ล บอร์ ด ปิ ดผิ ว พร้อ มใช้ ง านแล้ว จะถู ก ส่ ง ต่ อ เข้ า สู่ ก ระบวนการผลิ ต เฟอร์นิ เ จอร์ ไม้ปาร์ติเคิล
บอร์ดต่อไป ในส่วนของการประกอบธุรกิจนอกจากบริษัทจะมีเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตเองแล้ว ยังมีบางส่วนที่ จา้ งผลิตจากโรงงาน
ภายนอกเพื่อใช้ในการจําหน่ายผ่านช่องทางการจําหน่ายประเภทร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อยทั่วประเทศด้วย
รายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดงั นี ้
1. ไม้ยางพาราแปรรูปและอบแห้ง
ไม้ยางพาราเป็ นไม้ที่มีคณ
ุ ภาพทางกายภาพหลายประการใกล้เคียงกับไม้สกั มีลวดลายที่สวยงาม สามารถ
นํามาย้อมสีได้ เนือ้ ไม้ง่ายต่อการตกแต่ง นํา้ หนักเบา ทัง้ มีราคาย่อมเยากว่า เมื่อเปรียบเทียบกับไม้ที่ใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์
ชนิดอื่น ด้วยองค์ประกอบด้านคุณสมบัติอันโดดเด่นหลายประการเช่นนี ้ ไม้ยางพาราจึงเป็ นที่รูจ้ ัก และนิยมใช้ อย่าง
แพร่หลาย ทั่วโลก ในเวลาอันรวดเร็ว ในชื่อของ “ไม้สกั ขาว (White Teak )” โดยไม้ยางพาราที่นาํ มาใช้ในอุตสาหกรรมไม้ใน
ปั จจุบนั นี ้ ส่วนมากมาจากสวนยางพาราในลักษณะของไม้ปลูกขึน้ มาใหม่ไม่ได้เป็ นลักษณะของไม้ที่ขนึ ้ เองตามธรรมชาติ
โดยไม้ที่จะถูก นํา มาใช้ง านโดยส่ว นใหญ่ จ ะเป็ น ไม้ที่ มี อ ายุม าก ให้ผ ลผลิ ต นํา้ ยางตํ่า ไม่ คุ้ม ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ใน
การกรีดเอานํา้ ยางอีกต่อไป จึงจําเป็ นต้องโค่นออก แล้วปลูกทดแทนใหม่ ตามวงจรธรรมชาติในการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรทําสวนยางพารา ตามระเบียบของสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง เกษตรกรเจ้าของสวนยางจะต้อง
ยื่นขออนุญาตตัดโค่นและได้รบั การอนุญาตจากกองทุนสวนยาง หรืออาจใช้ไม้ยืนต้นประเภทอื่นซึง่ ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ปลูกนานเช่นกัน ก่อนจะตัดและนํามาเข้ากระบวนการแปรรูป โดยกระบวนการนําไม้ทอ่ นซุงยางพาราเข้าโรงเลือ่ ยเพื่อเลือ่ ย
ให้เป็ นชิน้ ตามขนาดที่ ต ้อ งการแล้ว นํา ไปอัด นํา้ ยาถนอมเนื ้อ ไม้ที่ ใ ช้ใ นลัก ษณะของสารละลายนํา้ ทําให้มีนาํ้ ใน
เนือ้ ไม้มาก จึงจําเป็ นต้องปรับ ความชื ้น ในเนื อ้ ไม้ใ ห้อ ยู่ใ นระดับ สมดุลกับ สภาวะอากาศ ด้ว ยการอบเพื่อ ให้ไม้ค งรู ป
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ไม่เกิดปั ญหาการยืดหรือหดตัวของไม้ จนก่อให้เกิดปั ญหาการแตกที่ผิวและภายในเนือ้ ไม้ (Cracking) การแตกตามหัวไม้
(Splitting) การบิ ด งอ (Warping) ส่ง ผลให้เ กิ ด ความเสีย หายต่อ ผลิต ภัณ ฑ์ การลดความชื ้ น ในเนื อ้ ไม้ ยังช่วยลด
โอกาสในการเจริญ เติบ โตของเชื อ้ รา ดัง นั น้ ไม้ย างพาราแปรรู ป จะต้อ งมีร ะดับ ความชื น้ ที่เ หมาะสมอยู่ใ นเกณฑ์
มาตรฐานจึงจะสามารถนําไปผลิตเป็ นเฟอร์นิเจอร์ได้
ไม้ยางพาราแปรรู ปเป็ นวัตถุดิบสําคัญที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ซึ่งทางบริษัทมีกระบวนการ
ผลิตในการแปรรูปไม้อย่างครบวงจร ก่อนจะป้อนเข้าสูก่ ระบวนการผลิตเป็ นเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราต่อไป
เริ่มต้นจากการรับซือ้ ไม้ยางพาราท่อน เพื่อนํามาแปรรู ปโดยการเลื่อยก่อนนําไปอบแห้ง โดยบริษัทจะวาง
แผนการรับซือ้ ไม้ยางพาราในแต่ละช่วงเวลา เพื่อป้อ งกันปั ญหาการขาดแคลนไม้ยางพาราที่อาจจะเกิดขึน้ ได้ ซึ่งปั ญหา
ดังกล่าวจะส่งผลต่อปั ญหาการติดขัดในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเป็ นลําดับต่อไป
ในกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรู ปนัน้ มีกระบวนการซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ และทักษะใน
การผลิตเป็ นอย่างดี โดยบริษัทมีกระบวนการครบวงจร ตัง้ แต่กระบวนการเลือ่ ยเพื่อแปรรู ปไม้ซุง กระบวนการอัดนํา้ ยาเพื่อ
ป้องกันมอดและปลวก ด้วยถังอัดนํา้ ยาความดันสูง (High Pressure) จนถึงกระบวนการอบ นอกเหนือจากนัน้ แล้ว ยังต้อง
อาศัยความชํานาญของแรงงานในกระบวนการแปรรู ปไม้ยางพาราดังกล่าว ตัง้ แต่ก ระบวนการเลื่อ ยซอยไม้ที่แ ตกต่า ง
จากการเลือ่ ยไม้ทอ่ นตรงทั่วไป เนื่องจากท่อนไม้ยางพารามีรูปร่างไม่แน่นอน มักมีความโค้ง ไม่ตรงตลอดท่อน รวมถึงมีตา
และตําหนิบนท่อนไม้มาก จึงยังไม่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตัดซอยไม้โดยอัตโนมัติได้ในปั จจุบนั
ไม้ยางพาราแปรรู ปที่ได้จ ากกระบวนการผลิตโดยส่วนใหญ่ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 95 จะถูกนําส่ง
เข้าสูก่ ระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของบริษัท และบางส่วนจะถูกส่งขายให้กบั บุคคลทั่วไป รวมถึงลูกค้าที่เป็ น
กลุม่ โรงงานขนาดเล็กที่เป็ นผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราต่อไป

ภาพท่อนไม้ยางพารา และไม้ยางพาราแปรรู ป

2. เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
เฟอร์นิ เ จอร์ไม้ย างพาราเป็ น เฟอร์นิ เ จอร์ไม้ที่ มี ค วามคงทนแข็ ง แรง เนื่ อ งจากผลิต จากไม้ย างพาราซึ่ง
เป็ น ไม้จ ริง โดยมี ว ัต ถุด ิ บ หลัก ที ่ ใ ช้ใ นการผลิต คื อ ไม้ย างพาราและไม้ป ระกอบอื ่ น ๆ คิ ด เป็ น ส่ว นประกอบ
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ประมาณร้อ ยละ 35 ของโครงสร้า งต้น ทุน การผลิต เฟอร์นิ เ จอร์ไ ม้ย างพารา โดยสัด ส่ว นดัง กล่า วจะเปลี่ย นแปลง
ไปตามราคาไม้ย างพารา ในท้อ งตลาดด้ว ย
ด้วยความคงทน แข็งแรง มีลวดลายที่สวยงาม สามารถย้อมสี และตกแต่งได้ง่าย คุณสมบัติเหมาะกับการใช้
งานที่ตอ้ งการความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมหรือการใช้งานภายนอกอาคาร เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจึงเป็ นที่นิยมในผูท้ ี่ชื่น
ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่มีความคงทน แข็งแรง หรือกลุม่ ผูท้ ี่มีที่อยู่อาศัยในสภาพอากาศที่แปรปรวนอาจก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ความชืน้ สูง และเมื่อเทียบกับเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ย างพาราจะมีราคาสูงกว่า เนื่องจาก
ราคาวัตถุดิบ ความนิยมในการใช้เฟอร์นิเจอร์จากไม้จริง ดังนัน้ กระแสความนิยมใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจึงกระจุกตัว
เฉพาะกลุม่ ผูน้ ิยม ไม่ได้เป็ นที่แพร่หลายในกลุม่ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ ซึ่งกลุ่มผูน้ ิยมใช้ดงั กล่าวคํานึงถึงความเหมาะสมของ
คุณสมบัติการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ความสวยงาม และยังไม่มีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีคณ
ุ สมบัติการใช้งานทดแทน
กันได้อย่างเหมาะสม
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของบริษัทจะแบ่งออกเป็ นสินค้าทัง้ หมด 3 หมวด ดังนี ้
หมวดสินค้าที่

ประเภทผลิตภัณฑ์

1

ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร (Dining Table)

2

ชุดโต๊ะรับแขกและโซฟา (Living Room)

3

ชุดห้องนอน (Bedroom)

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร (Dining Set)
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะรับแขกและโซฟา (Living Room)

ผลิตภัณฑ์ชุดห้ องนอน (Bedroom)

สินค้าในกลุม่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ทางบริษัทจะผลิตและจําหน่ายให้กบั ลูกค้าโดยแบ่งออกได้ดงั นี ้
1. การผลิตและจําหน่ายตามคําสั่งซือ้ (Made to order) ให้กบั ลูกค้าต่างประเทศ โดยลูกค้าหลักคือ ผูจ้ าํ หน่าย
เฟอร์นิเจอร์ และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ในประเทศญี่ปนุ่
2. การจํา หน่า ยผ่านช่ อ งทางออนไลน์ www.elegathai.com และ ECF OUTLET ณ แสงอุดมไลท์ติ ง้
สํานักงานใหญ่รงั สิต
3. เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดเป็ นเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่ โดยมีวตั ถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือ ไม้ปาร์ติเคิล
บอร์ด คิดเป็ นส่วนประกอบประมาณร้อยละ 50 ของโครงสร้างต้นทุนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด รองลงมาคือ
กระดาษปิ ดผิว (ฟอยล์) ประมาณร้อยละ 10
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ยางพาราเป็ นหลัก โดยจะนําไม้ยางพารา และไม้ประเภทอื่น ๆ
มาบดให้เป็ น ชิ น้ ขนาดเล็ก แล้วนํา มาอัดติ ดกัน โดยใช้สารยึดเกาะ (Urea Formaldehyde Resin) เพื่อ เป็ น ตัวเชื่ อ ม
โครงสร้างของแผ่นปาร์ติเคิล ชัน้ บนและชัน้ ล่างจะเป็ นชิน้ ไม้ละเอียด ส่วนชัน้ กลางจะเป็ นชิน้ ไม้หยาบ ทําให้แผ่นปาร์ติเคิล
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ไม่เหมาะกับการยึดติดด้วยตะปู และไม่สามารถตกแต่งขอบหรือทําลิน้ ร่องบนผิวได้ โดยทั่วไปแผ่นปาร์ติเคิลจะมีความ
กว้างยาว 4 x 8 ฟุต และมีความหนาตัง้ แต่ 6 ถึง 35 มิลลิเมตร

ภาพไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด

ปาร์ติเคิลบอร์ดนัน้ จัดเป็ นไม้ที่มีนาํ้ หนักเบาที่สดุ ในบรรดาไฟเบอร์บอร์ด ซึง่ ความแข็งแรงจะน้อยกว่าไม้เอ็มดีเอฟ
และไม้เนือ้ แข็งทั่วไป นอกจากนีต้ วั เนือ้ ไม้จะมีการขยายตัวได้ง่ายเมื่อโดนความชืน้ อย่างไรก็ตามปาร์ติเคิลบอร์ดนิยม
นํา มาใช้ในงานไม้ที่ใ ช้ภายในตัวอาคาร แทนที่ งานภายนอกอาคารที่ มี ความชื น้ สูง และปั จจุบัน นิย มนํา มาผลิตเป็ น
เฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากมีนาํ้ หนักเบา สามารถประกอบและเคลือ่ นย้ายได้ง่าย ราคาย่อมเยา และที่สาํ คัญอีกประการหนึ่งคือ
ปาร์ติเคิลบอร์ดถูกนํามาทดแทนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ดว้ ยไม้เนือ้ แข็งจากธรรมชาติซึ่งถูกตัดโค่นจากไม้ในป่ าซึ่งไม่เป็ นการ
ส่ง เสริ ม ด้า นการอนุร ัก ษ์ สิ่ ง แวดล้อ ม ดัง นั้น วัต ถุดิ บ ประเภทไม้เ นื อ้ แข็ ง ในปั จ จุ บ ัน จึ ง เป็ นวั ต ถุ ดิ บ ที่ ห า ได้ ย าก
มากขึ ้น ในปั จจุบนั
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเ คิลบอร์ด มีก ระบวนการผลิต ที่ง่า ยกว่า เนื่องจากกระบวนการผลิตโดยส่วนใหญ่จะผ่าน
การทํางานของเครื่องจักร ประกอบกับไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดมีนาํ้ หนักเบา จึงมีระยะเวลาในกระบวนการผลิตที่สนั้ ใช้ช่ วั โมง
แรงงานน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้เนือ้ แข็ง ซึง่ ทัง้ หมดที่กล่าวมาส่งผลให้การผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้
ปาร์ติเคิลบอร์ดมีตน้ ทุนการผลิตที่ต่าํ กว่า ซึง่ เป็ นข้อได้เปรียบทางด้านต้นทุนที่สาํ คัญ
โดยหากจะเปรียบเทียบกันในส่วนกระบวนการผลิตเฟอร์นิ เจอร์ไม้เนือ้ แข็งหรือเฟอร์นิ เจอร์ไม้จริง จะต้องผ่าน
กระบวนการ เลื่อย อัดนํา้ ยา อบ ตัด ประกอบ ขัด ลงสี และเคลือ บไม้ ซึ่ง แต่ล ะขั้น ตอนต้อ งใช้แ รงงานในการผลิต เป็ น
จํา นวนมาก เพื่อให้ได้งานที่มีความปราณีตและต้องใช้ระยะเวลามากในแต่ละขัน้ ตอนการผลิต บริษัทจึงเน้นเพิ่มกําลังการ
ผลิตเฟอร์นิ เจอร์ไม้ปาร์ติ เคิ ลบอร์ด โดยการเพิ่ มเครื่องจักรที่ มี ความทันสมัยในรู ปแบบเครื่องจักรกึ่ งอัตโนมัติ (Semi Automatic Machine) ในการผลิตเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตให้มากขึน้
กว่าเดิม
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติ เคิลบอร์ดของบริษัทจะแบ่งออกเป็ นสินค้าทัง้ หมด 7 หมวด โดยในแต่ละหมวด
จะมีรุน่ ของสินค้าแบ่งออกได้ ดังนี ้
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หมวดสินค้าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

ประเภทผลิตภัณฑ์
ชัน้ วางของเอนกประสงค์
ตูเ้ อนกประสงค์ / ตูโ้ ชว์
ตูเ้ สือ้ ผ้า
โต๊ะคอมพิวเตอร์ / โต๊ะทํางาน
ชัน้ วางทีวี
ตูส้ าํ หรับใส่รองเท้า
โต๊ะเครือ่ งแป้ง เตียง

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ ปาร์ติเคิลบอร์ด

สินค้าในกลุม่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ทางบริษัทจะผลิตและจําหน่ายให้กบั ลูกค้าโดยแบ่งออกได้ดงั นี ้
1. การผลิตและจําหน่ายตามคําสั่งซือ้ (Made to order) ให้กบั ลูกค้าต่างประเทศ โดยลูกค้าหลักคือ ผูจ้ าํ หน่าย
เฟอร์นิเจอร์ และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ในประเทศญี่ปนุ่
2. การผลิตและจําหน่ายให้กบั ลูกค้าในประเทศ โดยใช้ตราสินค้าของลูกค้า (House Brand) เพื่อวางจําหน่าย
ภายในโฮมโปร (Home Pro) เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) บิก๊ ซี (Big C) โกลบอลเอ้าส์ (Global House) เมกา
โฮม (Mega Home) ดู โฮม (Do Home) และวินเนอร์ (Winner) นอกจากนีบ้ ริษัทได้ใช้ตราสินค้าของบริษัท
คือ “Hasta” สําหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อวางจําหน่ายผ่าน มิสเตอร์ ดี ไอ วาย (Mr.DIY) ด้วย
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ ยางพาราและไม้ ปาร์ติเคิลบอร์ด
ทีจ่ าหน่ ายผ่าน ECF OUTLET
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ ยางพาราและไม้ ปาร์ติเคิลบอร์ด
ทีจ่ าหน่ ายผ่านช่องทางออนไลน์ (www.elegathai.com)

4. กระดาษปิ ดผิว
บริษัทเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายกระดาษปิ ดผิว สําหรับใช้ในการปิ ดผิวไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดเพื่อเพิ่มความสวยงาม
และพร้อมสําหรับใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่อไป วัสดุปิดผิวประเภทกระดาษ
มีขอ้ ดีที่ความสวยงาม สามารถดีไซน์ลวดลายได้ตามต้องการ เช่น การดีไซน์ให้
มีลวดลายเหมือนไม้จริงซึง่ สามารถทําได้สวยงามและเสมือนจริง และลวดลาย
การ์ตนู ลายกราฟฟิ ก ตามแบบที่สามารถกําหนดได้ ซึง่ กระดาษปิ ดผิวลวดลาย
เหมือนไม้จริงเหมาะกับการผลิตไม้ในกลุ่มไฟเบอร์บอร์ด ซึ่ง ถึง แม้จ ะมีข อ้ เสีย ในการทนทานต่อ ความชื น้ ได้น อ้ ย แต่
เนื่องด้วยคุณสมบัติการใช้งานบางประเภทที่ไม่ตอ้ งการความคงทนเป็ นหลัก ทําให้กระดาษปิ ดผิ วได้รบั ความนิยม ด้วย
กระบวนการผลิตที่ง่าย ไม่ซบั ซ้อน และมีตน้ ทุนการผลิตที่ต่าํ ส่ง ผลให้เ ฟอร์นิ เ จอร์ไ ม้ป าร์ติ เ คิ ล บอร์ด สามารถกํา หนด
ราคาขายที่ ไ ด้เ ปรี ย บกว่ า เมื่ อ เที ย บกับ เฟอร์นิ เ จอร์ ไม้จริงทั่วไป ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่บริษัทสั่งซือ้ จากผูผ้ ลิตทัง้ หมด
จะต้องนํามาผ่านกระบวนการปิ ดผิวภายในโรงงานของบริษัททัง้ นีเ้ พื่อช่วยลดต้นทุน ในการผลิต เมื่อเทียบกับการสั่งซือ้
กระดาษปิ ดผิวจากภายนอก ซึง่ นอกจากการใช้งานภายในกระบวนการผลิตของบริษัทแล้ว บริษัทยังมีการจําหน่ายให้กบั
บุคคลภายนอกเองโดยตรง และบางส่วนเป็ นการจําหน่ายผ่านทางบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท วีวี – เดคคอร์ จํากัด ( VV –
Décor) ที่บริษัทถือหุน้ อยูใ่ นสัดส่วนร้อยละ 99.95 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกล่าว โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของ
VV – Décor คือ การเป็ นผูจ้ าํ หน่ายกระดาษปิ ดผิว (Trading) ให้กับลูกค้าบางรายของบริษัท โดยสัดส่วนการจําหน่าย
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กระดาษปิ ดผิวให้กับบุคคลภายนอก ปั จจุบนั คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ของปริมาณกระดาษปิ ดผิวที่ผลิตได้
ทัง้ หมด

ตัวอย่างกระดาษปิ ดผิวทีบ่ ริษัทเป็ นผู้ผลิตและจาหน่าย

ทัง้ นี ้ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ตามที่ได้กล่าวมาทัง้ หมด จะเป็ นการดําเนินการโดยบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค
จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จํากัด และบริษัท วีวี เดคคอร์ จํากัด ในฐานะบริษัทย่อยที่
บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 75.00 และร้อยละ 99.95 ตามลําดับ ซึง่ ทัง้ สามบริษัทดังกล่าว มีลกั ษณะการดําเนินธุรกิจใน
ปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์ทงั้ หมด

ธุรกิจพลังงานทดแทน


โรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant)
บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อย ได้เ ข้า ลงทุน ใน บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮล
ดิง้ ส์ จํากัด (“SAFE”) ซึง่ ECF-P ได้เข้าลงทุนใน SAFE คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 33.37
ต่อมา SAFE ได้เข้าลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
1. บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จากัด (“PWGE”)
SAFE มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน PWGE ร้อยละ 99.99 โดย PWGE ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูท่ ี่ ตําบลกายูคละ อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยใช้ชีวมวลจากต้นยางพารา เป็ นเชือ้ เพลิงใน
การผลิต โดยจะผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ ตามนโยบายการสนับสนุนการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ของสํานักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐในรู ปแบบการรับซือ้ ไฟฟ้าใน
ระบบ Feed in Tariff (FiT) รวมถึงการได้รบั สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดย

หน้าที่ 1.0 - 47

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้า PWGE ได้เริ่มจําหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ตัง้ แต่วนั ที่ 27 มิถนุ ายน
2560 เป็ นต้นมา
ภาพโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล PWGE

2. บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จากัด (“SAFE-B”)
SAFE มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน SAFE-B ร้อยละ 99.99 โดย SAFE-B ดําเนินธุรกิจโรงสับไม้เพื่อให้ได้ไม้
สับ (Woodchips) ส่งเข้าเป็ นวัตถุดิบในการผลิตให้กบั โรงไฟฟ้า PWGE ซึ่ง SAFE-B ได้เช่าที่ดิน ภายในโรงไฟฟ้า PWGE
เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจ ภายใต้พืน้ ที่ภายในอาคารโรงสับไม้และเก็บเชือ้ เพลิง (Woodchips) รวมเครื่องสับไม้ และ
สายพานลําเลียง บนขนาดเนือ้ ที่รวม 6,480 ตารางเมตร
ทัง้ นีโ้ รงสับไม้ของ SAFE-B มีกาํ ลังการผลิตติดตัง้ เพื่อผลิตไม้สบั เท่ากับ 60 ตันต่อชั่วโมง โดยมีจาํ นวน
วันที่ใช้ในการผลิตไม้สบั เท่ากับ 8 ชั่วโมงต่อวัน ปั จจุบันใช้เป็ นกําลังการผลิตสําหรับรองรับการผลิตเชื อ้ เพลิงให้กับ
โรงไฟฟ้า PWGE เท่ากับ 12.12 ตันต่อชั่วโมง ทัง้ นีใ้ นส่วนของกําลังการผลิตติดตัง้ ส่วนที่เหลือ จะถูกนําไปใช้เพื่อการผลิต
ไม้สบั สําหรับรองรับโครงการโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ที่อาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงการดําเนินธุรกิจผลิตสับไม้ให้กบั บริษัท
ภายนอก ที่มีความต้องการในบริเวณพืน้ ที่ใกล้เคียงกับโรงสับไม้ตอ่ ไป
ปั จจุบนั SAFE-B เริ่มเปิ ดดําเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ตัง้ แต่วนั ที่ 27 มิถนุ ายน 2560 เป็ นต้นมา ซึ่งเป็ น
วันเดียวกับวันที่เริม่ จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล PWGE
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ภาพภายในโรงสับไม้ของ SAFE-B

3. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จากัด (“SAFE-P”)
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จากัด (“SAFE P”) จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทขึน้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 โดย
ต่อมา SAFE ได้เข้าลงทุนใน SAFE-P เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ผา่ นมา มูลค่ารวม 51.69 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งหุน้
ของ SAFE P ในสัดส่วนร้อยละ 49
ปั จ จุบัน SAFE มี สัด ส่ว นการถื อ หุ้น ใน SAFE-P ร้อยละ 49.00 โดย SAFE-P ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้า จาก
เชือ้ เพลิงชีวมวลด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) ซึ่งปั จจุบนั SAFE-P มีสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาครวม 2 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 2 โครงการ คือ โครงการที่ อําเภอลอง จังหวัดแพร่ ขนาด 1 เมกะวัตต์ และอําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ ขนาด 1 เมกะวัตต์
ปั จจุบนั โครงการที่อาํ เภอลอง จังหวัดแพร่ ได้เริม่ จําหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ สําหรับกําลังการผลิตที่ 1 เม
กะวัตต์ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา และขณะนี ้ โครงการที่อาํ เภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ อยู่ระหว่างการวางแผน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ภาพโครงการโรงไฟฟ้ า อาเภอลอง จังหวัดแพร่
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อย่างไรก็ ตาม นับตัง้ แต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทได้เข้าสู่การเจรจาเงื่ อนไขและข้อตกลงเพื่อ
พิจารณาหาแนวทางการจําหน่ายไปซึ่งหุน้ สามัญของบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จํากัด (“SAFE”) ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ
พาวเวอร์ จํากัด ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“ECF-Power”) ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 33.37 คิดเป็ นจํานวนหุน้ สามัญ
ทัง้ หมดเท่ากับ 1,938,76 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท ซึง่ ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 12/2563 เมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ได้มีมติที่สาํ คัญคือ อนุมตั ิการจําหน่ายไปซึ่งหุน้ สามัญของบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จํากัด
(“SAFE”) ในมูลค่าราคาขายที่ 233.88 ล้านบาท ให้กบั บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จํากัด ในฐานะผูจ้ ะซือ้ ซึ่งไม่เข้าข่าย
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทแต่อย่างใด โดยได้ปิดการซือ้ ขายเป็ นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผา่ นมา ดังนัน้
ภายหลัง จากวัน ที่ ดัง กล่า ว จะไม่ป รากฎรายการเข้า ลงทุน ในบริษั ท ร่ว ม รวมถึ ง การส่ง ตัวแทนเข้าเป็ น กรรมการ ซึ่ง
ประกอบด้วย SAFE บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จํากัด บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จํากัด และบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี
(แพร่) จํากัด ภายหลังจากวันที่ดงั กล่าว


โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)

โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ประเทศเมียนมาร์
ในช่วงปี 2560 บริษัทได้เข้าลงทุน เพื่อดําเนินธุรกิจ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้า
ติดตัง้ รวม 220 MW และมีกาํ ลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW ของ บริษัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด
(“โครงการโรงไฟฟ้ามินบู” หรือ “GEP”) ซึ่ง ตัง้ อยู่ที่เมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมีย นมาร์
(“ประเทศเมียนมาร์”) โดยให้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ
99.99 เป็ นผูเ้ ข้าลงทุนซือ้ หุน้ ของโครงการในสัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่งบริษัทได้เข้าทําการซือ้ หุน้ สามัญเดิ มของ GEP จํานวน
51,512 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 20 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ GEP ในขณะนัน้ ตามที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีมลู ค่าเท่ากับ 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ทัง้ นีโ้ ครงการ
โรงไฟฟ้ามินบูมีมลู ค่ารวมของโครงการอยู่ที่ประมาณ 250 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาดว่า จะมีอตั ราหนีส้ ินต่อทุนเท่ากับ
70 : 30 จึงทําให้ ECF-P มีภาระที่จะต้องเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่รอ้ ยละ 20 จํานวนประมาณ 14 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
หน่วย : MilUSD
เงินกูย้ ืม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ม ลู ค ่า ล ง ท นุ ใ น โ ค ร ง ก า ร
ทัง้ หมด
ร้อยละ 20 ของส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ : สัดส่วนของ ECF
สถานะการเพิ่มทุนล่าสุด

เฟสที่ 1
48.00
29.04
77.04

เฟสที่ 2
39.07
13.02
52.10

เฟสที่ 3
37.95
12.65
50.59

เฟสที่ 4
52.70
17.57
70.27

รวมทั้งสิน้
177.72
72.28
250.00

5.81

2.60

2.53

3.51

14.46

ครบถ้วน

ครบถ้วน

ครบถ้วน

เพิ่มทุนแล้ว 0.37
คงเหลือ 3.14
โดยคาดว่า การเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจํานวน 3.14 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็ นเงินบาทประมาณ 102 ล้านบาท
ขึน้ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐในขณะนัน้ ๆ จะเกิดขึน้ ภายในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ต่อไป
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สําหรับผลการพิจารณาอนุมตั ิวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการนําเสนอเรื่องต่อที่ประชุม
คณะกรรมการธนาคาร โดยคาดว่า จะดําเนินการพิจารณาแล้วเสร็จ และสามารถเบิกถอนวงเงินกูย้ ืมได้ภายในไม่เกิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 นีเ้ ช่นกัน
ทัง้ นี ้ โครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถจํา หน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) เฟสที่ 1 ขนาดกํา ลังการผลิต
จํานวน 50 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 และปั จจุบนั อยู่ระหว่างการก่อสร้างเฟสที่ 2 และจะเริ่มทยอยจําหน่าย
ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) สําหรับเฟสที่เหลือคือ เฟสที่ 3 และเฟสที่ 4 ซึ่งเป็ นเฟสสุดท้าย โดยคาดว่าจะดําเนินการ
ก่อสร้างครบถ้วนทัง้ สี่เฟสภายในไม่เกินปี 2565 นี ้
GEP มีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท จีอีพี (เมียนมาร์) จํากัด (“GEP-Myanmar”) ซึ่งเป็ นการลงทุนใน GEPMyanmar เพียงบริษัทเดียว และไม่ได้ถือหุน้ ในบริษัทอื่นใด GEP-Myanmar มีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจในการ
พัฒนาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้า มินบู
GEP-Myanmar ได้เข้าลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กับ Electric
Power Generation Enterprise (“EPGE”) (ชื่อก่อนหน้าคือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่งเป็ นองค์กรที่อยู่
ภายใต้ Ministry of Electricity and Energy ของประเทศเมียนมาร์ โดยสาระสําคัญคือ เพื่อตกลงพัฒนา ก่อสร้าง จัดหา
แหล่งเงิน ทุน บริห ารจัด การ บํา รุ ง รัก ษา และโอนกิจการ และ EPGE จะรับ ซือ้ ไฟฟ้า จากโครงการโรงไฟฟ้ าพลัง งาน
แสงอาทิตย์ ขนาดกําลังการผลิตติดตัง้ ประมาณ 220 MW หรือคิดเป็ นอัตราการรับซือ้ ไฟฟ้าสูงสุดที่ 170 MW ซึ่งตัง้ อยู่ที่
เมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
(Commercial Operation Date หรือ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทัง้ หมด 4 เฟส ในอัตรารับซือ้ ไฟฟ้าคงที่ที่ 0.1275
เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายุสญ
ั ญาของ PPA รวมถึงการต่ออายุ PPA ที่อาจจะเกิดขึน้ ด้วย โดยการ
ผลิตไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็ น 4 เฟส ตามอัตราการผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่จะเกิดขึน้ ในแต่ละเฟส ดังนี ้
เฟส 1 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 40 MW (กระแสสลับ) จากกําลังการผลิตติดตัง้ 50 MW
เฟส 2 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 80 MW (กระแสสลับ) จากกําลังการผลิตติดตัง้ 100 MW
เฟส 3 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 120 MW (กระแสสลับ) จากกําลังการผลิตติดตัง้ 150 MW
เฟส 4 อัตราการรับซือ้ สูงสุด 170 MW (กระแสสลับ) จากกําลังการผลิตติดตัง้ 220 MW
โครงการโรงไฟฟ้ามินบู ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากเมืองหลวงเนปิ ดอว์ (Nay Pyi Taw) ประมาณ
150 กิโลเมตร หรือ ใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 199 กิโลเมตร ด้วยเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง โดยพืน้ ที่โครงการ
จะตัง้ อยู่บนพืน้ ที่สิทธิการเช่าเนือ้ ที่ประมาณ 836 เอเคอร์ (หรือเทียบเท่ากับ 2,114.48 ไร่) ซึง่ เพียงพอต่อการก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้ามินบูทงั้ 4 เฟส โดยสิทธิการเช่าของพืน้ ที่จะมีระยะเวลาเท่ากับหรือมากกว่าระยะเวลาของสัญญาซือ้
ขายไฟฟ้า โดยสิทธิการเช่าพืน้ ที่เนือ้ ที่เช่า 700 เอเคอร์ จะอยู่ภายใต้ บริษัท AVA Capital Trading Limited (“AVA
Capital”) และพืน้ ที่ดงั กล่าวอยูภ่ ายใต้การดูแลของ The Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation (MOALI)
โดย GEP-Myanmar จะดําเนินการเช่าต่อจาก AVA Capital ส่วนสิทธิการเช่าพืน้ ที่เช่าเนือ้ ที่ 136 เอเคอร์ จะอยู่ภายใต้
GEP-Myanmar โดยพืน้ ที่ดงั กล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของ The Ministry of Natural Resources and Environment and
Conservative (MONREC)
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เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
โครงการโรงไฟฟ้ามินบูเป็ นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์ หรือวิธีโฟโตโวลตาอิคส์ (Photovoltaics) ซึ่งเป็ นการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็ นพลังงานไฟฟ้า
โดยตรง โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell หรือ Photovoltaic cell (PV) โดยอาศัยอุปกรณ์ที่สาํ คัญในกระบวนการ
ผลิต คือ
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Panel)
2. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)
3. หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)
4. ระบบอุปกรณ์สาํ หรับสถานีย่อยของโครงการขนาด 230kV (230 kV Substation Equipment)
เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะสร้างพาหะนําไฟฟ้า ทําให้เกิดพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC
Power) จากนัน้ พลังงานแสงอาทิตย์ในรู ปไฟฟ้ากระแสตรงจะถูกส่งไปยังเครือ่ งแปลงไฟฟ้า (Inverter) ซึ่งจะแปลงไฟฟ้า
กระแสตรงเป็ นกระแสสลับ
(AC
Power)
โดยไฟฟ้ากระแสสลับดังกล่าวจะถูกส่งผ่านไปยังหม้อแปลงไฟฟ้า
(Transformer) เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสําหรับโรงไฟฟ้าที่จะจ่ายไฟเข้าระบบสายส่งของ national
grid line ซึง่ ในโครงการโรงไฟฟ้ามินบูนี ้ ไฟฟ้ากระแสสลับจากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะถูกรวบรวมโดยหม้อแปลง
ไฟฟ้าขนาด 33 kV อุปกรณ์ตดั ตอนไฟฟ้า (switchgear) และอุปกรณ์สง่ ไฟฟ้า (distribution systems) ทัง้ นี ้
กระแสไฟฟ้าดังกล่าวจะถูกเพิ่มแรงดันให้สงู ขึน้ เป็ น 230 kV โดยหม้อแปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้า (step-up transformer)
ขนาด 230 – 33 kV จํานวน 4 เครื่อง เพื่อจะจ่ายไฟเข้าระบบสายส่งของ national grid line ทัง้ นี ้ สายส่งหลักระยะทาง
ประมาณ 1.3 ไมล์ (หรือประมาณ 2.1 กิโลเมตร) ได้ดาํ เนินการสร้างเสร็จเป็ นที่เรียบร้อยพร้อมเชื่อมต่อเข้ากับ national
grid line
ภาพโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์
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ภาพโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ (ต่อ)

 ธุ รกิจผลิตและจาหน่ ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel)
บริษัทได้จดทะเบียนก่อตัง้ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จํากัด (“แพลนเนท”) ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการ
จัดตัง้ เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel) ได้แก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผ่นปาร์
ติเคิล (Particleboard) โดยคาดว่าจะมีกาํ ลังการผลิตที่ 600 – 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทัง้ นี ้ บริษัท แพลนเนทบอร์ด
จํากัด ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทเสร็จสิน้ ไปเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้
ที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2561 ได้มีมติอนุมตั ิให้ บริษัทเข้าลงทุนใน บริษัท แพลนเนทบอร์ด จํากัด โดยเข้าถือหุน้
ร้อยละ 57 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ โดยปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน
จํานวน 450 ล้านบาท โดยแพลนเนทจะใช้เงินลงทุนในโครงการเบือ้ งต้นจํานวนทัง้ สิน้ 1,456.31 ล้านบาท
ปั จจุบนั แพลนเนทอยู่ระหว่างการชะลอการเข้าลงทุนในโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ตน้ ทุนไม้มีการ
ปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ ความต้องการปริมาณไม้เพื่อใช้ในการผลิตสําหรับกลุ่มโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในพืน้ ที่ที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาจัดหาสําหรับการลงทุนในโครงการ จากเหตุการณ์เหล่านีส้ ง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อตัวเลขอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เคยได้พิจารณาไว้ก่อนหน้านี ้ รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในขณะนี ้ ดังนัน้ ทาง
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ผูบ้ ริหารและทีมงาน แพลนเนท ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมสําหรับความเป็ นไปได้ในการดําเนิน
ธุรกิจของแพลนเนทต่อไป

2.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.2.1 การตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
สําหรับปี 2563 บริษัทยังคงนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบใหม่ที่จะสามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการของลูกค้าทัง้ ในต่างประเทศรวมถึงในกลุม่ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Hypermarket) ในประเทศให้เพิ่มขึน้ จากเดิม ซึ่ง
นับตัง้ แต่ปี 2560 เป็ นปี แรกที่บริษัทมีแนวคิดจะขยายตลาดผลิตภัณฑ์เตียงนอนให้เพิ่มขึน้ รวมถึงการวางแผนขยาย
สายการผลิตเพื่อรองรับกลุม่ ผลิตภัณฑ์นโี ้ ดยเฉพาะ ทัง้ นีก้ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจะเป็ นช่องทางที่บริษัทจะสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการลดต้นทุนการผลิตของสินค้าได้ดว้ ย รวมถึงการพัฒนาแนวคิดนําวัสดุอื่น ๆ มาผสมกับไม้ปาติ
เคิลบอร์ด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ และยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กบั บริษัทได้
ในการเริ่มต้นผลิตเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละครัง้ ของบริษัท การเริ่มต้นกระบวนการผลิตจะมาจาก 2 รู ปแบบ โดย
รู ปแบบแรกคือ ลูกค้าจะเป็ นผู้สง่ ภาพผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการจะสั่งผลิต (Drawing) มาให้กบั ทางบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะ
สามารถผลิตสินค้าได้หรือไม่ การกําหนดราคาขายจะเป็ นอย่างไร สามารถตัง้ กําไรขัน้ ต้นจากการผลิตและจําหน่ายได้
ตามที่ตอ้ งการภายหลังการเจรจากับลูกค้าได้หรือไม่ และรู ปแบบที่สองคือ บริษัทจะมีทีมออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทํา
หน้าที่ในการเป็ นผูอ้ อกแบบสินค้า เพื่อนําเสนอต่อลูกค้า ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ตอ้ งการให้ทางบริษัทออกแบบให้ จะเป็ นกลุ่ม
ลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ได้แก่ เทสโก้ โลตัส บิก๊ ซี โฮมโปร เมกา โฮม ดูโฮม โกลบอลเฮ้าส์ วิน
เนอร์ และมิสเตอร์ ดี ไอ วาย บริษัทจะนําเสนอรู ปแบบเฟอร์นิเจอร์แบบใหม่ ๆ ให้พิจ ารณาเพื่อตัดสินใจสั่งผลิตและ
จําหน่ายต่อไป ทีมออกแบบจะร่วมกับทีมวางแผนการผลิตซึ่งจะเป็ นทีมที่ดาํ เนินการด้านวิเคราะห์ว่า แบบชิน้ งานที่เขียน
ขึน้ มานัน้ จะต้องใช้วสั ดุประเภทใดในการผลิต ความยากง่ายในการผลิต และรายละเอียดของต้นทุนรวมถึงการกําหนด
ราคาขายว่าจะสามารถกําหนดราคาขายได้ตามอัตรากําไรขัน้ ต้นที่ตงั้ ไว้ได้หรือไม่ เมื่อได้ราคาขายแล้วจะประสานงานกับ
ฝ่ ายการตลาดเพื่อนําเสนอราคาต่อลูกค้าเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ป จนถึงการรับใบคําสั่งซือ้ สินค้าจากลูกค้าต่อไป ปั จจุบนั บริษัทมี
สัดส่วนระหว่างการรับแบบผลิตภัณฑ์ที่จะสั่งผลิตโดยตรงจากลูกค้าและแบบผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ โดยทีมออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอง คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 80และ ร้อยละ 20ตามลําดับ ทัง้ นีบ้ ริษัทมีเป้าหมายการขยายสัดส่วนของ
รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ทางบริษัทเป็ นผูอ้ อกแบบขึน้ เองและนําไปสูก่ ารผลิตขึน้ จริงให้มากขึน้ จากเดิม รวมถึงมีเป้าหมายการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กบั สินค้าที่ทางบริษัทเป็ นผูอ้ อกแบบและผลิต นอกจากนีบ้ ริษัทยังให้ความสํา คัญต่อ
การพัฒนารูปแบบสินค้าใหม่ ๆ ให้สอดคล้องตามการเปลีย่ นแปลงของกระแสความนิยมในช่วงเวลานัน้ ๆ
ในภายหลั ง เมื่ อ ได้ แ บบผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Model) ที่ พ ร้อ มสํา หรั บ การผลิ ต เป็ นสิ น ค้ า แล้ว บริ ษั ท จะส่ ง
สิ น ค้ า ตั ว อย่ า งที่ขนึ ้ รูปตาม Model ที่กาํ หนดไว้ โดยสินค้าตัวอย่างจะถูกส่งไปทําการทดสอบที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมเครือ่ งเรือน เพื่อทดสอบความคงทนแข็งแรง คุณภาพในการใช้งาน การทดสอบการรับนํา้ หนักได้
ตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว้ทงั้ ในแนวตัง้ และแนวนอน การทดสอบความแข็งแรงของขาตัง้ การทดสอบการรับนํา้ หนักของ
เบาะ ฯลฯ โดยผลิตภัณฑ์ทกุ Model ที่จะผลิตเพื่อส่งออกจะต้องผ่านการทดสอบดังกล่าวทัง้ หมด แต่ในกรณีของลูกค้า
ญี่ปนุ่ ปั จจุบนั หากมีการผลิตใน Model รูปแบบใหม่ ทางลูกค้าญี่ปนจะเป็
ุ่
นผูท้ ดสอบสินค้าตัวอย่างเองโดยตรง
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ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิน้ บริษัทจะให้ความสําคัญเป็ นอย่างมากตัง้ แต่การเริม่ ต้นกระบวนการผลิตโดยเลือก
สั่งซือ้ วัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพ จนถึงการควบคุมคุณภาพการผลิตตัง้ แต่ขนั้ ตอนแรกจนถึงขัน้ ตอนสุดท้ายโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เริม่ จากการรับซือ้ ไม้ทอ่ นจากผูจ้ ดั จําหน่าย ซึง่ เป็ นนายหน้าทําหน้าที่เป็ นผูร้ วบรวมไม้
จากสวนยางพาราเพื่ อ จั ด ส่ ง ให้กั บ โรงงาน โดยไม้จ ะต้อ งมี ข นาดและคุ ณ ภาพตามที่ กาํ หนดไว้
เมื่ อ ได้ไม้ย างพาราท่อ นตามคุณ ภาพและขนาดที่ กาํ หนดแล้ว จะนํา มาผ่า นกระบวนการของโรงเลื่อ ย
และโรงอบ ซึ่งบริษัท เป็ นผูม้ ี ประสบการณ์ในส่วนกระบวนการผลิตนีม้ าตัง้ แต่ช่วงปี 2535 และถื อเป็ น
จุ ด เริ่ ม ต้น การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ซึ่ ง ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท สามารถสั่ง สมความรู ้แ ละ
ประสบการณ์ ทําให้ได้ไม้ยางพาราแปรรู ปที่มีคณ
ุ ภาพพร้อมใช้สาํ หรับเข้าสูก่ ระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราต่อไป และในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา บริษัทได้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีที่ใช้
ในการผลิตโดยได้ลงทุนซือ้ เครื่องจักรในรู ปแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic) ได้แก่ เครื่องจักรสําหรับงาน
ตัด กลึง เจาะ ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความแม่นยําสูง (CNC) เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ควบคุมคุณภาพการผลิตชิน้ งาน และช่ ว ยลดปั ญ หาการพึ่ ง พาทัก ษะของแรงงานในการผลิ ต ทัง้ นีใ้ น
ทุกขัน้ ตอนการผลิตจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ก่อนนําส่งสู่การผลิตในขัน้ ตอนต่อไป
เพื่อให้ได้สนิ ค้าที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานตรงตามที่กาํ หนดไว้
 เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เริม่ จากการคัดเลือกผูจ้ าํ หน่ายไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่ได้คณ
ุ ภาพ โดยจะต้องเป็ น
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่ผลิตจากเศษไม้ยางพาราเป็ นหลักซึ่งเป็ นไม้ที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ เมื่อเทียบกับการผลิตไม้
ปาร์ติเคิลบอร์ดที่ใช้เศษไม้ประเภทอื่น ๆ ประกอบกับเนือ้ ไม้ยางพาราที่มีสขี าว จะสามารถปิ ดด้วยกระดาษปิ ด
ผิวสีออ่ นได้ โดยไม่ตอ้ งกังวลว่า สีเนือ้ ไม้จะขัดกับสีของกระดาษปิ ดผิว นอกจากนีก้ าวที่ใช้ในการปิ ดกระดาษ
ปิ ดผิวทางบริษัทได้เลือกใช้กาวที่มีคณ
ุ ภาพสูง และราคาแพงกว่ากาวจากผูผ้ ลิตทั่วไป นอกจากนีบ้ ริษัทยังมี
จุดเด่นด้านงานเพาะโครง ซึ่งเป็ นงานที่บริ ษัทเป็ นผูผ้ ลิตสําหรับการส่งออกประเทศญี่ปนทั
ุ่ ง้ หมด มีโรงงานที่
สามารถผลิตงานเพาะโครงได้มีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย เนื่องจากต้องมีประสบการณ์และความชํานาญ
ข้อดีของงานเพาะโครงคือ การใช้ไม้ปาร์ติเคิลและไม้เอ็มดีเอฟขึน้ รูปโครงเพื่อใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ สินค้า
ที่ได้จะมีขอ้ ดีคือ นํา้ หนักเบา และง่ายต่อการประกอบ และในส่วนของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตที่ผ่านมาได้
ลงทุนซือ้ เครื่องจักรในรู ปแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic) ได้แก่ เครื่องจักรสําหรับงานตัด กลึง เจาะ
ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความแม่นยําสูง (CNC) เพื่อใช้สาํ หรับโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติ
เคิลบอร์ดแยกต่างหากจากเครือ่ งจักรที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
ของบริษัทมีความได้เปรียบเพิ่มเติมในด้านต้นทุนการผลิต เนื่องจากบริษัทเป็ นผูผ้ ลิตกระดาษปิ ดผิวไม้ปาร์ติ
เคิลบอร์ดเอง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในส่วนกระดาษปิ ดผิวลงได้เมื่อเทียบกับการสั่งซือ้ กระดาษปิ ดผิวจาก
ภายนอกประมาณร้อยละ 40
สําหรับรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ภายใต้สถานการณ์คาํ สั่งซือ้ สินค้าที่เพิ่มเข้ามามากโดยเฉพาะจาก
กลุม่ ลูกค้าในประเทศจีน และอินเดีย ทําให้การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดบางส่วนต้องขยายไปสูก่ าร
ว่าจ้างผลิตจากโรงงานภายนอกเพื่อให้ทนั ต่อคําสั่งซือ้ และการส่งมอบสินค้าให้กบั ลูกค้าต่อไป อย่างไรก็ ตาม
บริษัทมีนโยบายให้ความสําคัญและเน้นการควบคุมคุณภาพจากผูผ้ ลิตคนนอกเพื่อให้ได้มาตรฐานและ
คุณภาพเทียบเท่ากับการผลิตสินค้าจากโรงงานของบริษัท โดยสินค้าที่ผลิตจากโรงงานภายนอกโดยส่วนใหญ่
จะเป็ นการผลิตเพื่อจําหน่ายผ่านช่องทางกลุม่ ลูกค้าประเภทร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์รายย่อย
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(Dealer) ทั่วประเทศเป็ นหลัก โดยเหตุผลของการผลิตจากโรงงานของบริษัทจะเน้นที่คาํ สั่งซือ้ ในปริมาณมาก
ๆ หรือเป็ นสินค้าในแบบ หรือรุ น่ เดียวกัน ที่มีคาํ สั่ง ซือ้ มาก ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านการผลิตภายในโรงงานเป็ นสําคัญ
 เฟอร์นิเจอร์ที่จาํ หน่ายผ่าน ECF Outlet และ www.elegathai.com
บริ ษั ท จะทํา การคั ด เลื อ กสิ น ค้า ที่ จ ะนํา มาจั ด แสดงและจํ า หน่ า ยภายใน ECF Outlet และ
www.elegathai.com โดยคัดเลือกจากสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่บริษัทเป็ นผูผ้ ลิตเอง
และสินค้าที่บริษัทคัดเลือกจากการสํารวจตามงานแสดงสินค้าในต่างประเทศที่บริษัทเข้าร่วมงานเป็ นประจําทุกปี (ตาม
ลักษณะการทํางานปกติก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ – COVID-19) รวมถึงสินค้าที่บริษัท
เลื อ กซื ้อ จากผู้ผ ลิ ต รายอื่ น ในประเทศ ซึ่ ง จุ ด เด่ น ของสิ น ค้า ที่ น ํา มาจั ด จํา หน่ า ยภายใน ECF Outlet และ
www.elegathai.com โดยส่วนใหญ่จะเป็ นสินค้าที่ผลิตจากไม้จริงทัง้ หมด และคัดเลือกมาเฉพาะสินค้าที่มีรูปแบบสวยงาม
และเป็ นที่นิยมในขณะนัน้ นอกจากนีบ้ ริษัทยังให้ความสําคัญต่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้าด้วย
 กระดาษปิ ดผิว เริ่มจากการคัดเลือกผูจ้ าํ หน่ายกระดาษที่จะนํามาใช้ในการผลิต ซึ่งกระดาษทัง้ หมดบริษัท
จะต้องวางแผนการสั่งซือ้ ล่วงหน้า จะมีระยะเวลาการสั่งซือ้ ทุก ๆ 6 เดือน จากผูผ้ ลิตกระดาษรายใหญ่ ใน
ประเทศญี่ปนุ่ หากผูผ้ ลิตกระดาษรายใหญ่ดงั กล่าว ไม่ขายกระดาษเพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษปิ ด
ผิวให้กับบริษัท บริษัทยังสามารถสั่งซือ้ กระดาษเพื่อ ใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตได้จากทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ แต่จะมีขอ้ เสียคือราคาสั่งซือ้ จะแพงว่าผูผ้ ลิตกระดาษรายใหญ่ดงั กล่าว นอกจากนีย้ งั มีขอ้ จํากัดที่
ความหลากหลายของสี และวัสดุเคลือบผิวที่ใช้ในกระบวนการผลิต ตามที่กล่าวมาทัง้ หมดสรุปได้วา่ บริษัทให้
ความสําคัญกับการใช้วตั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพ เครือ่ งจักรที่ทนั สมัยในการผลิต ตลอดจนเอาใจใส่ในทุกๆ ขัน้ ตอน
การผลิต เน้นการควบคุมและทดสอบคุณภาพของสินค้าทุก ๆ ชิน้ และบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าจากตัวแทนลูกค้าในขัน้ ตอนสุดท้ายเพื่อให้ได้ใบรับรองคุณภาพอีกครัง้ บริษัทจึง
จะสามารถกําหนดวันและประสานงานการจัดส่ งกับทางบริษัทขนส่งได้ ทัง้ นีจ้ ะเห็นได้ว่าในทุก ๆ ขัน้ ตอน
จะต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่า
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่บริษัทผลิตและจําหน่ายนัน้ นอกจากจะมีรูปแบบที่สวยงามแล้ว ยังมีความทนทาน
แข็งแรง เหมาะแก่ ก ารใช้ง าน จึ ง จัด ได้ว่า บริษั ท ผลิต สิน ค้า ที่ มี คุณ ภาพและมาตรฐานสูง เป็ น ที่ ย อมรับ
ซึง่ ที่ผา่ นมาสินค้าของบริษัทได้รบั ความสนใจและการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2. ด้านการกําหนดราคา (Price)
บริษัทมีนโยบายกําหนดราคาสินค้าแบบบวกกําไรส่วนเพิ่ม (Cost-plused Margin) โดยส่วนประกอบการคํานวณ
ราคา ได้แก่ “ต้นทุนวัตถุดิบ + ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Overhead Cost) + ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร + กําไรส่วนเพิ่ม
(Margin)“ ทัง้ นีอ้ าจจะมีสินค้าบางประเภทที่ทางบริษัทสามารถกําหนดกําไรส่วนเพิ่ม (Margin) ได้นอ้ ยกว่าที่ตอ้ งการ
เนือ่ งจากสินค้าประเภทดังกล่าวอาจมีการแข่งขันสูงในท้องตลาด ดังนัน้ ทางบริษัทจึงจําเป็ นต้องปรับอัตรากําไรส่วนเพิ่ม
ลดลงเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้ และอีกส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากปริมาณในการสั่งซือ้ (Volume) อาทิ หากลูกค้ามี
ปริมาณในการสั่งซือ้ มาก อาจจะมีการเสนอราคาขายเพื่อให้สามารถเทียบได้ในระดับใกล้เคียงกับคู่แข่งขัน เป็ นต้น หรือ
อาจจะเกิดจากปั จจัยอื่น ๆ แล้วแต่สภาวการณ์
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3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
เนื่องจากรายได้จากการจําหน่ายสินค้าของบริษัทส่วนใหญ่มาจากการผลิตและจําหน่ายตามคําสั่งซือ้ (Made to
order) โดยเกือบทัง้ หมดเป็ นการรับคําสั่งซือ้ จากลูกค้าต่างประเทศ ปั จจุบนั บริษัทมีสดั ส่วนการจําหน่ายให้กับลูกค้า
ต่างประเทศ และลูก ค้า ในประเทศประมาณร้อ ยละ 66 และร้อ ยละ 34 ตามลํา ดับ โดยบริษัทตัง้ เป้าหมายการ
จําหน่ายให้กบั ลูกค้าต่างประเทศ และลูกค้าในประเทศที่สดั ส่วนร้อยละ 50 โดยใกล้เคียงกัน เพื่อลดการเกิดความเสีย่ งจาก
การพึง่ พิงกลุม่ ลูกค้ากลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ ลูกค้าที่สง่ คําสั่งจ้างผลิตสินค้าให้กบั บริษัท คิดเป็ นกลุม่ ลูกค้าในประเทศญี่ปนุ่ ซึ่ง
ทัง้ หมดคือ กลุ่มผูจ้ าํ หน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ในประเทศญี่ ปุ่น คิดเป็ น
สัดส่วนทีป่ ระมาณร้อยละ 50 ของรายได้จากการขายทัง้ หมด อย่างไรก็ตามไม่มีลกู ค้าในประเทศญี่ปนรายใดรายหนึ
ุ่
่งที่มี
ยอดสั่งซือ้ สินค้าจากบริษัทเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายทัง้ หมด บริษัทเน้นการส่งออกสินค้าไปจําหน่ายยัง
ต่างประเทศ โดยประเทศที่บริษัทผลิตสินค้าส่งออกไปมากที่สดุ คือ ประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ กลุม่ ลูกค้าที่สง่ คําสั่งผลิตสินค้าให้กบั
บริษัทให้การยอมรับในผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทย และมีการติดต่อซือ้ ขายกับบริษัทมาเป็ นระยะเวลานานนับ
สิบปี
สําหรับการผลิตและจําหน่ายสินค้า ในประเทศให้กับกลุ่มร้านค้าปลีกรายใหญ่ (Hypermarket) คิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายทัง้ หมด
โดยรายได้จากการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพาราภายในประเทศ แบ่งออกเป็ น
1. รายได้จากการผลิตและจําหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ภายใต้ตราสินค้าของ
บริษัท คือ “HASTA” เพื่อวางจําหน่ายภายใน มิสเตอร์ดี ไอ วาย (Mr.DIY) นอกจากนัน้ จะเป็ นการผลิตโดยใช้
ตราสินค้าตามที่ลกู ค้าจะกําหนด ได้แก่ การผลิตเพื่อจําหน่ายให้กบั โฮม โปร (Home Pro) เทสโก้ โลตัส (Tesco
Lotus) เมกา โฮม (Mega Home) ดู โฮม (Do Home) โกลบอลเฮ้าส์ (Global House) และวินเนอร์ (Winner)
เป็ นต้น
2. รายได้จากการจําหน่ายสินค้าผ่านทาง ECF Outlet และ www.elegathai.com
3. รายได้จากการจําหน่ายสินค้าผ่านทางร้านค้า ส่งและร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer)
4. รายได้จากการจําหน่ายผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มต่าง ๆ อาทิ Lazada Shopee เป็ นต้น
ในการผลิตและจําหน่ายให้กบั ลูกค้าในแต่ละราย ทัง้ ในรูปแบบของการผลิตตามคําสั่งซือ้ (Made to order) และใน
รู ป แบบของการผลิ ต และจํา หน่ า ยโดยใช้ต ราสิ น ค้า ของบริ ษั ท ที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท ไม่ มี ก ารจัด ทํา สัญ ญาซื อ้ ขาย กับ
ลูกค้าแต่อย่างใด
4. นโยบายด้านการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ (Promotion)
- บริ ษั ทมี ก ารทํ า ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท www.eastcoast.co.th
และ
www.elegathai.com เพื่อเป็ นช่องทางช่วยให้ลกู ค้าสามารถหาข้อมูล ทําความรู จ้ กั สินค้า และช่วยอํานวย
ความสะดวกในการเลือกชมสินค้าได้มากขึน้ ทัง้ ยังเป็ นช่องทางให้ลกู ค้าต่างประเทศสามารถเข้าถึงและ
ติดต่อบริษัทได้ง่ายขึน้
- บริษัทมีการทําประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับและโบว์ชวั ร์ โดยแจกให้กบั ลูกค้า และกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
เป็ นประจําในแต่ละปี
- บริษัทมีการออกงานแสดงสินค้าต่าง ๆ เป็ นประจําทุกปี เพื่อสร้างความรู จ้ ัก เปิ ดโอกาสในการขยายฐาน
ลูกค้า โดยมีตารางการจัดงานแสดงสินค้าประจําปี ดังนี ้
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o เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จดั ขึน้ โดยกลุม่ ลูกค้าของบริษัท อาทิ HOME PRO Expo
o เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จดั ขึน้ โดยสมาคมและความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ อาทิ สมาคม
เฟอร์นิเจอร์ไทย เป็ นต้น
o ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของแต่ละปี จัดงานลดราคาสินค้าเพื่อล้างสต็อกประจําปี ณ
สํานักงานสาขา 2 ซึ่งตัง้ อยู่ที่อาํ เภอบึงคําพร้อย ลําลูกกาคลอง 5 จังหวัดปทุมธานี และบริเวณ
โกดังสินค้า ภายในโรงงานผลิตสินค้า ซึง่ ตัง้ อยูท่ ี่สาํ นักงานใหญ่ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
- บริษัทมีการทํารายการส่งเสริมการขาย หรือลดราคา ให้กบั ลูกค้า อาทิ รายการลดสินค้าประจําปี รายการ
ส่งเสริมการขายเมื่อครบรอบอายุของบริษัท (Anniversary) รวมถึงรายงานส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาล
ที่สาํ คัญตลอดทัง้ ปี อาทิ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เทศกาลปี ใหม่ เป็ นต้น
ซึ่งนอกจากการทํารายการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ตามที่กล่าวมาแล้ว บริษัทจะให้ความสําคัญ
อย่างมากต่อการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเพื่อติดตามความเคลือ่ นไหวของวงการเฟอร์นิเจอร์เป็ นประจําทุกปี
ได้แก่ งานแสดงสินค้าในประเทศจีน มาเลเซีย เป็ นต้น นอกจากนีใ้ นแต่ละปี บริษัทจะกําหนดแผนการเดินสายเพื่อเยี่ยมชม
ธุรกิจของกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ ติดตามความคืบหน้าในการดําเนินธุรกิ จ สอบถามความพึงพอใจเพื่อเปิ ดโอกาส
สําหรับช่องทางการตลาดที่อาจเพิ่มขึน้ จากเดิม รวมถึงการเข้าร่วมงานส่งเสริมผูป้ ระกอบการที่จดั ขึน้ โดยหน่วยงานของ
รัฐบาลเพื่อการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็ นต้น
5. ด้านการควบคุมและพิจารณาเครดิตของลูกค้า
ปั จจุบนั บริษัทพิจารณาให้เครดิตเทอมแก่ลกู ค้า เฉพาะในกลุม่ ลูกค้าที่มีการติดต่อซือ้ ขายกันอย่างต่อเนื่อง โดยหาก
เป็ นลูกค้าใหม่จะต้องซือ้ สินค้าเป็ นเงินสดเท่านัน้ โดยปกติแล้วบริ ษัทจะพิจารณาการให้เครดิตเทอมแก่ลกู ค้าด้วยข้อมูล
ธุ ร กิ จ การค้า ของลูก ค้า และจัด ทํา ทะเบี ย นประวัติ ลูก ค้า ซึ่ ง บริ ษั ท มี ก ารกํา หนดนโยบายให้เ ครดิ ต เทอมแก่ ลูก ค้า
ภายในประเทศ อยูใ่ นช่วง 60 วัน ถึง 90 วัน สําหรับกลุม่ ลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Hypermarket) เท่านัน้ โดยที่
ผ่านมาจากการขยายช่องทางการจําหน่าย และกลยุทธ์ทางการตลาดสูก่ ลุม่ ลูกค้าประเภทร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกราย
ย่อยทั่วประเทศเพิ่มขึน้ ส่งผลให้บริษัทเริ่มมีระยะเวลาการจัดเก็บหนีท้ ี่นานขึน้ จากเดิม ซึ่งในประเด็นนีบ้ ริษัทได้เร่งออก
นโยบายเพื่อลดความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนีจ้ ากกลุ่มลูกค้าประเภทนี ้ และวางมาตรการการเรียกเก็บหนีท้ ี่รดั กุมและมี
ความเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสีย่ งจากหนีส้ ญ
ู หรือหนีท้ ี่อาจจะเรียกเก็บไม่ได้ให้เกิดขึน้ แล้ว
สําหรับลูกค้าต่างประเทศที่มีการซือ้ ขายอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั รู ปแบบการชําระเงินทัง้ หมดคือ Letter of Credit at
sight หรือการโอนเงินทันที (T/T) ก่อนวันส่งสินค้า (Shipment Date) หากเป็ นลูกค้าใหม่บริษัทมีนโยบายกําหนดให้ลกู ค้า
เปิ ด Letter of Credit at sight กับ ธนาคารในต่ า งประเทศที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ เท่ า นั้น เพื่ อ รองรับ ความเสี่ ย ง
ทางด้านการค้าที่อาจจะเกิดขึน้
โดยตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา ทางบริษัทประสบปั ญหาเรียกเก็บเงินไม่ได้หรือหนีส้ ญ
ู ในสัดส่วนที่นอ้ ยมาก
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2.2.2 ภาวะการส่งออกและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ภาวะการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ปี 2563 ที่ผ่านมา
จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ภาพรวม
ของตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิน้ ส่วน ซึง่ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ เฟอร์นิเจอร์โลหะ ที่นอน
หมอนฟูก เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ และชิน้ ส่วนเฟอร์นิเจอร์ มีมลู ค่าเท่ากับ 1,438.80 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็ นอัตราการ
เติบโตที่เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับช่วงปี 2562 เท่ากับร้อยละ 12.74 โดยแบ่งแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่สง่ ออกได้ดงั นี ้

ตัวเลขการส่งออก
เฟอร์นิเจอร์และชิน้ ส่วน
โดยแบ่งออกเป็ น
เฟอร์นิเจอร์ไม้
เฟอร์นิเจอร์โลหะ
ที่นอนหมอนฟูก
เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ
ชิน้ ส่วนเฟอร์นิเจอร์

ปี 2561

ปี 2562

1,185.20

1,275.90

313.10
84.30
131.70
202.10
451.00

328.60
138.60
200.70
201.60
406.80

หน่วย: ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
อัตราการ
อัตราการ
ปี 2563
เติบโต
เติบโต
7.68%
1,438.80
12.74%
4.95%
64.41%
52.39%
(1.71%)
(9.82%)

434.30
228.00
198.50
258.70
319.30

32.17%
64.50%
(1.10%)
28.32%
(21.49%)

ข้อมูลสัดส่วนเมือ่ เทียบกับมูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิน้ ส่วนทั้งหมด
ตัวเลขการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้มีมลู ค่าการส่งออกเป็ นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทัง้ หมด ซึง่
สําหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเป็ นการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ตามคําสั่งซือ้ จากลูกค้าต่างประเทศ
แผนภาพสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ปี 2563
หน่วย : ร้อยละ
ชิน้ ส่วนเฟอร์นิเจอร์

22.19%

เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
ที่นอนหมอนฟูก
เฟอร์นิเจอร์โลหะ

17.98%
13.80%
15.85%

เฟอร์นิเจอร์ไม้

30.18%
ทีม่ า: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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โดยมูล ค่า การส่ง ออกเฟอร์น ิเ จอร์แ ละชิ น้ ส่ว นที ่ป ระเทศไทยมีก ารส่ง ออกมากที ่ส ดุ อัน ดับ 1 คือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งในรอบปี 2563 ที่ผ่านมามีอตั ราการส่งออกเพิ่มขึน้ ร้อยละ 98.10 โดยมีสดั ส่วนการส่งออกร้อยละ 45.08
รองลงมาอันดับ 2 คือ ประเทศญี่ปนุ่ มีอตั ราการส่งออกลดลงที่รอ้ ยละ 14.47 ทัง้ นีห้ ากพิจารณาการส่งออกสินค้าไปยัง
ต่างประเทศของบริษัท ในรอบปี 2563 พบว่า บริษัทมีอตั ราการส่งออกสินค้าที่เพิ่มขึน้ ทัง้ ในส่วนของรู ปสกุลเงินดอลล่าร์
สหรัฐและเงินบาท โดยมีอตั ราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 22.31 ร้อยละ 23.03 ตามลําดับ ทัง้ นีค้ ่าเงินบาทในช่วงปี 2563
มีการปรับตัวอ่อนค่าลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงปี 2562
นอกจากนีห้ ากพิจารณาตัวเลขมูลค่าการส่งออกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยัง
พบว่า ใน 10 ประเทศที่ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าไปจําหน่ายมากที่สดุ จะมีกลุม่ ประเทศคู่คา้ ในเขตเศรษฐกิจ
ประชาคมอาเซียน (AEC) อยู่ 4 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา และลาว ประเทศไทยมีมลู ค่าการส่งออก
ให้กบั ประเทศเหล่านี ้ คิดเป็ นมูลค่าทัง้ หมดเท่ากับ 113.40 เหรียญสหรัฐ หรือลดลงประมาณร้อยละ 3.57 เมื่อเทียบกับ
ช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา และคิดเป็ นสัดส่วนเมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิน้ ส่วนเท่ากับร้อยละ
7.88
ทัง้ นีบ้ ริษัทได้วางแผนนโยบายที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กบั กลุม่ ลูกค้าที่มีอยูใ่ นมือสําหรับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลูกค้าในประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการค้าขายร่วมกันนานหลายปี โดยจะมุ่งมั่นด้านการพัฒนารู ปแบบ
สินค้า รวมถึงคุณภาพของสินค้า ระยะเวลาการส่งมอบที่ตรงต่อเวลา เหล่านีค้ ือ หัวใจที่สาํ คัญของการดําเนินธุรกิจร่วมกัน
ซึง่ กลุม่ ลูกค้าโดยส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปนคื
ุ่ อ ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ทัง้ ที่จาํ หน่ายสินค้า
เฉพาะด้านเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งภายในบ้าน รวมถึงร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่จาํ หน่ายสินค้าหลากหลาย ซึ่งลูกค้าที่
ค้าขายกับบริษัทล้วนจัดเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหญ่เป็ นอันดับต้น ๆ ของประเทศญี่ปนุ่
อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของการพึ่งพิงลูกค้าหลักเพียงรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พึ่งพิงลูกค้าในประเทศญี่ ปนุ่ ซึ่งเป็ นลูกค้าหลักของบริษัท คิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้จากการขาย
ทัง้ หมด ที่ผา่ นมาบริษัทได้วางแผนที่จะขยายกลุม่ ลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มเห็นผลในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2562 โดย
สามารถขยายฐานลูกค้าไปยังกลุม่ ประเทศอินเดีย จีน และตะวันออกกลาง ได้เพิ่มขึน้ จากเดิม ถึงแม้จะเป็ นเพียงช่วงเริม่ ต้น
แต่ก็นบั เป็ นสัญญาณที่ดีซงึ่ เห็นได้จากตัวเลขคําสั่งซือ้ รับล่วงหน้าที่ได้รบั จนถึงช่วงปี 2564
ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จากข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563 เมื่อพิจารณารายได้กลุ่มผู้
ประกอบอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ในช่วงครึ่งปี หลังของปี 2563 พบว่า
ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่มีรายได้ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัส COVID-19 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ต่อเนื่องถึงช่วงกลางไตรมาสที่ 2 ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการมีรายได้จากการส่งออกลดลง
จากการที่ลกู ค้าในบางประเทศรัฐบาลมีคาํ สั่ง Lockdown ไม่สามารถส่งออกสินค้าได้ นอกจากนีร้ ายได้จากการจําหน่าย
สินค้าภายในประเทศยังลดลง จากร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ที่ให้บริการในรูปแบบโมเดิรน์ เทรดต้องหยุดให้บริการชั่วคราว
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รายได้ (ล้านบาท)

ผู้ประกอบการ
ในตลาดหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท โมเดิรน์ ฟอร์มกรุป๊ จํากัด (มหาชน)
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ร้อกเวิธ จํากัด (มหาชน)

2561
9,174
3,067
1,393
897
624

2562
9,236
2,888
1,254
1,245
709

H1/2562 H1/2563
5,271.90 4,194.24
1,274.18 1,436.06
659.12 581.34
583.94 559.49
315.05 301.08

YoY%
-20.74
12.71
-11.80
-4.19
-4.43

จากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ปั จจุบนั มีจาํ นวนนิติบุคคลที่ส่งงบการเงิน และเป็ น
ผูป้ ระกอบการในธุรกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ทกุ ประเภท รวมถึงการเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ (ตามข้อมูลที่
ปรากฏล่าสุดบนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) อยู่ที่ประมาณ 4,000 ราย โดยมีมลู ค่ารายได้รวม
ประมาณ 115,442 ล้านบาท
โดยในกลุม่ ผูผ้ ลิตรวมไปถึงผูจ้ ดั จําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ มีผปู้ ระกอบการรายใหญ่ ซึง่ เป็ นผูเ้ ล่นที่สาํ คัญในอุตสาหกรรม
อยู่ 5 ราย (รวมบริษัท) ซึง่ หากเปรียบเทียบกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของผูเ้ ล่นรายสําคัญดังกล่าวเทียบกับบริษัท จะพบว่าไม่ใช่
กลุม่ ลูกค้าเดียวกันกับบริษัท กล่าวคือ ผูป้ ระกอบการ 2 ราย ดําเนินธุรกิจการเป็ นผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์และจัดส่งสินค้าเพื่อ
จําหน่ายในรู ปแบบร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ที่ จาํ หน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของตนเองซึ่งเป็ นการจําหน่าย
สินค้าไปยังผูใ้ ช้เฟอร์นิเจอร์โดยตรง (End-user) ซึง่ ไม่ได้เป็ นคูแ่ ข่งขันโดยตรงของบริษัท เนื่องจากมีกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายที่
ไม่เหมือนกัน
ในขณะที่อีกรายจะเน้นการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมเกื อบทุกประเภทเฟอร์นิเจอร์ โดย
มีการจําหน่ายสินค้าผ่านโชว์รูม และลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ และรายสุดท้ายจะเป็ นการผลิตเฟอร์นิเจอร์
เพื่อ รองรับ คํา สั่งซื อ้ จากผูค้ า้ ปลีก รายใหญ่ร ายเดีย วเป็ นหลัก จึงกล่า วได้ว่า ผูป้ ระกอบการทัง้ 4 ราย ไม่ได้เป็ นคู่แข่ง
โดยตรงของบริษัท เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน
และหากพิจารณาถึงผูผ้ ลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ที่มีกลุ่มลูกค้าเป็ นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket)
เช่นเดียวกันกับบริษัท ปั จจุบนั มีเพียง 4 ราย ที่มีสินค้าวางจําหน่ายใน Hypermarket แต่เนื่องจากผูผ้ ลิตทัง้ 4 ราย เป็ น
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ขนาดกลางถึงเล็กที่มีความสามารถในการรับคําสั่งซือ้ จํากัด และไม่มีผปู้ ระกอบการรายใดที่มี
ยอดขายใกล้เคียงกับบริษัท นอกจากนีร้ ายได้จากการจําหน่ายของบริษัทโดยส่วนใหญ่หรือ มากกว่ า ร้อ ยละ 50 เป็ น การ
ผลิ ต เพื่ อ จํา หน่ า ยให้ก ับ ลูก ค้า ในต่ า งประเทศ ดัง นั้น บริ ษั ท จึ ง พิ จ ารณาคู่ แ ข่ ง ขัน จากต่างประเทศเป็ นสําคัญ ซึ่ง
ปั จจุบนั บริษัทได้คาดการณ์ว่า น่าจะมีเพียงรายเดียวที่มีลกั ษณะการดําเนินธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท และตัง้ อยู่ในภูมิภาค
อาเซียน รวมถึงมีกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายในต่างประเทศเป็ นกลุ่มเดียวกัน คือ HEVEA PAC Malaysia SDN BHD ประเทศ
มาเลเซีย
สําหรับสถานการณ์และศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทในขณะนี ้ ยังถือว่า อยู่ในระดับที่ไม่เสียเปรียบเมื่อเทียบ
กับคู่แข่งขัน นอกจากนีบ้ ริษัทยังสามารถรักษาระดับรายได้โดยไม่เกิดการสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดแต่อย่างใด เมื่อ
พิจารณาจากส่วนแบ่งการตลาดทัง้ การส่งออกและการจําหน่ายสินค้าภายในประเทศ โดยในรอบปี 2563 บริษัทไม่เกิดการ
สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างมีนยั สําคัญแต่อย่างใด นอกจากนีใ้ นส่วนของการส่งออกบริษัทได้รบั โอกาสทางการค้า
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จากลูกค้าในประเทศอินเดีย จีน ตะวันออกกลาง ที่เริ่มทยอยสั่งซือ้ สินค้าจากโรงงานของบริษัท และยังมีแนวโน้มปริมาณ
คําสั่งซือ้ ที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องตามแผนคําสั่งซือ้ ที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนีภ้ ายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID19 ทําให้บริษัทได้รบั โอกาสจากลูกค้าในประเทศญี่ ปนซึ
ุ่ ่งเป็ นลูกค้าหลักเดิมของบริษัทที่มีคาํ สั่งซือ้ เข้ามาเพิ่มขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องเช่นกัน เนื่องจากภายใต้สถานการณ์ของ COVID-19 ทําให้ผคู้ นอาศัยอยู่ในบ้านมากขึน้ ส่งผลต่อยอดขาย
เฟอร์นิเจอร์ที่เพิ่มสูงขึน้ มากในประเทศญี่ปนุ่
ภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ในปี 2562 ที่ ผ่ า นมาดัช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์อยูท่ ี่ระดับ 94.14 หดตัวลงร้อยละ -5.57 (%yoy) ซึ่ง
หดตัวต่อเนื่องมาถึง 5 เดือนแรกของปี 2563 โดยดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เฉลี่ย 5 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ค.) ของปี
2563 อยูท่ ี่ระดับ 84.99 หดตัวร้อยละ -7.32 (%yoy) โดยมีปัจจัย
กดดันมาจาก 1) การหดตัวของเศรษฐกิ จ 2) การหดตัวของ
ตลาดอสัง หาริม ทรัพ ย์ และ 3) การประกาศใช้ม าตรการ
Lockdown ของรัฐมีผลให้หา้ งสรรพสินค้าต่าง ๆ รวมถึงร้าน
เฟอร์นิเจอร์ที่ให้บริการในรูปแบบโมเดิรน์ เทรดต้องหยุดให้บริการ
ชั่วคราว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ทําให้ยอดขายเฟอร์นิเจอร์ลดลงจากช่องทางการจัดจําหน่าย
ที่เข้าถึงได้ยากขึน้ ประกอบกับการขาดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประชาชน ทําให้ประชาชนชะลอการใช้จ่ายออกไป
และเลือกที่จะใช้สอยกับสินค้าที่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีวิตมากขึน้ ในช่วงการระบาดของไวรัส เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้า
อาหาร สินค้าเพื่อสุขอนามัย และสินค้าเพื่อป้องกันและฆ่าเชือ้ เป็ นต้น
ในขณะที่การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ในช่วง 5 เดือนแรก
(ม.ค. - พ.ค.) ของปี 2563 มีมลู ค่า 207.24 ล้านเหรียญสหรัฐ
ขยายตัวร้อยละ 23.91 (%yoy) เป็ นผลมาจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึน้
ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นหลัก ซึ่งมีการขยายตัวสูงอย่างมี
นัยสําคัญถึงร้อ ยละ 106.71 และมีสัดส่วนการส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกาสูงถึงร้อยละ 56.82 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออก
เฟอร์นิเจอร์ทงั้ หมดของไทย ส่วนหนึง่ เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการ
ขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะบ้านครอบครัว
เดี่ ยว (Single Family) ในสหรัฐ อเมริก ามี แ นวโน้ม ขยายตัว
ต่อเนื่อง แม้ว่าปั จจัยด้านภาวะเศรษฐกิจ โดยทั่วไปจะได้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์ด ้า นการแพร่ร ะบาดของเชื อ้ ไวรัส
COVID-19 แต่ปัจจัยสําคัญที่เป็ นตัวขับเคลื่อนให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ขยายตัว คือ มาตรการการกระตุน้ เศรษฐกิจของ
รัฐบาลสหรัฐฯ โดยเฉพาะนโยบายด้านอัตราดอกเบีย้ เงินกูใ้ นตลาดที่อยูร่ ะดับตํ่ามากเกือบร้อยละ 0 ประกอบกับปั จจัยด้าน
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสทําให้ประชาชนต้องอยูอ่ าศัย ทํางาน หรือเรียนอยูท่ ี่บา้ นมากขึน้ รวมถึงแนวโน้มความต้องการ
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ของผูบ้ ริโภคที่เริม่ ย้ายออกไปอยู่อาศัยตามเขตชานเมืองหรือชนบทที่มีประชากรอยู่อาศัยไม่หนาแน่นมากนัก เพื่อช่วยลด
โอกาสของการติดเชือ้ ไวรัส ซึ่งปั จจัยทัง้ หมดล้วนส่งผลให้ยอดจําหน่ายบ้านในสหรัฐฯในช่วงที่ผ่านมาขยายตัวสูงขึน้ ทัง้ นี ้
แนวโน้มการขยายตัวของตลาด อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว จึงส่งผลสืบเนื่องให้สหรัฐฯ มีความต้องการเฟอร์นิเจอร์ และ
อุปกรณ์สาํ นักงาน โดยเฉพาะ โต๊ะ เก้าอี ้ ตู้ และชัน้ วางของ มากขึน้ ตามไปด้วย
ปั จจัยเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
1. การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้
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ที่สาํ คัญของไทยในปี 2020 จะอยูใ่ นภาวะชะลอตัวจนถึงหดตัว ประกอบกับการขาดความเชื่อมั่น ทางเศรษฐกิจ
ของประชาชน ทําให้ประชาชนชะลอการใช้จา่ ยออกไปและเลือกที่จะใช้สอยกับสินค้าทีจ่ าํ เป็ นเท่านัน้ ในช่วงการ
ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 เช่น อาหาร หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ ซึง่ ปัจจัยเหล่านีจ้ ะกระทบภาค
การผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้ปรับตัวลดลง
การหดตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะยอดขายที่พกั อาศัยทัง้ บ้านเดี่ยวและคอนโดในปี 2563 ที่มีแนวโน้ม
ที่จะลดลงต่อเนื่อง จะส่งผลให้ความต้องการใช้เฟอร์นเิ จอร์ในการตกแต่งบ้านลดลงตามไปด้วย
ผูน้ าํ เข้าและจําหน่ายเฟอร์นเิ จอร์รายใหม่ ๆ เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดการแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายเดิม
ในตลาด จึงส่งผลผูป้ ระกอบการรายเดิมในตลาดต้องเน้นการพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่ ที่มีความโดดเด่นตรง
ตามความต้องการและไลฟ์ สไตล์ การใช้ชีวติ ของกลุม่ ลูกค้า ทําให้เกิดการลงทุนเพิม่ เติม เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
สินค้าใหม่ให้ทนั สมัย และรวดเร็วมากขึน้
การแข่งขันที่รุนแรงจากเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกของจีน และเวียดนาม ซึง่ มีขอ้ ได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคา
เนื่องจากมีคา่ จ้างแรงงานตํ่ากว่า และวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ทําให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดระดับล่าง
อย่างต่อเนื่อง เพราะราคายังเป็ นปั จจัยหลักที่ผบู้ ริโภคใช้ตดั สินใจเลือกซือ้ เฟอร์นเิ จอร์ แม้เฟอร์นิเจอร์ไทยมี
คุณภาพ และได้รบั การยอมรับมากกว่าเฟอร์นิเจอร์จากจีน และเวียดนามก็ตาม แต่ดว้ ยราคาทีถ่ กู กว่า อาจทําให้
คูค่ า้ เลือกซือ้ เฟอร์นิเจอร์จากประเทศคูแ่ ข่ง
ผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์ที่เป็ นแบบ OEM ของไทย อาจได้รบั ผลกระทบเชิงลบจากการที่ลกู ค้าหันไปสั่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่
ไม่เน้นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากจีน และเวียดนามมากขึน้ เนื่องจากประเทศดังกล่าวมีตน้ ทุนการผลิตที่ต่าํ กว่าไทย

อย่างไรก็ตามตามการวิเคราะห์ปัจจัยเสีย่ งข้างต้นแล้ว หากพิจารณาข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ กับบริษัทพบว่า ในรอบปี
2563 ที่ผา่ นมา บริษัทได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตัง้ แต่ชว่ งไตรมาสที่ 1 ถึงกลางไตร
มาสที่ 2 แต่หลังจากนัน้ บริษัทเริม่ ได้รบั คําสั่งซือ้ จากลูกค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ ลูกค้าจากประเทศจีน
อินเดีย ที่เข้ามาแบบก้าวกระโดดทําให้สถานการณ์รายได้ของบริษัทหากพิจารณาที่งวด 9 เดือนเปรียบเทียบระหว่างปี
2562 และปี 2563 จะพบว่า กลับมาใกล้เคียงกันแล้ว นอกจากนีบ้ ริษัทยังได้รบั โอกาสจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 โดยลูกค้าในประเทศญี่ปนบางส่
ุ่
วนได้ยา้ ยฐานการผลิตจากมาเลเซียมาประเทศไทย นอกจากนีป้ ั จจุบนั บริษัท
ยังไม่ได้รบั ผลกระทบจากการเข้ามาแข่งขันด้านราคาของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากจีนและเวียดนามแต่อย่างใด
ที่มา: ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจฯ ธนาคารออมสิน อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ปรับตัวรับ New Normal ฉบับ กันยายน 2563
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2.2.3

ภาวะอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ปี 2563

ปี 2563 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วง 5 เดือนแรก หดตัว 3.2%YoY ผลจากความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจ
และภาคอุตสาหกรรมหดตัว 10.4% และ 5.4%YoY ตามลาดับ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
ส่งผลกระทบเป็ นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน นอกจากนี ้ ภาครัฐประกาศปิ ดสถานประกอบการทั่วประเทศ
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด อาทิ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร สถานบันเทิง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามผลจากมาตรการ
ปิ ดเมือง (Lockdown) ส่งผลให้ประชาชนต้องทํางานภายในทีพ่ กั อาศัย (Work From Home) ผนวกกับอุณหภูมิเฉลีย่
เพิ่มขึน้ ส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือนเพิม่ ขึน้ 7.0% YoY
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 หดตัว 1.7%YoY ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตโดย EGAT (สัดส่วน
34.1% ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าทัง้ หมด) เพิ่มขึน้ 5.5% YoY สําหรับปริมาณไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตเอกชน แบ่งเป็ น IPP
(สัดส่วน 22.3%) หดตัว 19.3% YoY ขณะที่ SPP และ VSPP (สัดส่วนรวมกัน 31.5%) ขยายตัวชะลอลงอยูท่ ี่ 3.1% และ
2.2%YoY ตามลําดับ ทัง้ นี ้ จากการที่ภาครัฐทยอยผ่อนคลายการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตัง้ แต่เดือนพฤษภาคมเป็ น
ต้นไป คาดว่าจะส่งผลให้ธุรกิจและการผลิตภาคอุตสาหกรรมทยอยฟื ้ นตัว ซึง่ จะหนุนความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงทีเ่ หลือ
ของปี
ที่มา: บทวิเคราะห์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2563-2565; ธุรกิจไฟฟ้า ฉบับ กรกฎาคม 2563

แนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้ า ปี 2564
ความต้องการใช้ไฟฟ้าปี 2563 คาดว่าจะหดตัว 2.0 - 3.0% (จากที่ขยายตัว 2.7% ในปี 2562) ผลจากมาตรการ
Lockdown เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส โควิด-19 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัวทัง้ ภาคการผลิตและ
บริการ อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 - 2565 คาดว่า ธุรกิจผลิตไฟฟ้าเอกชนจะเติบโตดีขนึ ้ โดยลําดับ ปั จจัยหนุนทัง้ ด้านอุปสงค์
ที่มีตลาดรองรับแน่นอน และด้านอุปทานจากนโยบายสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้า
และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ทัง้ นี ้ กลุม่ โรงไฟฟ้าที่การลงทุนมีแนวโน้มเร่งตัวขึน้ ตัง้ แต่ปี 2564
เป็ นต้นไป ประกอบด้วย โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตัง้ บนหลังคาภาคประชาชน โรงไฟฟ้าเชือ้ เพลิงชีวมวล ก๊าซ
ชีวภาพ และขยะ ตามลําดับ เนื่องจากเป็ นกลุม่ เป้าหมายที่ภาครัฐจะทยอยรับซือ้ ไฟฟ้า อีกทัง้ เป็ น กลุม่ ที่มีศกั ยภาพการ
แข่งขันด้านต้นทุนและแหล่งวัตถุดิบ สําหรับโครงการพลังงานลม ภาครัฐจะเริ่มรับซือ้ ไฟฟ้าในปี 2565 - 2567 ซึ่งเป็ น
ช่วงเวลาที่การลงทุนขยาย สายส่งไฟฟ้าในพืน้ ที่เป้าหมายคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์
แนวโน้มธุรกิจและบทสรุ ปธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้ า
ปั จจุบนั ด้วยวิวฒ
ั นาการทางเทคโนโลยีและการดํารงชีวิตที่เปลีย่ นไปเป็ นสังคมเมืองมากขึน้ ทําให้วถิ ีชีวิตของคน
ในปั จจุบนั มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึน้ ตามลําดับ ทัง้ ในภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจทัง้
กิจการ ขนาดเล็กขนาดใหญ่ในทุกประเภทกิจการ เช่น ในโรงพยาบาลที่การใช้พลังงานไฟฟ้าเป็ นสิง่ จําเป็ นอย่างยิง่ สําหรับ
เครือ่ งมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาชีวิตของผูป้ ่ วย หรือในโรงงานอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งมีการใช้เครือ่ งจักรในการ
ผลิตตลอดเวลา
เพื่อการแข่งขันในโลกธุรกิจ
จึงอาจกล่าวได้วา่ พลังงานไฟฟ้าเป็ นสิง่ จําเป็ นอย่างยิ่งอีกสิง่ หนึง่ ใน
ชีวิตประจําวัน เนื่องด้วยเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าในปั จจุบนั ทีไ่ ม่จาํ กัดอยูแ่ ต่เพียงแค่การใช้แหล่งพลังงานเชือ้ เพลิงจาก
ธรรมชาติ ที่นบั วันจะหมดไป อย่าง ถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติ แต่กลับมีแหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนที่
สามารถนํามาผลิตไฟฟ้าได้ เช่น พลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพโดยใช้เชือ้ เพลิงจากขยะชุมชน ของเสียทางการเกษตร ของ
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เสียจากอุตสาหกรรม หรือ พลังงานไฟฟ้าชีวมวลทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงจากเศษวัสดุชีวมวล เช่น กากอ้อย แกลบ หรือพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นต้น และด้วยเหตุนีท้ าํ ให้ผปู้ ระกอบการรายเล็ก ๆ สามารถเข้ามาทําธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก
เชือ้ เพลิงที่เป็ นพลังงานทางเลือก ซึง่ แต่เดิมการประกอบธุรกิจประเภทนีจ้ าํ กัดอยูแ่ ค่กลุม่ ทุนขนาดใหญ่ทมี่ ีการผลิตไฟฟ้า
จากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเท่านัน้ ในปี 2563 (ม.ค.-มิ.ย.) มีการจัดตัง้ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึน้
เป็ น 3 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน รวมถึงมีการเพิ่มทุนของธุรกิจประเภทนีก้ ว่า 60% และหากพิจารณาถึงผล
ประกอบการย้อนหลังในช่วงปี 2559 - 2561 จะพบว่า ธุรกิจประเภทนีม้ ีการเติบโตของรายได้และกําไรอย่างต่อเนื่องใน
ภาพรวม อย่างไรก็ตามปั จจัยอย่างหนึง่ ที่ทาํ ให้มีการจัดตัง้ ธุรกิจเพิ่มมากขึน้ กว่าปี ก่อน เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายในการ
จัดตัง้ โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากซึง่ เป็ นหนึง่ ในนโยบาย พลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่เป็ นความร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน โดยโรงไฟฟ้าชุมชนจะเป็ นแหล่งผลิตไฟฟ้าฟ้าจากก๊าซชีวภาพ หรือก๊าซชีวมวล ช่วยให้
ชุมชนมีรายได้จากการเป็ นเจ้าของโรงไฟฟ้า รวมถึงรายได้จากการจําหน่ายวัสดุทางการเกษตรที่ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิต
ไฟฟ้า ในอนาคตภาครัฐควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและรับรูถ้ ึงการใช้พลังงานที่สนิ ้ เปลืองจากแหล่งวัตถุดิบ
ธรรมชาติที่มีแนวโน้มจะหมดไปในอนาคต อย่าง ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ หรือนํา้ มัน และควรรณรงค์ให้เกิดการใช้พลังงาน
ทางเลือก ที่เป็ นพลังงานทดแทนที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมรวมถึงให้เกิดการหมุนเวียนเพื่อใช้ใหม่ ซึง่ ธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากแหล่งพลังงานทางเลือก นับเป็ นธุรกิจที่มีโอกาสได้รบั การส่งเสริมจากภาครัฐเพื่อให้เกิดการใช้
พลังงานอย่างยั่งยืน
ที่มา: บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจําเดือน มิถนุ ายน 2563 จัดทําโดยส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลธุรกิจ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้ าของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ปั จจุบนั ทางสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานไฟฟ้าได้เพียงร้อย
ละ 50 ของปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของทัง้ ประเทศ นอกจากนีย้ งั คาดการณ์วา่ ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่ม
สูงขึน้ ร้อยละ 15- 20 ต่อปี หรือคิดเป็ น 700 – 1,000 เมกะวัตต์ตอ่ ปี ตามการคาดการณ์ของตัวเลข GDP ของประเทศเมียน
มาร์ที่จะเพิ่มสูงขึน้ ที่อตั ราร้อยละ 7.1 ต่อปี นับตัง้ แต่ปี 2013 – 2030 โดยในช่วงปี 2020 มีความต้องการพลังงานไฟฟ้าอยู่
ที่ 5,642 เมกะวัตต์ และปรับเพิ่มสูงขึน้ อีกกว่า 8,900 เมกะวัตต์ จนกระทั่งมีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 14,542 เม
กะวัตต์ในปี 2030
ดังนัน้ สามารถพิจารณาได้ว่า ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเมียนมาร์ยงั มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปริมาณไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ในปั จจุบนั ที่ความต้องการใช้ไฟฟ้ายังมีนอ้ ยกว่าปริมาณไฟฟ้าที่
สามารถผลิตได้ ซึง่ โครงการพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างเพียงไม่
เกิน 1 ปี นับเป็ นทางเลือกสําคัญที่จะช่วยขับเคลือ่ นปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตให้เพิ่มสูงขึน้ ได้ในประเทศเมียนมาร์ตอ่ ไป

หน้าที่ 1.0 - 65

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

2.3 กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ทางบริษัทได้ตงั้ เป้าหมายการเจาะกลุ่มลูกค้ารายใหม่ เพื่อเป็ นการขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้า ทัง้ ลูกค้า
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้าต่างประเทศ บริษัทได้รบั โอกาสในคําสั่งซือ้ จากผูป้ ระกอบการร้านค้า
ออนไลน์ขนาดใหญ่ในประเทศอินเดีย และจีน ซึง่ จะเป็ นโอกาสที่สาํ คัญในการต่อยอดคําสั่งซือ้ ให้เพิ่มขึน้ ในอนาคต
สําหรับกลุม่ ลูกค้าเดิมของบริษัท ทางบริษัทจะเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบใหม่ ๆ เพื่อขยายช่องทางและ
โอกาสในการรับคําสั่งซือ้ ได้เพิ่มขึน้ จากเดิม โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์สกู่ ารขยายฐานการผลิตสําหรับ
ผลิตภัณฑ์เตียงนอนมากขึน้ ซึง่ จากผลการสํารวจข้อมูลพบว่า ยังมีโอกาสสร้างการเติบโตของรายได้จากการขายผ่านกลุม่
ผลิตภัณฑ์นไี ้ ด้ ทางบริษัทจึงได้วางแผนการขยายสายการผลิตเฉพาะเจาะจงสําหรับผลิตภัณฑ์นใี ้ ห้เพิ่มขึน้ โดยช่วงปี ที่ผ่าน
มาสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เตียงนอนในรูปแบบการจําหน่ายเป็ นเซทให้กบั กลุม่ ลูกค้าอินเดียแล้ว จากเดิมจะเป็ นการผลิต
เพื่อจําหน่ายภายในประเทศเท่านัน้
และในส่วนของการขายสินค้าภายในประเทศ บริษัทยังคงกลยุทธ์ที่จะเติบโตควบคู่ไปกับจํานวนสาขาของลูกค้า
ในกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจะช่วยลดต้นทุนคงที่จากค่าเช่า และ
ค่าใช้จ่ายคงที่อื่น ๆ ที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนขยายสาขาของโชว์รูมด้วยตัวเอง
สําหรับเป้าหมายในปี ต่อไป บริษัทจะยังคงกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อเจาะกลุม่ ลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกราย
ย่อยและร้านค้าส่งเฟอร์นิเจอร์ (Dealer) ในพืน้ ที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้ตราสินค้า ที่ทางบริษัทมีแผนจะปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ของตราสินค้าให้มีความทันสมัยมากขึน้ และเพื่อให้สามารถสร้างรายได้จากการขายให้เพิ่มขึน้ จากเดิม เนื่องจาก
บริษัทพิจารณาว่า โอกาสทางการขายผ่านฐานลูกค้าในกลุม่ นีย้ งั มีศกั ยภาพที่จะสร้างยอดขายให้เพิ่มขึน้ ได้อย่างต่อเนื่อง

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์
ในส่วนของการผลิตเฟอร์นิ เจอร์ของบริษัท ขณะนีบ้ ริษั ทมีโรงงานที่ใช้เป็ นฐานในการผลิตรวม 2 แห่ง ซึ่งแบ่ง
ออกเป็ น ส่วนของสํานักงานใหญ่ และสาขาที่ 1 ดังนี ้
1. สํานักงานใหญ่ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 37/9 หมูท่ ี่ 10 ถนนบ้างบึง – แกลง ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
โดยในส่วนของโรงงานแห่งนี ้ จะประกอบด้วยอาคารที่ใช้เป็ นส่วนประกอบในการผลิตทัง้ หมด 10 อาคาร โดยแบ่งออกเป็ น
1. อาคารผลิตเฟอร์นิเจอร์ 5 อาคาร
2. อาคารคลังสินค้า 2 อาคาร
3. อาคารโชว์รูม (ชั่วคราว) อาคารขนาดเล็ก 1 อาคาร
4. อาคารคลังวัตถุดิบ (ขนาดเล็ก) 1 อาคาร
ในส่วนสํานักงานใหญ่นี ้ จะเดินสายการผลิตเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดเท่านัน้
2. สาขาที่ 1 ตัง้ อยู่เลขที่ 29/1 - 2 หมู่ที่ 3 ซอยชงโค – ชุมนุมใน ตําบลวังจันทร์ อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
โดยในส่วนของโรงงานแห่งนี ้ จะประกอบด้วยอาคารที่ใช้เป็ นส่วนประกอบในการผลิตทัง้ หมด 7 อาคาร โดยแบ่งออกเป็ น
1. อาคารผลิตเฟอร์นิเจอร์ 4 อาคาร
2. โรงเลือ่ ย โรงอบไม้ยางพาราแปรรูป 1 อาคาร
3. โกดังเก็บสต็อกสินค้าสําเร็จรูปเพื่อเตรียมส่งมอบ 1 อาคาร
หน้าที่ 1.0 - 66

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

4. อาคารผลิตกระดาษปิ ดผิว 1 อาคาร
ในส่ว นของโรงงานแห่ ง นี จ้ ะเดิ น สายการผลิ ต เฉพาะส่ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ โรงเลื่ อ ย โรงอบ ไม้ย างพารา
แปรรู ป โรงผลิตและประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา และโรงผลิตกระดาษปิ ดผิวเท่านัน้
บริษัทมีรูปแบบการเปิ ดเดินสายการผลิตเครือ่ งจักรในแต่ละวัน แบ่งออกได้ ดังนี ้
- เวลาทํางานปกติ (กะ 1) เริ่มตัง้ แต่เวลา 08.00 – 17.00 น. คือ 1 กะ โดยมีช่ วั โมงการทํางานล่วงเวลา (OT)
เริม่ เวลา 18.00 น. เป็ นต้นไป
- เวลาทํางานปกติ (กะ 2) เริ่มตัง้ แต่เวลา 18.00 – 02.00 น. คือ 1 กะ โดยมีช่ วั โมงการทํางานล่วงเวลา (OT)
เริม่ เวลา 02.00 น. เป็ นต้นไป
ทัง้ นี ้ ปั จจุบนั บริษัทยังไม่มีการเปิ ดดําเนินการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง
กาลังการผลิตเต็มที่และกาลังการผลิตจริงในปั จจุบัน

กาลังการผลิต
กําลังการผลิตเต็มที่
กําลังการผลิตจริง
ในปั จจุบนั
(โดยประมาณ)
อัตราการใช้กาํ ลัง
การผลิตในปั จจุบนั
(โดยประมาณ)
หมายเหตุ:

กาลังการผลิตไม้
ยางพาราแปรรูป
อบแห้ง
(ลูกบาศก์เมตรต่อปี )
8,700
6,500

กาลังการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติ
เคิลบอร์ด
(ลูกบาศก์เมตรต่อปี )
95,000
59,885

กาลังการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา
(ลูกบาศก์เมตรต่อปี )
7,900
6,590

ร้อยละ 74.71

ร้อยละ 63.04

ร้อยละ 72.03

กาลังการผลิต
กระดาษปิ ดผิว
(เมตรต่อปี )
24,000,000
16,084,300

ร้อยละ 67.02

ในส่ว นของกํา ลังการผลิต เฟอร์นิเจอร์ไม้ป าร์ติ เคิ ล บอร์ด และเฟอร์นิ เจอร์ไม้ยางพารา ขณะนี เ้ ครื่องจักรได้เดิ น กํา ลังเต็ ม
ประสิทธิภาพและกําลังแรงงานที่มีอยูใ่ นขณะนีแ้ ล้ว

รายละเอียดเครือ่ งจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต โดยแบ่งแยกตามกระบวนการผลิต
1) การผลิตไม้ยางพาราแปรรู ป ประกอบด้วย
เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
1. โต๊ะเลือ่ ยไม้ซงุ

กาลังการผลิต
โดยเฉลีย่ 900 – 1,000 คิวบิกฟุต / วัน สําหรับ
ระยะเวลาการผลิตตัง้ แต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
2. ถังอัดนํา้ ยาความดันสูง เพื่อป้องกันมอด โดยเฉลีย่ 70 – 80 คิวบิกฟุต สําหรับการอบ 45 นาที
และปลวก
ต่อรอบ โดยจะอบประมาณ 8 – 9 รอบต่อวัน
3. เตาอบ
จํานวน 8 เตา โดยสามารถบรรจุได้ 850 – 1,000
คิวบิกฟุตต่อวัน
4. บอยเลอร์ โดยใช้ฟืน และเศษไม้ที่เหลือทิง้ จากกระบวนการผลิตเป็ นเชือ้ เพลิง
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2) การผลิตเฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพารา ประกอบด้วย

1.
2.
3.
4.

เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
โต๊ะตัดไม้ตามขนาดที่กาํ หนดเพือ่ เตรียมวัตถุดิบ
เครือ่ งจักร CNC เพื่อตัด เจาะไม้ ตามรูปแบบ และขนาดที่กาํ หนดเพื่อเตรียมขึน้ รูป โดยใช้
เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปนุ่ และไต้หวัน
เครือ่ งไสไม้ เครือ่ งขัด
อุปกรณ์การพ่นสี
ปริมาณการผลิตของเฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพารา ในช่วงทีผ่ า่ นมา
หน่วย : ตัว

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

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

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

ปี 2563
10,514
83,583
170
19,800
9,083
7,938
10,009
40,095
181,548

3) การผลิตเฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด ประกอบด้วย
เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
1. โต๊ะตัดไม้ตามขนาดที่กาํ หนดเพือ่ เตรียมวัตถุดิบ
2. เครือ่ งจักรสําหรับใช้ในการปิ ดกระดาษปิ ดผิวไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
3. เครือ่ งจักร CNC เพื่อตัด เจาะไม้ ตามรูปแบบ และขนาดทีก่ าํ หนดเพื่อเตรียมขึน้ รูปร่าง โดยใช้
เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน
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ปริมาณการผลิตของเฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด ในช่วงทีผ่ า่ นมา
หน่วย : ตัว

ประเภทสินค้า

ปริมาณการผลิต
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ชัน้ วางของเอนกประสงค์

2,124,716

2,248,703

2,485,242

ตูเ้ อนกประสงค์ / ตูโ้ ชว์

412,939

91,163

351,939

ตูส้ าํ หรับใส่รองเท้า

49,723

46,986

43,313

ตูเ้ สือ้ ผ้า

66,814

46,576

58,392

ชัน้ วางทีวี (ตัว)

94,821

374,207

101,501

โต๊ะคอมพิวเตอร์ / โต๊ะทํางาน

12,080

39,219

103,677

โต๊ะเครือ่ งแป้ง / เตียง

34,661

28,453

30,573

2,795,754

2,875,307

3,174,637

รวมปริมาณการผลิต

ในงวดบัญชี ปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีสดั ส่วนการสั่งซือ้ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้เอ็มดีเอฟ ต่อยอดสั่งซือ้
วัตถุดิบรวม คิดเป็ นร้อยละ 37.90 และร้อยละ 27.75 ตามลําดับ
4) การผลิตกระดาษปิ ดผิว ประกอบด้วย
เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
กาลังการผลิต
1. เครือ่ งจักรสําหรับพิมพ์ลายกระดาษฟอยล์ เครื่ อ งจั ก รสามารถเดิ น เครื่ อ งเพื่ อ พิ ม พ์ ล ายได้
โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศญี่ ปุ่น และ 24,000,000 เมตรต่อปี
ประเทศจีน รวม 2 สายการผลิต
2. เครือ่ งตรวจสอบคุณภาพของกระดาษปิ ดผิว
ปริมาณการผลิตกระดาษปิ ดผิว ในช่วงทีผ่ า่ นมา
หน่วย : เมตร

ขนาดกระดาษ

ปริมาณการผลิต
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

30 แกรม

14,259,400

13,545,450

13,802,600

45 แกรม

1,488,500

1,446,940

1,517,105

60 แกรม

336,400

379,350

360,800

65 แกรม

-

-

-

16,084,300

15,371,740

15,680,505

รวมปริมาณการผลิต
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บริษัทมีการนําเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตกระดาษปิ ดผิวจากต่างประเทศ โดยในงวดบัญชีปี 2563 และ ปี 2562
บริษัทมีสดั ส่วนการสั่งซือ้ วัตถุดิบดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 2.84 และร้อยละ 3.89 ของมูลค่าการสั่งซือ้ วัตถุดิบรวม
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทมีทงั้ หมดดังต่อไปนี ้

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

สัดส่วนการสั่งซือ้ เมื่อเทียบกับ
มูลค่าการสั่งซือ้ วัตถุดบิ ทั้งหมด
(ร้อยละ)
37.90
10.52

แหล่งที่มาของวัตถุดบิ
สั่งซือ้ จากภายในประเทศ
สั่งซือ้ จากภายในประเทศ
สั่งซือ้ จากภายในประเทศ

15.45
11.62
3.52
7.26
3.63
4.40
3.66
0.89
0.49
0.19
0.46
100.00

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

ทีม่ า : ข้อมูลจากบริษัท โดยสัดส่วนคํานวณจากที่เกิดขึน้ จริงในช่วงปี 2563

ช่วงปี 2563 บริษัทมีสดั ส่วนการสั่งซือ้ วัตถุดิบทัง้ หมดแบ่งออกเป็ นการสั่งซือ้ ภายในประเทศ และต่างประเทศ
เท่ากับร้อยละ 97.16 : ร้อยละ 2.84 ตามลําดับ ในการสั่งซือ้ วัตถุดิบจากผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ัดจําหน่ายในแต่ละราย บริษัท
ไม่ได้มีการจัดทําสัญญาซือ้ ขายแต่อย่างใด ในการสั่งซือ้ วัตถุดิบจากผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ัดจําหน่ายในแต่ละราย ฝ่ ายจัดซือ้ จะ
จัดทําข้อมูลเปรียบเทียบเงื่อนไขของผูผ้ ลิตและผูจ้ ัดจําหน่ายปี ละ 2 ครัง้ จะจัดทําและทบทวนข้อมูลโดยเปรียบเทียบ
ในช่วงเดือนธันวาคม เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลสําหรับการสั่งซือ้ ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และในช่วงเดือน
มิถ ุนายน เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลสํา หรับ การสั่ง ซือ้ ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธัน วาคม ทัง้ นี บ้ ริษัทมีนโยบายการ
กระจายการสั่งซือ้ และจะลดสัดส่วนการสั่งซือ้ หากพบว่า เริ่มมีการสั่งซือ้ วัตถุดิบกับผูจ้ ัดจําหน่ายรายใดรายหนึ่งมาก
เกินไป ในปั จจุบนั บริษัทไม่มีการพึ่งพิงผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ัดจําหน่ายรายใด และบริษัทไม่มีการสั่งซือ้ วัตถุดิบกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งแต่อย่างใด
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3.

ปั จจัยความเสี่ยง

3.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสีย่ งจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ในธุร กิจ การผลิต เฟอร์นิเ จอร์ท ุก ประเภท รวมถึง การเป็ น ผูจ้ ัด จํา หน่า ยผลิต ภัณ ฑ์เ ฟอร์นิเ จอร์ข องไทย
ปั จจุบนั มีมลู ค่าประมาณ 115,442 ล้านบาท และมีผปู้ ระกอบการประมาณ 4,000 ราย สําหรับปี 2563 ประเทศไทยมี
ผูป้ ระกอบการทัง้ การเป็ นผูผ้ ลิตและผูจ้ าํ หน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่รวมไม่ต่าํ กว่า 5 ราย (รวมบริษัท) ซึ่ง ผูป้ ระกอบการ
รายใหญ่ ดงั กล่าวหากพิจารณาเปรียบเทียบกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จะพบว่าไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเดียวกันกับบริษัท กล่าวคือ
ผูป้ ระกอบการ 2 ราย ในกลุ่ม ดัง กล่า ว ดํา เนิน ธุร กิจ ในรู ป แบบร้า นค้า ปลีก เฟอร์นิเ จอร์ข นาดใหญ่ที่จาํ หน่า ยสิน ค้า
ภายใต้ตราสินค้าของตนเอง และจําหน่ายสินค้าไปยังผูใ้ ช้เฟอร์นิเจอร์โดยตรง (End-user) ในขณะที่อีกรายจะเน้นการ
ผลิต สิน ค้าเฟอร์นิเ จอร์แบบครบวงจรที่ค รอบคลุมเกือบทุก ประเภทเฟอร์นิเจอร์ โดยมีการจํา หน่า ยสินค้า ผ่า นโชว์รู ม
และลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ และรายสุดท้ายจะเป็ นการผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อรองรับคําสั่งซือ้ จากผูค้ า้ ปลีก
รายใหญ่รายเดียวเป็ นหลักจึงกล่าวได้ว่า ผูป้ ระกอบการทัง้ 4 ราย ไม่ได้เป็ นคู่แข่งโดยตรงของบริษัท เนื่องจากมีกลุ่ม
ลูก ค้า เป้า หมายที่ไม่เ หมือ นกัน และหากพิจ ารณาถึง ผูผ้ ลิตและจําหน่า ยเฟอร์นิเจอร์ ที่มีก ลุ่ม ลูกค้าเป็ นร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่ (Hypermarket) เหมือ นกับ บริษัท ปั จ จุบ นั มีเ พีย ง 4 รายที่มีสิน ค้า วางจํา หน่า ยใน Hypermarket แต่
เนื่องจากผูผ้ ลิตทัง้ 4 ราย เป็ นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ขนาดกลางถึงเล็กที่มีความสามารถในการรับคําสั่งซือ้ จํากัด และ
ไม่มีผูป้ ระกอบการรายใดที่มีย อดขายใกล้เ คีย งกับ บริษัท สํา หรับ คู่แ ข่ง ขัน จากต่า งประเทศ จะมีเ พีย งรายเดีย วที่มี
ลักษณะการดําเนินธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท รวมถึงมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในต่างประเทศเป็ นกลุ่มเดียวกัน คือ HEVEA
PAC Malaysia SDN BHD ประเทศมาเลเซีย แต่ดว้ ยการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกับผูซ้ ือ้ รวมถึงการให้ความสําคัญ
กับคุณภาพของสินค้า ควบคู่ไปกับการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามปริมาณที่ตอ้ งการ ได้ จึง
ทํา ให้ล กู ค้า ต่า งประเทศส่ว นใหญ่ย งั คงสั่ง ซื อ้ สิน ค้า กับ บริษัท มายาวนานต่อ เนื่อ งกว่า 10 ปี อย่า งไรก็ต ามบริษัท
ตระหนักดีถึงจุดแข็งของคู่แข่งขันในต่างประเทศ ซึ่งคู่แข่งขันที่สาํ คัญคือ กลุ่มโรงงานผูผ้ ลิตในประเทศมาเลเซีย และ
เวีย ดนาม โดยมาเลเซีย จะมีค วามได้เ ปรีย บเรื่อ งเน้น การผลิต ตามคํา สั่ง ซื อ้ ผลิต และขายในปริม าณมาก โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต ต้นทุนแรงงานและค่าขนส่งไม่สงู ขณะที่เวียดนามจะเน้นการผลิต
ตามคําสั่งซือ้ เช่นเดียวกัน ต้นทุนแรงงานตํ่า แต่จุดอ่อนคือ ต้องพึ่งพาวัตถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งการจะสร้างข้อ
ได้เปรีย บของบริษัท บริษัท ตระหนัก ดีถึง การสร้างจุด ยืนให้ก ับ สิน ค้า ของบริษัท โด ยการเกาะติด แนวโน้ม พฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง การปรับ ตัว ไปสู่รูป แบบการผลิต สิน ค้า ที่ร องรับ กับความต้อ งการดัง กล่า ว การหา
แนวทางลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงหาช่องทางสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า (Value Added)
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับความได้เปรียบในด้านต่าง ๆ เมื่อเทียบกับคู่แข่งได้
นอกจากนีใ้ นรอบปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทําให้บริษัทได้รบั โอกาสจากลูกค้าใน
ประเทศญี่ปนซึ
ุ่ ง่ เป็ นลูกค้าหลักเดิมของบริษัทที่มีคาํ สั่งซือ้ เข้ามาเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องเช่นกัน เนือ่ งจากภายใต้สถานการณ์
ของ COVID-19 ทําให้ผคู้ นอาศัยอยูใ่ นบ้านมากขึน้ ส่งผลต่อยอดขายเฟอร์นเิ จอร์ที่เพิม่ สูงขึน้ มากในประเทศญี่ปนุ่ ส่งผลให้
บริษัทมีโอกาสได้รบั คําสั่งซือ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องถึงปี 2564
1.
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2. ความเสีย่ งจากการแข่งขันของผูป้ ระกอบการรายใหม่
บริษัทจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้กบั ลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสดั ส่วนการจําหน่ายในประเทศ
และส่งออกต่างประเทศในงวดบัญชีปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ 43.66 และร้อยละ 56.34 ของรายได้จากการขาย ตามลําดับ
และสําหรับงวดบัญชีปี 2563 คิดเป็ นร้อยละ 37.21 และร้อยละ 62.79 ของรายได้จากการขาย
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า บริษัทเริ่มมีสดั ส่วนของรายได้จากการจําหน่ายสินค้าส่งออกต่างประเทศเพิ่มขึน้
อีกครัง้ ในรอบปี 2563 สาเหตุสาํ คัญเกิ ดจากบริษัทมีคาํ สั่งซือ้ จากลูกค้าในกลุ่มใหม่เพิ่มขึน้ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา อินเดีย และจีน ซึง่ กลุม่ ลูกค้าใหม่ที่มีคาํ สั่งซือ้ เพิ่มขึน้ เหล่านี ้ เริ่มเข้ามาตัง้ แต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ที่ผ่าน
มา ในขณะที่มีรายได้จากการจําหน่ายภายในประเทศลดลง ซึ่งสาเหตุสาํ คัญเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโค
โรน่าสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) จากคําสั่งปิ ดร้านค้ารู ปแบบ Hypermarket ซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้าในประเทศที่สาํ คัญของบริษัท
หลายรายในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่ผ่านมา สาเหตุรองลงมาเกิดจากการปรับกลยุทธ์ลดช่องทางการจําหน่ายสินค้าในบาง
ช่องทางลง เมื่อเทียบกับความไม่คมุ้ ค่าของการสร้างรายได้จากการขาย เพื่อลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายให้นอ้ ยลงกว่าเดิม
ได้แก่ การดําเนินการปิ ดโชว์รูม ELEGA ซึ่งได้ดาํ เนินการครบทุกสาขาตัง้ แต่ช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา รวมถึงการปรับกลยุทธ์
การขายผ่านร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อยทั่วประเทศใหม่ ทําให้รายได้ในช่วงปี 2563 จากฐานลูกค้ากลุม่ นีย้ งั ไม่เห็นภาพ
การเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงปี 2562
หากพิจารณาด้านการแข่งขันพบว่า ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากผูผ้ ลิตในประเทศมาเลเซีย และเวียดนามถือ
เป็ นคูแ่ ข่งที่สาํ คัญของไทย แต่หากพิจารณาแล้วในส่วนการแข่งขันในตลาดอาเซียนนัน้ ปั จจุบนั ยังไม่รุนแรงมากนัก เพราะ
แต่ละประเทศจะเน้นสินค้าที่เป็ นจุดเด่นของตัวเอง อาทิ ประเทศอินโดนีเซียจะเด่นเรื่องเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานภายนอก
(Outdoor furniture) มาเลเซียมีความเชี่ยวชาญเรือ่ งเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตในปริมาณมาก มีราคาถูก ฟิ ลิปปิ นส์จะเด่นในเรื่อง
ออกแบบดีไซน์แต่มีการผลิตน้อย เวี ย ดนามมี ก ารผลิ ต ใกล้เ คี ย งกั บ ไทยมากที่สดุ แต่ก็มีจดุ อ่อนในเรือ่ งวัตถุดิบที่ตอ้ ง
นําเข้าเกือบทัง้ หมด ดังนัน้ จากที่กล่าวมา บริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ หากเกิดปั ญหา
การแข่งขันด้านราคา โดยมี น โยบายการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ในกระบวนการผลิต การใช้นโยบายการบริหาร
จัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคูไ่ ปกับการขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้ารายใหม่
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศให้เพิ่มขึน้ ซึง่ ได้เริม่ เห็นผลแล้วในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
ๆ เพื่อนําเสนอลูกค้ากลุม่ ใหม่ที่มีศกั ยภาพ รวมถึงมีแผนที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ โดยเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพสินค้าและการกําหนดราคาที่สามารถแข่งขัน
ได้เป็ นสําคัญ นอกจากนี ้ ด้วยความได้เปรียบจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ทําให้บริษัทสามารถกําหนดราคาที่
แข่งขันได้ และด้วยคุณภาพสินค้าที่เป็ นที่ยอมรับจากลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศมายาวนานกว่า จึงทําให้บริษัท
มั่นใจว่าจะได้รบั ผลกระทบจากความเสีย่ งด้านการแข่งขันค่อนข้างน้อย ทัง้ นีห้ ากพิจารณาสัดส่วนด้านต้นทุนขายต่อรายได้
จากการขาย เปรียบเทียบระหว่างปี 2562 และ ปี 2563 จะพบว่า มีสดั ส่วนอยู่ที่รอ้ ยละ 67.90 และร้อยละ 77.81
ตามลําดับ อย่างไรก็ตามสัดส่วนต้นทุนขายได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ ในช่วงปี 2563 สาเหตุที่สาํ คัญเกิดจากต้นทุนค่าแรงงาน
เพิ่มสูงขึน้ จากการ repack สินค้าเพื่อระบายสต็อก เสริมสภาพคล่อง และมีตน้ ทุนค่าไม้ปาติเคิลบอร์ด ไม้เอ็มดีเอฟ เพิ่มขึน้
ตัง้ แต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ที่ผ่านมาจากกลุ่มผูผ้ ลิตไม้ปาติเคิลบอร์ด และไม้เอ็มดีเอฟมีการปรับราคาสินค้า ทัง้ นีบ้ ริษัทได้
วางแผนเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวผ่านการเจรจากับผูผ้ ลิต รวมถึงการทยอยปรับราคาสินค้าเพิ่มขึน้ สํา หรับคําสั่งซือ้ ที่ลอต
ถัดไปเพื่อชดเชยส่วนของต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึน้
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3. ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
บริษัทมีการจําหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าต่างประเทศ โดยกําหนดเงื่อนไขการชําระค่าสินค้าเป็ นสกุลดอลล่าร์
สหรัฐ ซึ่งในงวดบัญชีปี 2562 และงวดบัญชีปี 2563 บริษัทมีสดั ส่วนการจําหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ
56.34 และร้อยละ 62.79 ของรายได้จากการขาย ตามลําดับ นอกจากนี ้ บริษัทมีการนําเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตกระดาษปิ ดผิว
จากต่างประเทศและการสั่งซือ้ เฟอร์นิเจอร์เพื่อจําหน่ายภายในโชว์รูม โดยในงวดบัญชี ปี 2562 และงวดบัญชีปี 2563
บริษัทมีสดั ส่วนการสั่งซือ้ วัตถุดิบดังกล่าวคิดเป็ น ร้อยละ 2.84 และร้อยละ 3.89 ของมูลค่าการสั่งซือ้ วัตถุดิบรวม ดังนัน้
บริษัทจึงอาจได้รบั ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกําไรสุทธิ ของบริษัทได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมเครื่องมือทางการเงินสําหรับป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 บริษัทมีวงเงินซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งใน
ประเทศ เป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 0.05 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็ นเงินบาทจํานวนรวมประมาณ 1.55 ล้านบาท
เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคตได้ในระดับหนึง่ ทัง้ นีบ้ ริษัทมีนโยบายใน
การใช้วงเงินซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าให้เพียงพอกับระดับมูลค่าที่คิดว่าเพียงพอในการป้องกันความเสีย่ งโดยจะ
ไม่มีการเปิ ดวงเงินซือ้ ขายเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบการเก็งกําไรจากอัตราแลกเปลีย่ นแต่อย่างใด
4. ความเสีย่ งจากการไม่มีสญ
ั ญารับซือ้ สินค้าในระยะยาว
ปั จจุบนั บริษัทผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ผ่านรูปแบบการจําหน่ายหลัก 4 รูปแบบคือ
แบบที่ 1 การผลิตและจําหน่ายตามคําสั่งซือ้ (Made to Order) โดยในงวดบัญชีปี 2562 และงวดบัญชีปี
2563 บริษัทจําหน่ายสินค้าในลักษณะผลิตตามคําสั่งซือ้ เท่ากับ 705.90 ล้านบาท และ 869.29 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 59.06 และร้อยละ 65.33 ของรายได้จากการจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ตามลําดับ โดยปั จจุบนั บริษัทมีสดั ส่วนการผลิตและ
จําหน่ายตามคําสั่งซือ้ คิดเป็ นสัดส่วนสูงที่สดุ ซึง่ การผลิตตามคําสั่งซือ้ ครอบคลุมตัง้ แต่การผลิตเพื่อการส่งออกและการผลิต
เพื่อจําหน่ายให้กบั กลุม่ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ได้แก่ โฮมโปร (Home Pro) เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) บิก๊ ซี (Big C) เม
กา โฮม (Mega Home) ดูโฮม (Do Home) โกลบอลเอ้าส์ (Global House) วินเนอร์ (Winner) โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
28.99 ของรายได้จากการขายทัง้ หมด หรือคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 385.73 ล้านบาท สําหรับรอบปี 2563 ที่ผา่ นมา
แบบที่ 2 การผลิตและจําหน่ายโดยใช้ตราสินค้าของบริษัท ในส่วนนีจ้ ะมีสดั ส่วนเพียงเล็กน้อยของรายได้จาก
การขายทัง้ หมด สําหรับรอบปี 2563 ที่ผ่านมา จะเป็ นการผลิตภายใต้ตราสินค้า ฮาสต้า (HASTA) ให้กบั มิสเตอร์ ดี ไอ
วาย (Mr.DIY) โดยในปี ที่ผา่ นมาลูกค้าหลายรายได้หนั ไปใช้การสั่งผลิตตามคําสั่งซือ้ โดยใช้ตราสินค้าของลูกค้าเองในการ
ผลิต ทําให้ในช่วงปี ที่ผา่ นมา บริษัทไม่ได้มีการใช้ตราสินค้าของบริษัทเพื่อผลิตให้กบั ลูกค้าหลายราย คงเหลือเพียงการผลิต
ให้กบั ร้านมิสเตอร์ ดี ไอ วาย เท่านัน้
แบบที่ 3 การจําหน่ายผ่านโชว์รูม ผลจากช่วงปลายปี 2562 ที่บริษัทได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อไม่ให้เกิด
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่จากโชว์รูม ELEGA ในสาขาที่มีผลการดําเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อเป็ นการ
บริหารต้นทุน และเพิ่มประสิทธิให้กบั ช่องการจําหน่าย โดยได้หาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งโชว์รูมในรู ปแบบใหม่ให้
เกิดขึน้ โดยการพัฒนาโชว์รูมรวมที่มีพนื ้ ที่ขนาดใหญ่ขนึ ้ ภายใต้ชื่อ “ECF OUTLET” เพื่อเป็ นโชว์รูมจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ทุก
แบรนด์ ทุกรูปแบบ ภายใต้การผลิตและจําหน่าย รวมทัง้ สินค้านําเข้าของบริษัท โดยในงวดบัญชีปี 2562 และงวดบัญชีปี
2563 บริษัทยอดขายที่จาํ หน่ายผ่านโชว์รูมเท่ากับ 27.20 ล้านบาท และ 48.13 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.28 และ
ร้อยละ 3.62 ของรายได้จากการจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ตามลําดับ
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แบบที่ 4 การจําหน่ายผ่านร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกย่อยทั่วประเทศ (Dealer) ที่ผ่านมาบริษัทมีช่วงเปลี่ยน
ผ่านเพื่อปรับปรุงระบบการขายและการตลาด ระบบการรับชําระเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจําหน่ายผ่านช่องทางนีใ้ ห้
ดียิ่งขึน้ ดังนัน้ มูลค่ายอดขายในการจําหน่ายผ่านช่องทางนีจ้ ึงยังไม่เห็นผลการเติบโตอย่างชัดเจนมากนักสําหรับรอบปี
2563 ที่ผ่านมา โดยในงวดบัญชีปี 2562 และงวดบัญชีปี 2563 บริษัทผลิตและจําหน่ายผ่านช่องทางนีม้ ีมูลค่าเท่ากับ
90.33 ล้านบาท และ 27.55 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 7.22 และร้อยละ 2.07 ของรายได้จากการจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ตามลําดับ
แบบที่ 5 การจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.eastcoast.co.th หรือ ผ่าน
ออนไลน์แพลทฟอร์มต่าง ๆ อาทิ ลาซาด้า (Lazada) ชอปปี ้ (Shopee) เป็ นต้น ซึง่ ปั จจุบนั มูลค่าการจําหน่ายยังอยู่ระหว่าง
การสร้างแนวทางและจัดหากลยุทธ์เพื่อการเติบโตที่มากขึน้ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรูปแบบหลักของการผลิตสินค้าของบริษัทคือ การผลิตตามคําสั่งซือ้ ซึ่งบริษัทจะได้รบั
แผนการสั่งซือ้ ล่วงหน้าจากลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทุกปี โดยลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศจะไม่มีการ
ทําสัญญาซือ้ สินค้าในระยะยาว ดังนัน้ บริษัทจึงอาจได้รบั ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของปริมาณคําสั่งซือ้ ของลูกค้า
เนื่องจากไม่มีการทําสัญญาซือ้ สินค้าในระยะยาว กล่าวคือลูกค้าอาจลดปริมาณคําสั่งซือ้ หรือไม่ส่งั ซือ้ สินค้าในอนาคตได้
ซึ่งเหตุการณ์ดงั กล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและผลกําไรของกิจการ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
สินค้าของบริษัทมีคณ
ุ ภาพในการผลิต รวมถึงการกําหนดราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน ซึ่งทางบริษัทจะได้เปรียบ
จากการรับคําสั่งซือ้ ในปริมาณที่มากเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economies of scale) และการส่งมอบสินค้าที่ตรง
ตามกําหนดเวลา จึงทําให้ลกู ค้าต่างประเทศ และกลุม่ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Hypermarket) ของบริษัททัง้ หมด ยังคงมียอด
สั่งซือ้ สินค้ากับบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนีบ้ ริษัทยังมีแนวทางการกระจายความเสี่ยงโดยพัฒนาช่องทางการจัด
จําหน่ายสินค้าให้เพิ่มขึน้ ในทุก ๆ ช่องทาง เพื่อลดการพึ่งพิงการจําหน่ายสินค้าเพียงช่องทางจําหน่ายใดจําหน่ายหนึ่ง
เท่านัน้
3.2

ความเสี่ยงด้านการผลิต

ความเสีย่ งเกี่ยวกับวัตถุดิบ
 ความเสีย่ งจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
ในงวดบัญ ชี ปี 2562 และงวดบัญ ชี ปี 2563 บริษัทมีสดั ส่วนการสั่งซือ้ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด คิดเป็ น
ร้อยละ 27.75 และร้อยละ 37.90 ของยอดสั่งซือ้ วัตถุดิบรวม ซึง่ ในรอบปี 2563 มีสดั ส่วนที่เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับช่วงปี 2562
เนื่องจากนับตัง้ แต่ช่วงไตรมาสที่ 3 ทางกลุม่ ผูผ้ ลิตได้เริม่ ปรับราคาไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดให้เพิ่มสูงขึน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 7 ถึงร้อยละ
10 ขึน้ อยูก่ บั ประเภทของไม้ที่ส่งั ซือ้ นับตัง้ แต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทมีมลู ค่าการสั่งซือ้ ไม้ปาร์ติ
เคิลบอร์ดเพิ่มขึน้
บริษัทไม่มีการทําสัญญาซือ้ ขายกับผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบรายใดรายหนึง่ โดยเฉพาะ ดังนัน้ บริษัทจึงอาจ
ได้รบั ความเสีย่ งจากการจัดหาวัตถุดิบหากผูจ้ ดั จําหน่ายไม่สามารถจําหน่ายวัตถุดิบให้กบั บริษัทได้อย่างเพียงพอ หรืองด
การจําหน่ายวัตถุดิบให้กบั บริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงประเด็นความเสีย่ งดังกล่าว และได้มีการป้องกันความ
เสีย่ งจากการจัดหาวัตถุดิบ โดยได้ส่งั ซือ้ วัตถุดิบจากผูจ้ าํ หน่ายรายใหญ่ที่มีศกั ยภาพด้านการผลิตรวม 7 ราย ควบคู่ไปกับ
1.
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การรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบมายาวนานต่อเนื่อง ซึ่ ง จํา นวนผู้จาํ หน่ า ยวั ต ถุ ดิ บ กว่ า ร้อ ยละ 80
ของจํา นวนผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบหลัก มีการขายวัตถุดิบให้กบั บริษัทมาเป็ นเวลานานมากกว่า 10 ปี ขนึ ้ ไป


ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทได้แก่ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้ยางพารา โดยในช่วง
ปี 2563 ที่ผ่านมา ราคาวัตถุดิบหลัก ของไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ นับตัง้ แต่ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563
สาเหตุจากเกษตรกรโค่นไม้ยางพาราลดลงเนื่องจากราคานํา้ ยางปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ ซึ่งเมื่อราคาวัตถุดิบปรับเพิ่มสูงขึน้
บริษัทจะใช้วิธีปรับเพิ่มราคาขายสําหรับคําสั่งซือ้ จากลูกค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อชดเชยกับต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสู งขึน้ อย่างไรก็
ตามบริษัทยังคงใช้นโยบายการควบคุมต้นทุนการผลิต และบริหารจัดการของเสียภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุม
สัดส่วนต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อผลการดําเนินงานโดยภาพรวมของ
บริษัท
ในส่วนของไม้ยางพารานัน้ ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีพืน้ ที่ปลูกไม้ยางพาราทัง้ ประเทศอยู่ที่ปริมาณ
22.53 ล้านไร่ ตามตัวเลขคาดการณ์ปี 2562 จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่จดั ทําขึน้ ในรอบปี 2563 ในขณะที่มี
ปริม าณการตัดโค่นไม้ย างพาราจะอยู่ที่ ปีละประมาณ 500,000 ไร่ ซึ่ง การปลูก ไม้ยางพาราของเกษตรกรผู้ปลูก มี
วัตถุประสงค์เพื่อกรีดนํา้ ยางไปทํายางแผ่นเพื่อจําหน่าย ซึ่งต้นยางถือเป็ นผลพลอยได้จากการปลูกยาง เนื่องจากเมื่อต้น
ยางมีอายุมากขึน้ นํา้ ยางจะลดลง จึงตัดโค่นไม้ยางมาจําหน่าย โดยเฉพาะในธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ เพื่อจําหน่าย ดังนัน้
หากมี ป ริม าณความต้อ งการไม้ย างพารามากขึ น้ ย่ อ มส่ง ผลกระทบต่ อ ต้น ทุน ไม้ย างอัน จะนํา มาซึ่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสามารถในการทํากําไรของกิจการได้ ปั จจุบนั บริษัทไม่ได้รบั ผลกระทบด้านความผันผวนของราคาไม้ยางพาราที่
เพิ่มขึน้ แต่อย่างใด
ทัง้ นีโ้ ดยภาพรวมแล้วในส่วนของการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบหลักทัง้ สองประเภทดังกล่าว
บริษัทจะมีการติดตามความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงของราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทนั ต่อสถานการณ์ บริษัทจะ
พิจารณาราคาซือ้ ไม้โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสํารวจสภาวะตลาดของวัตถุดิบไม้ และพิจารณาถึงปริมาณไม้ที่ตอ้ งการ
ใช้ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดบิ ไม้ให้มคี วามเหมาะสมและเป็ นไปตามภาวะตลาด ตลอดจนสามารถปรับกล
ยุทธ์การขายเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะต้นทุนที่เปลีย่ นแปลงไปได้
2. ความเสีย่ งจากการขาดแคลนแรงงาน
บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์กระดาษปิ ดผิว และไม้ยางพาราแปรรู ป อบแห้ง ซึ่งแรงงาน
ด้านการผลิตถือเป็ นส่วนสําคัญ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงานรวมทัง้ สิน้ 1,259 คน แบ่งเป็ นพนักงาน
ประจําจํานวน 207 คน และลูกจ้างรายวันจํานวน 1,052 คน ซึ่งประมาณร้อยละ 83.56 ของจํานวนลูกจ้างรายวันทัง้ หมด
อยู่ ใ นฝ่ ายโรงงาน/ผลิ ต ซึ ่ ง ก า ร มี แ ร ง ง า น เ ป็ น จํา น ว น ม า ก ย่ อ ม ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ
คว า ม สา มา รถ ใ นกา รแ ข่ ง ขั น ข อ ง กิ จ กา ร โดยในระหว่า งปี คนงานมี ก ารเปลี่ย นงานรวมทัง้ บริษั ท มีก ารขยาย
กระบวนการผลิตอยูต่ ลอดเวลา จึงอาจเกิดการหมุนเวียนของแรงงานเพิ่มขึน้ /ลดลง จนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการผลิตได้ในบางช่วง ซึ่งบริษัทตระหนัก ถึ ง ประเด็ น ความเสี่ย งดัง กล่า ว และกํา หนดแนวทางป้อ งกัน ความเสี่ย ง
จากการขาดแคลนแรงงาน ซึ่ง ที่ ผ่า นมาบริษั ท ยังไม่เคยประสบกับปั ญหาดังกล่าว นอกจากนี ้ บริษัทยังมีแผนที่จะ
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ปรับ ปรุ งสายการผลิต ด้วยการนํา เข้า เครื่อ งจัก รที่ มี เ ทคโนโลยี ทัน สมัย เพื่ อ ให้ก ระบวนการผลิต เป็ น ระบบอัต โนมัติ
(Automatic System) มากขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานที่อาจเกิดขึน้ ได้ในระดับหนึง่
3.3

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผูบ้ ริหารหลัก
บริษัทเริ่มดําเนินธุรกิจจากการก่อตัง้ โดยนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องผ่านการบริหาร
อย่างมืออาชีพของกลุม่ ผูบ้ ริหารในครอบครัวสุขสวัสดิ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 20 ปี ผูบ้ ริหาร
หลักของบริษัทได้สร้างความน่าเชื่อถือให้กบั กิจการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศมา อย่าง
ต่อเนื่อง ดังนัน้ บริษัทจึงอาจได้รบั ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบ้ ริหารหลักของบริษัทในด้านการบริหารงาน ซึ่งหากมีการ
เปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหารหลักอาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทได้ ทัง้ นี ้ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว
จึงได้มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession plan) และได้สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทมีบทบาทในการแสดง
ความคิดเห็นและปฏิบตั ิงานภายใต้อาํ นาจหน้าที่ที่กาํ หนดอย่างเต็มที่ รวมถึงผลักดันให้เกิดการทํางานเป็ นทีมเพื่อสร้าง
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานให้เพิ่มขึน้ ภายใต้การพิจารณาผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ควบคู่ไป
กับการให้ความสําคัญกับการฝึ กอบรมพนักงานทุกระดับให้มีความรูค้ วามเข้าใจในการทํางานโดยเท่าเทียมและสมํ่าเสมอ
รวมทัง้ ได้สง่ เสริมและมอบหมายให้พนักงานมีตาํ แหน่งหน้าที่การงานที่สงู ขึน้ เพื่อรองรับด้านการบริหารจัดการของบริษัท
ดังนัน้ บริษัทจึงมั่นใจว่าจะสามารถลดการพึง่ พิงการบริหารงานโดยผูบ้ ริหารหลักได้ในอนาคต
1.

3.4

ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

นับตัง้ แต่ช่วงปี 2559 บริษัทได้ขยายการดําเนินธุรกิจไปสูธ่ ุรกิจด้านพลังงานทดแทน จนกระทั่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 บริษัทมีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ภายหลังจากวันที่ 24 ธันวาคม 2563 บริษัทได้จาํ หน่าย
ไปซึ่งหุน้ สามัญทัง้ หมดที่ถือลงทุนผ่านบริษัทร่วม คือ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จํากัด ซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าลงทุนในธุรกิ จ
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลโดยสามารถปิ ดการซือ้ ขายได้ในวันดังกล่าว และได้รบั เงินค่าจําหน่ายหุน้ จํานวนรวม 233.88 ล้าน
บาท) ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 99.99 เป็ นผูเ้ ข้าลงทุนในโครงการ
ดังกล่าว ดังนัน้ การเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาจเกิดความเสีย่ งในด้านต่าง ๆ ได้แก่
- ความเสีย่ งจากความสําเร็จของโครงการ / ความเสีย่ งจากการเปิ ดดําเนินโครงการที่ลา่ ช้ากว่าแผนที่วางไว้ ซึง่
ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ผ่านการเข้าถือหุน้ ร้อยละ
20 ในบริษัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด ปั จจุบนั ยังอยูร่ ะหว่างการก่อสร้างโครงการสําหรับเฟสที่
2 3 และ 4 จํานวนรวม 170 เมกะวัตต์แรกจากทัง้ หมด 220 เมกะวัตต์ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงหากเกิดอุปสรรค
ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ ทําให้วนั เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์ตอ้ งล่าช้าออกไป หรือทําให้มีตน้ ทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทัง้ นี ้
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ (COVID-19) ที่ทาํ ให้การเดินทางเข้า
พืน้ ที่ก่อสร้างโครงการมีความจําเป็ นต้องล่าช้าออกไป อย่างไรก็ตามตามเงื่อนไขของสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
ของโครงการสามารถอ้างสาเหตุสดุ วิสยั (Force Majeure) ได้ แต่อย่างไรก็ตามในขณะนีท้ างโครงการยัง
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-

ไม่ได้รบั แจ้งเพื่อเตือนถึงความล่าช้าของการก่อสร้างโครงการจากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องของประเทศ
เมียนมาร์แต่อย่างใด
ในประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้ส่งตัวแทนกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษัทใน บริษัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด ซึ่งตัวแทนกรรมการของ
บริษัท ได้เข้าร่วมประชุมและรับฟั งความคืบหน้า รวมทัง้ ปั ญหาและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การดําเนินการ
ของโครงการลุลว่ งตามแผนงานที่วางไว้อย่างใกล้ชิด ทัง้ นีต้ วั แทนกรรมการจะนําเสนอรายละเอียดต่าง ๆ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบความคืบหน้าการดําเนินการก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่องใน
ทุกคราวที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
ปั จจุบนั โครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และรับรู ร้ ายได้ ขนาดกําลัง
การผลิต 50 MW เฟสที่ 1 ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 27 กันยายน 2562 เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสําหรับเฟสที่เหลืออีก
สามเฟสดังกล่าวคาดว่า จะสามารถเริม่ ดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2565 นี ้
ความเสี่ย งจากความผัน ผวนของอัต ราดอกเบีย้ เนื่ องจากแหล่งเงิ นสนับ สนุน ในการก่ อสร้างโครงการ
โรงไฟฟ้า เป็ นวงเงิ นที่โครงการได้รบั การสนับสนุนจากสถาบันการเงิ น ซึ่ งถูกกําหนดเป็ นอัตราดอกเบีย้
ลอยตัว ดังนัน้ หากเกิดการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนทางการเงินของ
โครงการ ซึง่ จะกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรที่บริษัทจะได้รบั ในท้ายที่สดุ อย่างไรก็ตามสําหรับโครงการโรงไฟฟ้า
มินบู ได้กาํ หนดให้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ ตามสัดส่วนที่กาํ หนด เพื่อลดความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Credit
Facility Agreement)
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ
ประเภท
ทรัพย์สิน

ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

1. ที่ดนิ

ภาระผูกพัน

- ที่ดนิ โฉนดเลขที่ 22357, 29832, 47836, 55949, 61964 และ
เป็ นเจ้าของ
55306 ตัง้ อยู่ท่ตี าํ บลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เนือ้ ที่
รวม 43-0-37 ไร่
- ที่ดนิ โฉนดเลขที่ 78, 542 และ 743 ตัง้ อยู่ท่ตี าํ บลวังจันทร์ อําเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง เนือ้ ที่รวม 54-2-11 ไร่
- ที่ดนิ โฉนดเลขที่ 138570 และ 138571 ตัง้ อยู่ท่อี าํ เภอบึงคําพร้อย
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนือ้ ที่รวม 1-0-3 ไร่
2. ส่วนปรับปรุ งที่ดนิ
เป็ นเจ้าของ

เป็ นหลักประกัน
วงเงินสินเชื่อกับ
เจ้าหนีส้ ถาบัน
การเงิน 2 แห่ง
วงเงินจํานองรวม
482.96 ล้านบาท

3. อาคาร

เป็ นหลักประกัน
วงเงินสินเชื่อกับ
เจ้าหนีส้ ถาบัน
การเงิน 2 แห่ง
วงเงินจํานองรวม
450 ล้านบาท

- อาคารสํานักงานใหญ่ โรงงาน และคลังสินค้า ตัง้ อยู่เลขที่ 37/9 หมู่
3 ถนนบ้านบึง-แกลง ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
- อาคารสํานักงาน โรงงาน และคลังสินค้า ตัง้ อยู่เลขที่ 29/1 หมู่ 3
ซอยชงโค-ชุมนุมใน ตําบลวังจันทร์ อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
- อาคารสํานักงาน โชว์รูม และคลังสินค้า ตัง้ อยู่เลขที่ 25/28 หมู่ 12
ตําบลบึงคําพร้อย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เป็ นเจ้าของ
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- ไม่มี -

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)
200.04

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
- ที่ตงั้ อาคารสํานักงานใหญ่ อาคาร
โรงงานและคลังสินค้า
- ที่ตงั้ อาคารโรงงานและคลังสินค้า
- ที่ตงั้ โชว์รูมและคลังสินค้าของบริษัท

0.52
119.22

ที่ตงั้ อาคารสํานักงานใหญ่ อาคารโรงงาน
และคลังสินค้า
ใช้เป็ นอาคารสํานักงาน โรงงาน โชว์รูม
และคลังสินค้า

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

ประเภททรัพย์สิน

ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

4. ส่วนปรับปรุ งอาคาร
5. เครื่องจักรและอุปกรณ์

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

6. ระบบไฟฟ้า
7. เครื่องตกแต่งติดตัง้ เครื่องใช้สาํ นักงาน และอุปกรณ์โชว์รูม
8. ยานพาหนะ

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
ทรัพย์สินภายใต้
สัญญาเช่าซือ้
เป็ นเจ้าของ

9. งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตัง้

รวม

ภาระผูกพัน

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)

- ไม่มี เครื่องจักร
บางส่วนเป็ น
หลักประกันวงเงิน
สินเชื่อกับเจ้าหนี ้
สถาบันการเงิน
แห่งหนึ่งรวม
วงเงินจํานองรวม
166.63 ล้าน
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

25.29
67.66

เพื่อใช้ในโรงงาน / สํานักงาน
เพื่อใช้ในโรงงาน

41.35
8.21
6.85

เพื่อใช้ในโรงงาน / สํานักงาน
เพื่อใช้ในโรงงาน / สํานักงาน
เพื่อใช้ในการติดต่อและการขนส่ง

- ไม่มี -

51.77

อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างและรอติดตัง้
เครื่องจักรซึง่ เป็ นทัง้ หมดคือเครื่องจักร
สําหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์

521.51
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4.2

สินทรัพย์ประเภทหุน้ สามัญของบริษัทย่อย

ประเภท
ทรัพย์สิน

ลักษณะทรัพย์สิน

หุน้ สามัญของ
หุน้ สามัญจํานวนทัง้ สิน้
บริษัท อีซีเอฟ 68,765,250 หุน้ โดยมีมลู ค่าที่
พาวเวอร์
ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
จํากัด (ECFPower)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษัทถือหุน้ ใน ECFPower คิดเป็ นสัดส่วนร้อย
ละ 99.99

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)

การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้นาํ หุน้ สามัญของ 1,538.97 ล้าน ใช้เป็ นหลักทรัพย์คาํ้ ประกัน
ECF-Power จํานวน 38,947,722 หุน้ จากจํานวนหุน้
บาท
การออกและเสนอขายหุน้ กู้
สามัญทัง้ หมด 68,765,250 หุน้ ใช้เป็ นหลักทรัพย์คาํ้
โดยมีมลู ค่าที่ ให้กบั บริษัท
ประกันการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นมูลค่ายอดคงค้าง ประเมินโดยที่
จํานวน 581.10 ล้านบาท ที่ออกและเสนอขายเมื่อช่วง ปรึกษาทางการ
เดือนสิงหาคม 2563 ที่ผา่ นมา
เงินอิสระ หุน้ ละ
22.38 บาท
หมายเหตุ : ต่อมาเมื่อช่วงเดือนมกราคม ปี 2564 บริษัท อีซีเอฟ พาเวอร์ จํากัด (ECF-Power) ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน คิดเป็ นจํานวนหุน้ สามัญรวมทัง้ สิน้ 90,928,250 หุน้ โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 10 บาท และมีมลู ค่าหุน้ สามัญรวมที่ 1,150.35 ล้านบาท ตามมูลค่าที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในราคาหุน้ ละ 12.65 บาทต่อหุน้ ลงวันที่ในรายงานประเมินคือ วันที่ 21
ธันวาคม 2563 โดยปั จจุบนั หุน้ สามัญทัง้ หมดของ ECF-Power ได้ถกู ใช้เป็ นหลักทรัพย์คาํ้ ประกันในการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัททัง้ หมดที่จาํ นวน 90,928,250 หุน้
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4.3 สินทรัพย์ไม่มตี ัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ เท่ากับ 1.25 ล้านบาท โดยรายการดัง
กล่าวคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการแสดงมูลค่าที่ดิน อาคารและ
เครือ่ งจักรจากวิธีการตีราคาใหม่เป็ นวิธีราคาทุน (ได้รบั อนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563)
ซึง่ สามารถกระทําได้ภายใต้ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 18/2554 ลงวันที่ 12 เมษายน 2554 เรือ่ ง “การบันทึกบัญชีเมื่อ
มีการตีราคาใหม่” ทัง้ นี ้ เหตุผลหลักของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวเกี่ยวเนื่องกับ 1. เพื่อให้เกิดความเป็ นไป
ได้ในทางปฏิบตั ิและขจัดความยุง่ ยากรวมถึงต้นทุนที่เกินจําเป็ นอย่างมากสําหรับการปิ ดบัญชีดว้ ยนโยบายการบัญชีเดียวกัน
ของกิจการภายในกลุ่ม และ 2. ฝ่ ายบริหารของบริษัทเห็นว่า การบันทึกบัญชีดว้ ยวิธีราคาทุนสอดคล้องกับวิธีปฏิบตั ิของ
อุตสาหกรรมเดียวกันและยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการและผลการดําเนินงานของบริษัทที่มีความ
ชัดเจนและเหมาะสมกว่าวิธีตีราคาใหม่ โดยบริษัทได้ปรับปรุ งย้อนหลังงบการเงินงวดก่อน ๆ ที่นาํ มาแสดงเปรียบเทียบ
เสมือนว่า บริษัทได้บนั ทึกและแสดงมูลค่าที่ดิน อาคาร และเครือ่ งจักรโดยวิธีราคาทุนมาโดยตลอดตัง้ แต่ตน้
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุม่ บริษัทได้รบั การทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชีข้ องการด้อยค่า
หรือไม่ ในกรณีที่มีขอ้ บ่งชีจ้ ะทําการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รบั คืน (มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนที่จาํ เป็ นในการ
ขายสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นนั้ แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า) โดยที่การทบทวนจะพิจารณาจากสินทรัพย์
แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน กลุม่ บริษัทจะรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่า
โดยการลดมูลค่าตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนและรับรู ใ้ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและจะบันทึกกลับ
รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือเป็ นรายได้อื่น เมื่อมีขอ้ บ่งชีว้ า่ การด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่
แต่เป็ นไปในทางที่ลดลง ทัง้ นี ้ การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะไม่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ สุทธิ
จากค่าเสือ่ มราคาหรือค่าตัดจําหน่ายประหนึง่ ว่า ไม่มีการรับรู ผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นนั้ ในปี ก่อน ๆ
การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่กลุม่ บริษัทจะได้รบั จากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนีส้ ินในรายการที่เกิดขึน้
ในสภาพปกติระหว่างผูร้ ว่ มตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า ตลาดที่มีสภาพคล่องเป็ นตลาดที่รายการสําหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ นัน้
ๆ เกิดขึน้ ซึง่ มีความถี่และปริมาณอย่างเพียงพอเพื่อให้ขอ้ มูลราคาอย่างต่อเนื่อง ผูร้ ว่ มตลาดได้แก่ ผูซ้ ือ้ และผูข้ ายในตลาด
หลักหรือตลาดที่ให้ประโยชน์สงู สุดสําหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ ินนัน้ ๆ โดยผูร้ ว่ มตลาดต้องมีความเป็ นอิสระจากกัน มีความ
รอบรูแ้ ละความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล สามารถที่จะเข้าทํารายการสําหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ ินนัน้ ๆ และเต็มใจที่จะเข้า
ทํารายการสําหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ นัน้ ๆ
เพื่อให้การวัดมูลค่ายุติธรรมและเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินมีความสมํ่าเสมอและสามารถเปรียบเทียบ
ได้ จึงมีการกําหนดลําดับชัน้ ของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในเทคนิคการประเมิน
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มูลค่าเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม ทัง้ นี ้ ลําดับชัน้ ของมูลค่ายุติธรรมให้ลาํ ดับความสําคัญสูงสุดกับราคาเสนอซือ้ ขายที่ไม่ตอ้ ง
ปรับปรุ งในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ ินอย่างเดียวกัน (“ข้อมูลระดับ 1”) รองลงมาคือข้อมูลอื่นที่
สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 2”) และตํ่าสุดคือข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 3”)
ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซือ้ ขายที่ไม่ตอ้ งปรับปรุงในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ ินอย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึง ณ วันที่วดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ ขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง
หรือโดยอ้อมสําหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ นัน้ ๆ
ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซงึ่ นํามาใช้กบั สินทรัพย์หรือหนีส้ นิ นัน้ ๆ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบการเงิ นบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย บริษัทร่วมเป็ นกิจการที่
บริษัทหรือกลุม่ บริษัทมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญโดยมีอาํ นาจเข้าไปมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว การร่วมค้าเป็ นการร่วมการงานในกิจการที่บริษัท
หรือกลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมกันกับผูร้ ว่ มค้าอื่นในกิจการนัน้ งบการเงินรวมของกลุม่ บริษัทได้รวมส่วนแบ่งกําไรหรือ
ขาดทุนของบริษัทร่วมแลการร่วมค้าตามวิธีสว่ นได้เสียนับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญหรือมีการควบคุมร่วมกัน
จนถึงวันที่การมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญหรือมีการควบคุมร่วมกันสิน้ สุดลง เมื่อส่วนแบ่งผลขาดทุนของบริษัทใน
บริษัทร่วและการร่วมค้ามีจาํ นวนเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เงินลงทุนจะถูกบันทึกลดยอดลงจนเป็ น
ศูนย์และหยุดรับรู ส้ ่วนแบ่งผลขาดทุนเว้นแต่กรณีที่บริษัทหรือกลุม่ บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือโดยการอนุมาน
หรือยินยอมที่จะชําระภาระผูกพันของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีบริษัทย่อย 4 บริษัท ได้แก่
1. บริษัท วีวี - เดคอร์ จํากัด
2. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จํากัด
3. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด
4. บริษัท แพลนเนทบอร์ด จํากัด
นอกจากนี ้ ยังมีบริษัทร่วม 1 แห่ง ที่ทาง บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด เข้าเป็ นผูร้ ว่ มทุน สําหรับรายการเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ได้แก่ บริษัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด
ในการพิจารณาลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้ โครงการลงทุนแต่ละโครงการ บริษัทจะให้ความสําคัญ
กับ การพิ จ ารณาลงทุน ในธุ ร กิ จ ที่ เ กื อ้ หนุน และเอื อ้ ประโยชน์ต่อ การดํา เนิ น ธุ รกิ จ ของบริษั ท เป็ น สํา คัญ โดยคํา นึง ถึ ง
ผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสีย่ ง และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะต้อง
ผ่า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการบริษั ท และที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ตามขอบเขตอํา นาจอนุมัติ ที่ ก ํา หนดไว้ และต้อ ง
ดําเนินการให้เป็ นไปตามข้อกําหนดและประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงกฏหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะควบคุมผ่านการส่งกรรมการ และ/หรือผูบ้ ริหารของบริษัทเข้าไปเป็ น
กรรมการ เพื่อควบคุมทิศทางและนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ปั จจุบนั บริษัทไม่มขี อ้ พิพาททางด้านกฎหมายหรือคดีที่อาจจะมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือ
บริษัทย่อยที่มจี าํ นวนสูงกว่าร้อยละ 5.00 ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทั่วไปบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
วันที่จดทะเบียนก่อตัง้ บริษัท

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:
:

ทุนจดทะเบียน

:

ทุนที่เรียกชําระแล้ว

:

ที่ตงั้ สํานักงานใหญ่

:

ที่ตงั้ สํานักงานสาขา
สาขาที่ 1

:

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน)
East Coast Furnitech Public Company Limited (ECF)
วันที่ 12 ตุลาคม 2542 ในฐานะบริษัทจํากัด
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 บริษัทได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเพื่อแปร
สภาพจากบริษัทจํากัดเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด และเปลีย่ นชื่อเป็ น บริษัท
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) (ECF)
0107555000449
ECF
ผูผ้ ลิตและจัดจําหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา กระดาษปิ ดผิว เพื่อใช้ประกอบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การ
ผลิตและจําหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง การจัดจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ผ่านโชว์รูม เว็บไซต์ แพลทฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ และการให้บริการตัด
แผ่ น ปิ ดขอบไม้ (พี วี ซี ) การเป็ นผู้ล งทุ น ในธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า พลัง งาน
แสงอาทิตย์
299,161,547 บาท
แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 1,196,646,188 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
0.25 บาท
239,871,889.25 บาท
แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 959,487,557.00 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้
ละ 0.25 บาท
เลขที่ 37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง – แกลง ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง
จัง หวัด ระยอง 21110 โดยสํา นัก งานแห่ ง นี ้ใ ช้เ ป็ นโรงงานผลิ ต และ
ประกอบเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
เลขที่ 29/1 หมูท่ ี่ 3 ซอยชงโค – ชุมนุมใน ตําบลวังจันทร์ อําเภอวังจันทร์
จัง หวัด ระยอง โดยสํา นัก งานแห่ง นี ใ้ ช้เ ป็ น โรงงานผลิ ต และประกอบ
เฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ยางพารา รวมถึงสายการผลิตในส่วนของโรงเลื่อย
ไม้ยางพาราแปรรูปและอบแห้ง และผลิตกระดาษปิ ดผิวสําหรับใช้ในการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์
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สาขาที่ 2

:

โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page

:
:
:

ชื่อบริษัท
สถานที่ตงั้
ประเภทธุรกิจ

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
แบ่งออกเป็ น
สัดส่วนที่บริษัทถือหุน้

:
:
:
:
:

ชื่อบริษัท
สถานที่ตงั้

:
:

ประเภทธุรกิจ

:

เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
แบ่งออกเป็ น
สัดส่วนที่บริษัทถือหุน้

:
:
:
:
:

ชื่อบริษัท
สถานที่ตงั้

:
:

ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
ทุนชําระแล้ว

:
:
:
:

เลขที่ 25/28 หมู่ที่ 12 ตําบลบึง คํา พร้อย อํา เภอลําลูก กา จัง หวัด
ปทุม ธานี โดยสํา นัก งานแห่ง นี ใ้ ช้เ ป็ น ส่ว นของฝ่ ายบริห ารงานด้า น
การตลาด และโกดังเก็บสินค้า
+66 38-675-181-4, +66 2-152-7301-4
+66 38-678-220
www.eastcoast.co.th, www.elegathai.com
บริษัท วีว-ี เดคคอร์ จากัด
25/28 หมู่ 12 ตําบลบึงคําพร้อย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
ธุรกิจด้านการตลาด (Trading) เพื่อเป็ นผูจ้ าํ หน่ายกระดาษปิ ดผิว
ให้กบั ลูกค้า
0215554002097
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
หุน้ สามัญ 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
ร้อยละ 99.95 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จากัด
37/4 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง-แกลง ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 21110
ธุรกิจด้านการตลาด (Trading) เพื่อเป็ นผูจ้ าํ หน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
ให้กบั บริษัท
0215558001541
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
หุน้ สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
ร้อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด
37/7 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง-แกลง ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 21110
ถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding Company)
0215560000521
909,282,500 บาท
หุน้ สามัญ 90,928,250 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
909,282,500 บาท
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สัดส่วนที่บริษัทถือหุน้

:

ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว

ชื่อบริษัท
สถานที่ตงั้
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:

ทุนชําระแล้ว

:

สัดส่วนที่บริษัทถือหุน้

:

บริษัท แพลนเนทบอร์ด จากัด
25/28 หมู่ 12 ตําบลบึงคําพร้อย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
ถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding Company)
0135560026262
50,000,000 บาท
หุน้ สามัญ 10,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท
12,500,000 บาท
หุน้ สามัญ 10,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.25 บาท
ร้อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผูส้ อบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย

สถาบันการเงินที่ตดิ ต่อ
ประจํา

:

บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
: นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซชิเอท จํากัด
อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ห้อง 706 เลขที่ 89
ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-630-7500 หรือ 02-714-8842-3 หรือ 02-185-0342
โทรสาร 02-630-7506 หรือ 02-185-0225
: นายฐานันดร์ เจริญฤทธิ์
สํานักกฏหมายกฤตธรรม เลขที่ 9 ซอยอินทามระ 7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพ โทรศัพท์ 02-279-3141 หรือ 02-616-6384
: ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา แกลง
เลขที่ 176 ถนนสุขมุ วิท ตําบลเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ 038-884-089 038-671-576
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สํานักเลขานุการบริษัท
และนักลงทุนสัมพันธ์

:

นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตําบลบึงคําพร้อย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
12150
โทรศัพท์ 02-152-7301-4 ต่อ 212
โทรสาร 02-152-7305
อีเมล์ sarisa@eastcoast.co.th

6.2 ข้อมูลสาคัญอืน่
บริษัทมีการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
วัตถุประสงค์ในการออก
ตราสารหนี ้

: เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใช้ชาํ ระคืนหนี ้ และ/หรือใช้เพื่อเป็ นเงินลงทุนเพิม่
ในธุรกิจพลังงานทดแทน และ/หรือ เพื่อเป็ นเงินลงทุนในการเพิ่มเครือ่ งจักรผลิต
เฟอร์นิเจอร์ และ/หรือ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ

มูลค่าตราสารหนีค้ งค้าง

: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมียอดคงค้างตราสารหนีท้ ี่ยงั ไม่ครบกําหนดไถ่
ถอน รวมมูลค่า 1,105.26 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี ้
: - “หุน้ กูม้ ีหลักประกันของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
2/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2564” มูลค่าคงค้าง 200 ล้านบาท ครบ
กําหนดไถ่ถอนวันที่ 22 สิงหาคม 2564
โดยออกและเสนอขายให้กบั ผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่ (II&HNW)
เงื่อนไขทางการเงินที่สาํ คัญคือ
ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะดํารงไว้ซงึ่ อัตราส่วนของ
"หนีส้ นิ " ต่อ "ส่วนของผูถ้ ือหุน้ " (Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน
4:1 (สีต่ อ่ หนึง่ ) ณ วันสิน้ งวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิน้ ปี บญ
ั ชี ของผูอ้ อก
หุน้ กู้
- “หุน้ กูไ้ ม่มีหลักประกันของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
3/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2564” มูลค่าคงค้าง 180.20 ล้านบาท ครบ
กําหนดไถ่ถอนวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
โดยออกและเสนอขายให้กบั ผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่ (II&HNW)
เงื่อนไขทางการเงินที่สาํ คัญคือ
ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะดํารงไว้ซงึ่ อัตราส่วนของ
:
"หนีส้ นิ " ต่อ "ส่วนของผูถ้ ือหุน้ " (Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน
4:1 (สีต่ อ่ หนึง่ ) ณ วันสิน้ งวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิน้ ปี บญ
ั ชี ของผูอ้ อก
หุน้ กู้
- “หุน้ กูม้ ีหลักประกันของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
1/2563 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2565” มูลค่าคงค้าง 581.10 ล้านบาท ครบ
กําหนดไถ่ถอนวันที่ 12 มิถนุ ายน 2565
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โดยออกและเสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุยาต
ให้เสนอขายตราสารหนีท้ ี่ออกใหม่
เงื่อนไขทางการเงินที่สาํ คัญคือ ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะดํารงไว้ซงึ่ อัตราส่วนหนีส้ นิ ที่มี
ภาระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (Interest Bearing Debt to Equity Ratio)
ตลอดจนอายุหนุ้ กูใ้ นงบการเงินรวมของผูอ้ อกหุน้ กูท้ ี่ได้ผา่ นการตรวจสอบ
โดยผูต้ รวจสอบบัญชีของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ล้ว เป็ นอัตราส่วนไม่เกิน 4 : 1 (สีต่ อ่
หนึง่ ) เท่า ณ วันสิน้ งวดบัญชีรายไตรมาสของผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นแต่ละไตรมาส
ตามงบการเงินรวมรายไตรมาสและ ณ วันสิน้ ปี บญ
ั ชีของผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นแต่ละ
ปี ตามงบการเงินรวมประจําปี
- ตั๋วแลกเงินระยะสัน้ มูลค่าคงค้างรวม 15508. ล้านบาท ซึง่ จะทยอยครบ
กําหนดชําระไม่เกิน 9 เดือน นับจากวันที่ออกตราสาร หรือสูงสุดไม่เกินเดือน
กันยายน 2564
นายทะเบียนหุน้ กู้

“หุน้ กูม้ ีหลักประกันของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นเิ ทค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
2/2562 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2564”
นายทะเบียนหุน้ กู้ คือ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ตงั้ อยูท่ ี่ 9 ถนนรัชดาภิเษก จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-544-2923
“หุน้ กูไ้ ม่มีหลักประกันของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นเิ ทค จากัด (มหาชน) ครัง้
ที่ 3/2562 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2564”
นายทะเบียนหุน้ กู้ คือ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ตงั้ อยูท่ ี่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-626-7000
“หุน้ กูม้ ีประกันของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นเิ ทค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
1/2563 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2565”
นายทะเบียนหุน้ กู้ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ตงั้ อยูท่ ี่ 9 ถนนรัชดาภิเษก จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-544-2923

ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

“หุน้ กูม้ ีหลักประกันของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นเิ ทค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
2/2562 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2564”
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ คือ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ตงั้ อยูท่ ี่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชัน้ 3 และอาคารสิน
ธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 18, 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
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10330
โทรศัพท์ 02-205-7000
“หุน้ กูไ้ ม่มีหลักประกันของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นเิ ทค จากัด (มหาชน) ครัง้
ที่ 3/2562 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2564”
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ตงั้ อยูท่ ี่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-296-5557
“หุน้ กูม้ ีประกันของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นเิ ทค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
1/2563 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2565”
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ คือ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ตงั้ อยูท่ ี่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชัน้ 3 และอาคารสิน
ธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 18, 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330
โทรศัพท์ 02-205-7000
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอื หุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ปั จจุบนั บริษัทมีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 299,161,547 บาท (สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านหนึง่ แสนหกหมื่นหนึง่ พันห้า
ร้อยสีส่ บิ เจ็ดบาท) แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,196,646,188 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท (ยี่สบิ ห้าสตางค์)
โดยคิดเป็ นทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้วเท่ากับ 239,871,889.25 บาท (สองร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึง่
พันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สบิ ห้าสตางค์) แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 959,487,557 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25
บาท (ยี่สบิ ห้าสตางค์)
7.2 ผู้ถอื หุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด 4,241 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ข้อมูลการถือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อ – สกุล
จานวนหุ้น
ร้อยละของทุน
(หุ้น)
ชาระแล้ว
1. กลุ่มครอบครัวสุขสวัสดิ์
481,006,550
50.1316%
151,637,750
15.8040%
1.1 นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
149,982,750
15.6315%
1.2 นายชาลี
สุขสวัสดิ์
149,560,550
15.5875%
1.3 นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
23,538,800
2.4533%
1.4 นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
6,283,100
0.6548%
1.5 นางวราภรณ์
สุขสวัสดิ์
0.0001%
1.6 ด.ช.นพรุจ
สุขสวัสดิ์
600
0.0001%
1.7 ด.ญ.วริศรา
สุขสวัสดิ์
600
0.0001%
1.8 ด.ช.พีรวุฒิ
สุขสวัสดิ์
600
0.0001%
1.9 ด.ญ.สุพชิ ญา
สุขสวัสดิ์
600
0.0001%
1.10 ด.ช.วรรธนะ
สุขสวัสดิ์
600
0.0001%
1.11 นายสิทธิโชค
ชินนุรตั น์
600
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
32,513,551
3.3886%
3. กลุ่มครอบครัวพานิช
27,117,100
2.8262%
25,000,000
2.6056%
3.1 นางพิกลุ
พานิช
2,117,100
0.2206%
3.2 นางสาวประภัสสร
พานิช
4. นายสาธร ฉันท์เรืองวณิชย์
13,648,100
1.4224%
5. กลุ่มครอบครัวปั ทมสัตยาสนธิ
12,350,000
1.2871%
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ชื่อ – สกุล
5.1 นางขันทอง
อุดมมหันติสขุ
5.2 นายพิศษิ ฐ์
ปัทมสัตยาสนธิ
5.3 นางสาวกฤษชนก
ปัทมสัตยาสนธิ
6. กลุ่มครอบครัววิริยาทรพันธุ ์
6.1 นางวาสนา
วิรยิ าทรพันธุ์
6.2 นายวิทยา
วิรยิ าทรพันธุ์
6.3 นางสาววีรยา
วิรยิ าทรพันธุ์
7. นางกนกวรรณ
กวางทอง
8. กลุ่มโดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
8.1 นางขันทอง
อุดมมหันติสขุ
8.2 นายวศิน
พุทธารี
8.3 นายสามารถ
อิสลาม
8.4 นางสุธีรา
พุทธารี
8.5 คุณหญิงสทนา
โสณกุล ณ อยุธยา
8.6 หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล
8.7 หม่อมหลวงรัตนมงคล ชยาภิรตั
9. นางสาวทัศนีย ์
วงษ์จิราษฎร์
10. นางมณีรัตน์ อนันต์ภมู ิไตรภพ
11. ผู้ถอื หุ้นรายย่อยอื่น ๆ (4,210 ราย)
รวมจานวนหุ้นทั้งสิน้

ข้อมูลการถือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวนหุ้น
ร้อยละของทุน
(หุ้น)
ชาระแล้ว
8,000,000
0.8338%
3,150,000
0.3283%
1,200,000
0.1251%
11,181,500
1.1654%
9,384,500
0.9781%
1,661,900
0.1732%
135,100
0.0141%
9,740,600
1.0152%
7,532,200
0.7850%
6,410,300
0.6681%
702,400
0.0732%
120,000
0.0125%
90,200
0.0094%
73,600
0.0077%
72,300
0.0075%
63,400
0.0066%
7,204,000
0.7508%
5,800,000
0.6045%
351,393,556
36.6230%
959,487,557
100.0000%

ผู้ถอื หุ้นต่างด้าว : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผถู้ ือหุน้ ต่างด้าว 1 ราย ถือหุน้ 1,500 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวน
หุน้ ทัง้ หมด
หมายเหตุ : บริษัทมีขอ้ จากัดเกี่ยวกับการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 ว่า “หุน้ ของบริษัทโอนได้โดยไม่มี
ข้อจากัด เว้นแต่การโอนหุน้ นัน้ เป็ นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว”

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
บริษัทมีการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัท (ECF-W3) ในวันที่ 20 ตุลาคม
2560 จานวน 129,951,632 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมในอัตราส่วนหุน้ สามัญ 6 หุน้ ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วย โดยมีรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิ ดังนี ้
อัตราการใช้สทิ ธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุน้ ในภายหลังได้
เกิดการเปลีย่ นแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิเป็ น 1.0008 หุน้
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ราคาใช้สทิ ธิ

5 บาทต่อหุน้ ในภายหลังได้เกิดการเปลีย่ นแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิเป็ น
4.9958 บาทต่อหุน้
ระยะเวลาการใช้สทิ ธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ เริม่ ใช้สทิ ธิ ครัง้ แรกได้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 และ
สามารถใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้อีก 7 ครัง้ ซึง่ จะตรงกับวันที่ 25 ของ
เดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน 2561 และวันใช้สทิ ธิครัง้
สุดท้าย คือ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 หากกาหนดวันใช้สทิ ธิครัง้ ใดตรงกับวันหยุด
ทาการของบริษัท จะกาหนดวันใช้สทิ ธิให้เป็ นวันที่ก่อนหน้าวันกาหนดใช้สทิ ธิใน
ครัง้ นัน้ ๆ
ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ที่ยงั ไม่ได้ถกู ใช้สทิ ธิจานวน
129,951,632 หน่วย
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 บริษัทได้ออกหุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่ดอ้ ยสิทธิ และมีหลักประกันให้แก่ผลู้ งทุนสถาบัน
จานวน 200,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1,000 บาท หุน้ กูน้ มี ้ ีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.75 ต่อปี ดอกเบีย้ ครบกาหนด
ชาระทุก 3 เดือน และครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 22 มีนาคม 2564 หุน้ กูด้ งั กล่าวมีเงื่อนไขที่สาคัญที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามได้แก่
การรักษาอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนทุนในอัตราไม่เกินกว่า 4 ต่อ 1 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หุน้ กูด้ งั กล่าวมียอดคง
ค้างเท่ากับ 200 ล้านบาท
ในปี เดียวกันเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ออกหุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่ดอ้ ยสิทธิ และไม่มีหลักประกันให้แก่
ผูล้ งทุนสถาบันจานวน 180,200 หน่วย มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1,000 บาท หุน้ กูน้ มี ้ ีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.50 ต่อปี ดอกเบีย้
ครบกาหนดชาระทุก 3 เดือน และครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 หุน้ กูด้ งั กล่าวมีเงื่อนไขที่สาคัญทีต่ อ้ ง
ปฏิบตั ิตามได้แก่ การรักษาอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนทุนในอัตราไม่เกินกว่า 4 ต่อ 1 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หุน้ กู้
ดังกล่าวมียอดคงค้างเท่ากับ 180.20 ล้านบาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน 2563 บริษัทได้ออกหุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่ดอ้ ยสิทธิ และมีหลักประกันบางส่วนให้แก่ผู้
ลงทุนสถาบันจานวน 581,100 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 7.25 ต่อปี ดอกเบีย้
ครบกาหนดชาระทุก 3 เดือน และครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 มิถนุ ายน 2565 หุน้ กูด้ งั กล่าวมีเงื่อนไขที่สาคัญที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามได้แก่ การรักษาอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนทุนในอัตราไม่เกินกว่า 4 ต่อ 1 โดยหุน้ กูส้ ว่ นนีค้ า้ ประกันโดยหุน้ สามัญ
ของบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ที่บริษัทถืออยูจ่ านวน 38,947,722 หุน้ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หุน้ กูด้ งั กล่าวมี
ยอดคงค้างเท่ากับ 581.10 ล้านบาท
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้นิติบคุ คลของ
งบการเงินบริษัทและเงินสารองตามกฎหมายตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจ
มีการเปลีย่ นแปลง โดยขึน้ อยูก่ บั ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัย ที่
เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว อยู่ในอานาจ
ของคณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณา ทัง้ นี ้ มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล จะต้องถูก
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา ยกเว้นหากเป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอานาจ
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป
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8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรกั ษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. ดร.เอกรินทร์
วาสนาส่ง
กรรมการอิสระ
5. นายไพบูลย์
อรุณประสบสุข กรรมการอิสระ
6. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ
7. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
8. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
โดยมีนางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เป็ นเลขานุการบริษัท และนางสาวพชนัน สิงห์ภู่ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท
กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายวัล ลภ สุข สวัส ดิ์ นายชาลี สุข สวัส ดิ์ นายอารัก ษ์ สุข สวัส ดิ์
กรรมการสองคนลงลายมื อชื่ อร่วมกัน และประทับ ตราสาคัญของ
บริษัท
ข้อจากัดอานาจของกรรมการ
: ไม่มี
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรกั ษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. พลเอก เทอดศักดิ์
มารมย์
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
โดยมี นางสาวพิมพ์ราไพ บุญชะนะ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินคือ รศ.

ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์ สาหรับประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินนัน้ รศ.ดร.มนตรีฯ ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนอยูอ่ ีก 2 แห่ง รวมถึงที่เคยดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
ในอดีตที่ผา่ นมาอีกหลายแห่งเช่นกัน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรกั ษ์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการอิสระ
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2. รศ.ทรงกลด
3. นายชาลี
4. นายอารักษ์

จารุสมบัติ
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

กรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

คณะกรรมการสรรหา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการสรรหา
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรกั ษ์ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษั ท ได้ก าหนดแนวปฏิ บัติ ใ นการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านประจ าปี โดยคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยจะประเมินผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละคณะอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อสามารถนาไปปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจะเป็ นการประเมินทัง้ แบบ
คณะและรายบุคคล ตามแบบฟอร์มการประเมินทัง้ แบบคณะและรายบุคคล ที่ทางหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จดั ทาขึน้
โดยการประเมิ น จะครอบคลุม ตั้ง แต่คณะกรรมการบริษั ท รวมถึ ง คณะกรรมการชุด ย่อ ยทุก ชุด ซึ่ง มี ห ลัก เกณฑ์ก าร
ประเมินผล ทัง้ แบบของคณะกรรมการรายคณะ และบุคคล ตามหัวข้อหลักที่นามาใช้ในการประเมิน ได้แก่
1. การประเมินโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ทัง้ นีก้ ระบวนการในการประเมินทัง้ แบบคณะ และรายบุคคล มีรายละเอียด ดังนี ้
1) ดาเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัททัง้ แบบคณะ และรายบุคคลอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้
2) เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทต่อ
คณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน
3) คณะกรรมการสรรหานาเสนอผลการประเมินและแนวทางทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยมีขอ้ มูลผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ทัง้ ในส่วนรายคณะ
และรายบุคคล สาหรับปี 2563 ที่ผา่ นมา มีคา่ เฉลีย่ ผลการประเมิน จากคะแนนเต็มร้อยละ 100 ดังนี ้
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หน่วย : ร้อยละ

1.
2.
3.
4.
5.

ประเภทคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ผลการประเมินรายคณะ
97.41
100.00
100.00
100.00
100.00

ผลการประเมินรายบุคคล
96.88
99.17
98.13
95.83
95.83

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการบริหาร
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการบริหาร
โดยมีจานวนครัง้ ของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในรอบปี 2561 – 2563 มีรายละเอียด ดังนี ้
คณะกรรมการบริษัท
ปี 2561

ปี 2562

จานวน
ครั้งการ
ประชุม

จานวน
ครั้งที่เข้า
ประชุม

10. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

14
14
14
14
14
14
14
14
14

11. นายไพบูลย์

-

14
14
13
12
13
14
14
14
13
-

รายชื่อคณะกรรมการ

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
2. รศ.ดร.มนตรี

โสคติยานุรกั ษ์

3. รศ.ทรงกลด

จารุสมบัติ

4. ดร.เอกรินทร์

วาสนาส่ง

5. นายสุพรรณ

เศษธะพานิช

6. นายชาลี

สุขสวัสดิ์

7. นายวัลลภ

สุขสวัสดิ์

8. นางวราภรณ์

สุขสวัสดิ์

9. นายอารักษ์

สุขสวัสดิ์

หมายเหตุ :

อรุณประสบสุข

จานวน จานวน จานวน
ครั้งการ ครั้งที่เข้า ครั้งการ
ประชุม ประชุม ประชุม
11
11
11
11
7
11
11
11
11
-

11
11
10
11
6
11
10
10
10
-

13
13
13
13
13
13
13
8
5

ปี 2563
จานวน
ครั้งที่เข้า
ร่วม
ประชุม
13
13
12
12
13
11
12
8
5

ร้อยละ
ของการ
เข้าร่วม
ประชุม
100.00
100.00
92.31
92.31
100.00
84.62
92.31
100.00
100.00

- นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท ตามมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2561 และได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562
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- นายสุพรรณ เศษธะพานิช ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 แทนกรรมการที่ลาออก และต่อมานายสุพรรณฯ ได้ลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัท กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562
- นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท ตามมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 และได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
- นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ ที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 แทนกรรมการที่ลาออก

คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2561
จานวนครั้ง จานวนครั้งที่
การประชุม เข้าประชุม
4
4
4
4
4
3

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

ปี 2562
จานวนครั้ง จานวนครั้งที่
การประชุม เข้าประชุม
4
4
4
4
4
4

ปี 2563
จานวนครั้ง จานวนครั้ง
การประชุม การประชุม
4
4
4
4
4
4

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

รายชื่อคณะกรรมการ

จานวนครั้ง
การประชุม

จานวนครั้งที่
เข้าประชุม

จานวนครั้ง
การประชุม

จานวนครั้งที่
เข้าประชุม

จานวนครั้ง
การประชุม

จานวนครั้งที่
เข้าประชุม

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์

2

2

2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

2

2

3. นายชาลี สุขสวัสดิ์

2

2

4. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

2

2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

คณะกรรมการสรรหา

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

ปี 2561
จานวนครั้ง จานวนครั้งที่
การประชุม เข้าประชุม
3
3
3
3
3
3

ปี 2562
จานวนครั้ง จานวนครั้งที่
การประชุม
เข้าประชุม
2
2
2
2
2
2
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ปี 2563
จานวนครั้ง จานวนครั้งที่
การประชุม เข้าประชุม
3
3
3
3
3
3

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

รายชื่อคณะกรรมการ

จานวนครั้ง
การประชุม

จานวนครั้งที่
เข้าประชุม

จานวนครั้ง
การประชุม

จานวนครั้งที่
เข้าประชุม

จานวนครั้ง
การประชุม

จานวนครั้งที่
เข้าประชุม

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์
2. นายชาลี สุขสวัสดิ์
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

3
3
3

3
3
3

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผบู้ ริหารจานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นายราชา
พจน์อริยะ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ (สานักงานใหญ่)
3. นางสุภคั
โต๊ะพงศ์อนันต์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ (สาขา 1)
4. นายสิทธิโชค
ชินนุรตั น์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ (สาขา 2)
5. นางสาวพชนัน
สิงห์ภู่
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
6. นายพงศ์พนั ธุ์
สุรยิ อัมพร
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกาหนดเป้าหมายการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การ และให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประจาทุกปี โดยกาหนดเป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และ
แผนงานประจาปี เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสมให้กบั กรรมการผูจ้ ดั การ
นอกจากนี ้ บริษัทได้จดั ให้มีการประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การ โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีสว่ นได้เสียกับกรรมการ
ผูจ้ ัดการ เป็ น ผูป้ ระเมิ นผลการปฏิบัติ งานของกรรมการผูจ้ ัด การเป็ น ประจ าทุก ปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ซึ่ง ในแต่ละปี
กรรมการบริษัทที่ไม่มีสว่ นได้เสียกับกรรมการผูจ้ ดั การ จะวัดผลการดาเนินงานของกรรมการผูจ้ ดั การในรอบปี ที่ผ่านมา ใน
รูปแบบของความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงานที่สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทได้กาหนดไว้
โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูว้ างนโยบายค่าตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ ดั การตามผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การที่จะได้รบั ข้อมูลจากสรุ ปแบบประเมินผลของของกรรมการ
ผูจ้ ดั การที่จดั ทาโดยกรรมการอิสระทุกท่าน ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยจะวางกรอบนโยบายค่าตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ ดั การไว้เป็ นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนในกลุม่ อุตสาหกรรม และจะพิจารณาเปรียบเทียบเป็ นอัตราส่วนร้อยละ
ของกาไรสุทธิในส่วนของบริษัทที่เกิดขึน้ ในแต่ละปี ประกอบกัน สาหรับนโยบายขัน้ ต่าการปรับขึน้ ของแต่ละปี จะพิจารณา
อัตราที่รอ้ ยละ 3 – 5 ต่อปี สาหรับนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การในระยะยาวนัน้ ขณะนีย้ งั อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
จัดหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
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ทัง้ นีส้ าหรับการนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหารนัน้ ปั จจุ บนั ยังอยู่
ระหว่างการศึกษาโครงสร้างและนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริหารที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ประเภทของธุรกิจ ซึง่ เมื่อได้ขอ้ สรุปแล้ว จะนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
และกาหนดนโยบายเพื่อผ่านการพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนของกรรมการบริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป
โดยในรอบปี 2563 ที่ผา่ นมา ได้มีการประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การ โดยมีขอ้ สรุป ดังนี ้
สรุ ปแบบประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ (MD) สาหรับรอบปี 2563
ลาดับ

คะแนนรวม

หัวข้อ

(ต่อหัวข้อ)

คะแนนเฉลี่ย
(คะแนน)

คะแนนเฉลี่ย
(ร้อยละ)

1

ความเป็ นผูน้ า

24

24.00

100.00

2

การกาหนดกลยุทธ์

24

23.60

98.33

3

การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์

24

23.80

99.17

4

การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน

24

23.60

98.33

5

ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ

24

24.00

100.00

6

ความสัมพันธ์กบั ภายนอก

20

20.00

100.00

7

การบริหารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร

24

23.80

99.17

8

การสืบทอดตาแหน่ง

12

12.00

100.00

9

ความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์และบริการ

16

16.00

100.00

10

คุณลักษณะส่วนตัว
คะแนนรวม

24
216

23.60
214.40

98.33
99.26

การกาหนดอานาจอนุมัตวิ งเงิน

1.
2.
3.
4.
5.

เรื่อง
คณะกรรมการบริหาร
อนุ มั ติ ก ารจั ด หาทรั พ ย์ สิ นถาวร ไม่เกิน 60,000,000 บาท
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
อ นุ มั ติ ก าร ข าย สิ นทรั พ ย์ ย กเ ว้ น ไม่เกิน 20,000,000 บาท
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
อนุ มั ติ ก ารขายสิ น ทรั พ ย์ ป ระเภท ไม่เกิน 40,000,000 บาท
อสังหาริมทรัพย์
อนุมตั กิ ารขอซือ้ อะไหล่ซอ่ มบารุ ง
ไม่เกิน 30,000,000 บาท
อนุ มั ติ ก ารขอซื ้อ อุ ป กรณ์ แ ละวั ส ดุ เกิน 20,000,000 บาท
สานักงาน
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กรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ไม่เกิน 30,000,000 บาท
ไม่เกิน 5,000,000 บาท

-

ไม่เกิน 10,000,000 บาท

-

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

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

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

เรื่อง
6. อนุมัติวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ

คณะกรรมการบริหาร
ไม่เกิน 100,000,000 บาท

กรรมการผู้จัดการ
-

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
-

หมายเหตุ : กรณีเกินอานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร จะต้องนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และหากเป็ น
รายการประเภทการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ จะต้องปฏิบตั ิตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศที่เกี่ยวข้องจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สานักงานงาน กลต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเป็ นสาคัญ
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แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart)
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8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
เลขานุการบริษัท
นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และเป็ นผู้
มีความรูโ้ ดยจบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการ
เงิ น โดยชมรมวาณิ ช ธนกิ จ สมาคมบริษั ท หลัก ทรัพ ย์ไทย รวมถึ ง ผ่า นการอบรมหลัก สูต รเลขานุก ารบริษั ท รุ ่น CSP
110/2020 (Company Secretary Program) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
ขอบเขตและความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ให้คาแนะนาเบือ้ งต้นแก่กรรมการเพื่อรับทราบถึงข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และ
ติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3. จัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ และประชุมกรรมการบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบตั ิตา่ ง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ ติดตามให้มีการปฏิบตั ิ
ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกาหนดของ สานักงาน
กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. เป็ นบุคคลผูป้ ระสานงาน (Contact person) กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
7. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
- รายงานการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัท ของกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหาร
- รายงานการมีสว่ นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท
- รายงานประจาปี
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
8. การดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตาแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ เลขานุการ
บริษั ท คนใหม่ ภายใน 90 วัน นับ แต่วัน ที่ เ ลขานุก ารบริ ษั ท คนเดิ ม พ้น จากต าแหน่ ง หรือ ไม่อ าจปฏิ บัติ ห น้า ที่ และให้
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่ ปฏิบตั ิหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
นายพงศ์พนั ธุ์ สุรยิ อัมพร ดารงตาแหน่งเป็ นผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
ของบริษัท
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) ค่าตอบแทนรายเดือน :
 ประธานกรรมการ
34,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการ
24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
29,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการตรวจสอบ
24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
โดยยังคงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับปี 2561 และปี 2562 ที่ผา่ นมา
2) ค่าเบีย้ ประชุมสาหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จานวน 9,000 บาทต่อ
ท่านต่อครัง้ (โดยปรับเพิ่มขึน้ จากปี 2562 จานวน 2,000 บาท) ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส: พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
4) ค่าตอบแทนประเภทสิทธิ ประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ ประกันสุขภาพ สมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรการกีฬา
(Sport Club) หรือสโมสรเพื่อการพักผ่อน หรือสันทนาการ (Member Club) : -ไม่มีทั้ง นี ้ ที่ ป ระชุ ม ได้ก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการในวงเงิ น รวมไม่ เ กิ น 9,000,000 บาท ซึ่ ง เป็ น อัต ราวงเงิ น
ค่าตอบแทนที่เท่ากับปี 2561 และปี 2562 ที่ผา่ นมา
หมายเหตุ : เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้กาหนด
นโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ ประชุม โบนัส ที่ได้
ระบุไว้ขา้ งต้น และตามอานาจอนุมตั ิที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมลู ค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี
จะต้องนาเสนอเป็ นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยระบุรายละเอียดและ
ความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว
สาหรับโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบนัน้ ปั จจุบนั มีโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนรายเดือน :
2. ค่าเบีย้ ประชุม
3. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ สาหรับปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
หน่วย : บาท
รายชื่อคณะกรรมการ

เงินเดือนและ
โบนัส

ปี 2561
ค่าเบีย้
ประชุม

ปี 2562
ค่าเบีย้
ประชุม

เงินเดือนและ
โบนัส

รวม

ปี 2563
ค่าเบีย้
ประชุม

เงินเดือน
และโบนัส

รวม

รวม

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

528,000

98,000

626,000

528,000

77,000

605,000

558,000

110,000

668,000

2. รศ.ดร.มนตรี

โสคติยานุรกั ษ์

408,000

98,000

506,000

408,000

77,000

485,000

438,000

110,000

548,000

3. รศ.ทรงกลด

จารุสมบัติ

348,000

91,000

439,000

348,000

70,000

418,000

363,000

101,000

464,000

4. ดร.เอกรินทร์

วาสนาส่ง

348,000

84,000

432,000

348,000

77,000

425,000

363,000

103,000

466,000

5. นายสุพรรณ

เศษธะพานิช

-

-

-

216,000

42,000

258,000

-

-

-

6. นายชาลี

สุขสวัสดิ์

288,000

91,000

379,000

288,000

77,000

365,000

288,000

110,000

398,000

7. นายวัลลภ

สุขสวัสดิ์

288,000

98,000

386,000

288,000

70,000

358,000

288,000

96,000

377,000

8. นายอารักษ์

สุขสวัสดิ์

288,000

98,000

386,000

288,000

70,000

358,000

288,000

103,000

391,000

9. น.ส.ทิพวรรณ

สุขสวัสดิ์

288,000

91,000

379,000

288,000

70,000

358,000

168,000

49,000

217,000

10. นางวราภรณ์

สุขสวัสดิ์

288,000

98,000

386,000

-

-

-

-

-

-

11. นายไพบูลย์

อรุณประสบสุข

-

-

-

-

-

-

195,000

52,000

247,000

รวม
3,072,000
847,000
3,919,000
3,000,000
630,000
3,630,000
2,949,000
827,000
3,776,000
หมายเหตุ : - นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท ตามมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 และได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัท เมื่อ
วันที่ 10 มกราคม 2562
- นายสุพรรณ เศษธะพานิช ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 แทนกรรมการที่ลาออก และ
ต่อมานายสุพรรณฯ ได้ลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562
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- นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท ตามมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 และได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
- นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 แทนกรรมการที่ลาออก

คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2561
รายชื่อคณะกรรมการ

เงินเดือน

ค่าเบีย้
ประชุม

ปี 2562
โบนัส

รวม

ค่าเบีย้
ประชุม

เงินเดือน

ปี 2563
โบนัส

รวม

เงินเดือน

ค่าเบีย้
ประชุม

โบนัส

รวม

1. รศ.ดร.มนตรี

โสคติยานุรกั ษ์

348,000

28,000

ไม่มี

376,000

348,000

28,000

ไม่มี

376,000

348,000

32,000

ไม่มี

380,000

2. พลเอก เทอดศักดิ์

มารมย์

288,000

28,000

ไม่มี

316,000

288,000

28,000

ไม่มี

316,000

288,000

32,000

ไม่มี

320,000

3. รศ.ทรงกลด

จารุสมบัติ

288,000

21,000

ไม่มี

309.000

288,000

28,000

ไม่มี

316,000

288,000

32,000

ไม่มี

320,000

924,000

77,000

ไม่มี

1,001,000

924,000

84,000

ไม่มี

1,008,000

924,000

96,000

ไม่มี

1,020,000

รวม

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

โสคติยานุรกั ษ์
จารุสมบัติ
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

ปี 2561
ค่าเบีย้ ประชุม
14,000
14,000
14,000
14,000

ปี 2562
ค่าเบีย้ ประชุม
14,000
14,000
14,000
14,000

ปี 2563
ค่าเบีย้ ประชุม
16,000
16,000
16,000
16,000

56,000

56,000

64,000
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คณะกรรมการสรรหา
รายชื่อคณะกรรมการ
1. รศ.ทรงกลด
2. นายชาลี
3. นายอารักษ์
รวม

จารุสมบัติ
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

ปี 2561
ค่าเบีย้ ประชุม
21,000
21,000
21,000
63,000

ปี 2562
ค่าเบีย้ ประชุม
14,000
14,000
14,000
42,000

ปี 2563
ค่าเบีย้ ประชุม
25,000
25,000
25,000
75,000

ปี 2561
ค่าเบีย้ ประชุม
21,000
21,000
21,000
63,000

ปี 2562
ค่าเบีย้ ประชุม
14,000
14,000
14,000
42,000

ปี 2563
ค่าเบีย้ ประชุม
16,000
16,000
16,000
48,000

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รายชื่อคณะกรรมการ
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์
2. นายชาลี สุขสวัสดิ์
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
รวม
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ปี 2561
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปี 2562

ปี 2563

จานวน

จานวนเงิน

จานวน

จานวนเงิน

จานวน

จานวนเงิน

(คน)

(บาท)

(คน)

(บาท)

(คน)

(บาท)

เงินเดือน

8

10,742,053

8

11,934,720

8

14,927,903

โบนัส

8

348,000

8

0

8

540,000

8

371,334

8

263,270

8

75,844

8

11,461,387

8

12,197,990

8

15,543,747

เงินสมทบกองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ
รวม

ในกรณีที่จะมีการพิจารณาอนุมตั ิเกี่ยวกับการให้สวัสดิการเพิ่มเติมพิเศษแก่กรรมการบริษัท และ/หรือผูบ้ ริหาร
บริษัท ในส่วนที่นอกเหนือจาก เงินเดือน ค่าเบีย้ ประชุม สวัสดิการ ค่าบาเหน็จ โบนัส และอื่น ๆ จากเดิมที่เคยมีการกาหนด
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และ/หรือผูบ้ ริหารบริษัทไว้อยู่ก่อนแล้ว หากในภายหลังจะมีการให้สวัสดิการพิเศษ
เพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมลู ค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องนาเข้าเป็ นวาระการประชุม โดยระบุรายละเอียดและ
ความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการพิเศษเพิ่มเติมดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากเป็ นกรณีของการให้สวัสดิการพิเศษ
เพิ่มเติมในรู ปของรถประจาตาแหน่ง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ของบริษัท ได้แก่ ค่าผ่อนงวดรถ และค่าพนักงานขับรถ
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ประจาตาแหน่ง หากมีมูลค่ารวมแล้วมากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ เป็ นต้น ทัง้ นี ้ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล
และให้ความคิดเห็น รวมถึงให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการทารายการดังกล่าวต่อไป
2) ค่าตอบแทนอืน่
- ไม่มี 8.5 บุคลากร
 จานวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)
ในรอบปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 ปี ที่ผา่ นมา บริษัทและบริษัทย่อยมีจานวนพนักงาน ดังต่อไปนี ้
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
จานวน (คน)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
จานวน (คน)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
จานวน (คน)

พนักงานประจา

305

268

206

1. ฝ่ ายบริหาร

14

17

13

2. ฝ่ ายการตลาด

71

66

36

3. ฝ่ ายโรงงาน/ผลิต

66

64

69

4. ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

29

26

18

5. ฝ่ ายจัดซือ้

12

9

7

6. ฝ่ ายบุคคล/ธุรการ

45

42

37

7. ส่วนงานสโตร์/คลังสินค้า

34

27

15

8. ส่วนงานจัดส่งและส่งออก

30

13

6

9. ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

4

5

พนักงานรายวัน

1,056

1,074

1,056

รวม

1,361

1,342

1,262

ประเภทพนักงาน

หมายเหตุ : ในรอบปี 2563 บริษัทมีพนักงานรายวัน เท่ากับร้อยละ 83.68 ของจานวนพนักงานทัง้ หมด ในจานวนนีม้ ีพนักงานที่อยูใ่ นฝ่ าย
โรงงาน/ผลิต และเป็ นแรงงานต่างด้าวคิดเป็ นร้อยละ 69.58 ของจานวนพนักงานรายวันทัง้ หมด

หน้าที่ 2.0 - 17

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของพนักงานประจาในรูป
เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ
ค่าตอบแทนของลูกจ้างในรูปค่าจ้าง
ค่าอบรมสัมมนา
รวม

ปี 2561
85,739,641
178,548,966
902,811.10
265,191,418.10

ปี 2562

ปี 2563

88,555,614

73,060,312.00

173,473,636
438,636.55
262,467,613

166,274,937.00
403,519.35
239,738,769.35

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 มีมติให้จัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ซึ่งบริษัท
ดาเนินการจัดตัง้ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

บริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยระยะสัน้ จะ
พิจารณาจากอัตราการเติบโตของผลการดาเนินงานในแต่ละปี เป็ นสาคัญ ต่อมาจะพิจารณาการปรับเพิ่มขึน้ ของอัตรา
ค่าตอบแทนให้ครอบคลุมเงินเฟ้อในแต่ละปี และจะพิจารณาการปรับเพิ่มขึน้ เป็ นรายบุคคลตามระดับความมีอุตสาหะ
ตัง้ ใจ ทุม่ เท ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน และผลชองงานที่เกิดขึน้ เป็ นลาดับต่อมา
สาหรับการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาว บริษัทจะพิจารณาจากการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพโดย
บริษัทใช้แบบประเมินภายในองค์กรที่กาหนดขึน้ มาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานของแต่ละ
แผนกมาเป็ นตัวชีว้ ดั การปฏิบตั ิงานของพนักงาน (Individual’s Performance) เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
รวมถึงกาหนดผลตอบแทนให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงานตามผลการปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณามุมมอง 4 มิติ คือ มิติทางการ
เงิน มิติดา้ นการพัฒนาปรับปรุ งกระบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ มิติดา้ นการเรียนรู ้ และมิติการพัฒนา ทัง้ นี ้
ในการให้ผลตอบแทนของพนักงาน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงผลสาเร็จขององค์กร ความสอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจ รวมถึงการพิจารณาเทียบเคียงบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และในทุก ๆ ปี บริษัทจะจัดให้มีการ
มอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี สาหรับพนักงานที่มีอายุการปฏิบตั ิงาน
ถึงระยะเวลาที่กาหนดไว้เริ่มตัง้ แต่ 10 ปี 15 ปี 20 ปี และ 20 ปี ขนึ ้ ไป เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กับพนักงานที่ท่มุ เท
ปฏิบตั ิหน้าที่ และมีความภักดีให้กบั องค์กรมาอย่างต่อเนื่อง
 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี  นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทางาน โดยกาหนด
แผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและสม่าเสมอ เพื่อเป็ นแผนงานประจาปี สาหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทางาน
ทัง้ การอบรมภายในบริษัทและส่งเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
นอกจากนี ้ บริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิการให้กบั บุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน โดยมี การทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
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ทัง้ นี ้ บริษัทมีเป้าหมายการพัฒนาที่เป็ นพืน้ ฐานสาคัญคือ
 การให้พ นัก งานเป็ นผู ้มี ส่ ว นร่ ว มในการกาหนดแนวทางการทางานในฝ่ ายงานของตนเอง
นาเสนอความคิดเห็นมุมมองในการทางาน เพื่อพัฒนาการทางานจากรูปแบบเดิม ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึน้
 สร้า งบรรยากาศในการทางานให้ทุก คนมี ส่ว นร่ว มในความสาเร็จ ขององค์ก ร และจะพิ จ ารณา
การให้ผลตอบแทนแก่บคุ ลากรทัง้ จากผลสาเร็จขององค์กรโดยรวม และความมุง่ มั่น ทุม่ เทในการทางาน
โดยเฉพาะที่ตวั บุคคล
 ส่งเสริมให้พนักงานสร้างความรู จ้ ากการปฏิบตั ิงาน การจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานที่มีการปรับปรุ งให้
สอดคล้องกับการทางานจริงที่เปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา
 ส่งเสริมให้มีการเดิน ทางเพื่อเข้าร่ว มงานแสดงสินค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ดา้ นการผลิต ด้านการพัฒนาสินค้า การตลาด รวมถึ ง เรี ย นรู ้ต่ อ พฤติ ก รรมของผู้บ ริ โ ภค
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทัง้ นีเ้ พื่อจะได้นามาปรับใช้ในกระบวนการทางานของบริษัทให้มี
ความทันสมัยและสามารถปรับตัวได้ทนั ต่อทุกๆ สถานการณ์ ในภาวะอุต สาหกรรมเฟอร์นิ เ จอร์ที่ มี
การเปลีย่ นแปลง
 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้เกิ ดขึน้ ในผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัท
เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่าย เพื่อสร้างการเติบโตที่ย่ งั ยืน และสร้างการรับรู แ้ ละความเป็ นที่ตอ้ งการของ
ผูบ้ ริโภคให้เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง
 ส่ง เสริม การพัฒ นาและกระตุน้ เพื่อ ให้บุ ค ลากรภายในองค์ก รมีท ัศ นคติต่อ การทางาน ที่จ ะต้อ ง
สร้า งการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าในการทางานให้เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ในกระบวนการ
ผลิตจะต้องดีขึน้ อย่างต่อเนื่อง การตลาดจะต้อ งสร้า งรายได้จ ากการขายสิ น ค้า ให้เ ติ บ โตขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง ฝ่ ายงานที่ควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทจะต้องมีการบริหารจัดการให้สดั ส่วนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่จะต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 1/2555 (ครัง้ แรกหลังแปร
สภาพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีนโยบายริเริ่ม มีส่วนร่ว มในการให้ความเห็นในรายละเอียดของนโยบายและได้
ดาเนินการออกมติอนุมตั นิ โยบายกากับดูแลกิจการอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรครัง้ แรก รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง
จากวันที่ประชุมดังกล่าว โดยได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดาเนินงานของบริษัทในทุกระดับชัน้ ทัง้ ในส่วนของพนักงานระดับปฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นเครื่อ งมือ ในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่ง ขัน เพื่ อ
เสริมสร้างการเติบโตที่ย่งั ยืนอันจะนามาซึ่งประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ผถู้ ือหุน้ ลูกค้า และสาธารณชนทั่วไป โดยนับจาก
วันที่ได้มีการอนุมัติ น โยบายและหลัก การกากั บ ดู แ ลกิ จ การในครั ้ง แรกแล้ว ก็ ไ ด้มี ก ารปรับ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม ใน
รายละเอี ย ดที่ สาคั ญ เพื่อให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง และแนวทางการปฏิบตั ิที่ดี ทัง้ นีท้ ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
11/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายกากับดูแลกิ จการที่ดีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่ยกเลิก
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ปี 2560 เป็ นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ย นแปลง ทัง้ นีน้ โยบาย
กากับดูแลกิจการฉบับนีไ้ ด้กาหนดหลักปฏิบตั ิแก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็ นผูน้ าหรือผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดขององค์กรใช้ใน
การกากับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสาหรับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกท่านเพื่อประโยชน์
ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทัง้ ภาคธุรกิจ ผูล้ งทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคม
โดยรวม
ทัง้ นีน้ โยบายการกากับดูแลกิจการจะได้รบั การพิจารณาทบทวนแก้ไขตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับ
หลักการหรือแนวทางปฏิบตั ิที่จะมีการเปลีย่ นแปลงแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
โดย “การกากับดูแลกิจการ” หมายถึง ระบบที่สร้างขึน้ เพื่อใช้ในเชิงการกากับดูแล และควบคุมการตัดสินใจ
ดาเนินงานของคนในองค์กรให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใส ซึง่ รวมถึง
(1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ซึ่งครอบคลุมถึงเป้าหมายและแนวคิดหลักขององค์กร และ
เป้าหมายในระยะสัน้ แนวคิดหลักขององค์กรในรู ปแบบของวิสยั ทัศน์ หลักการ และรู ปแบบธุรกิจที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการ
(2) การกาหนดกลยุทธ์ นโยบาย และพิจารณาอนุมตั ิแผนงานและงบประมาณ
(3) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
“การกากับดู แลกิจการที่ดี” ตามหลักปฏิบตั ิฉบับนี ้ หมายถึง การสร้างหลักการกากับดูแลกิ จการที่สะท้อน
โครงสร้างแห่งความสัมพันธ์ ระหว่าง ฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสีย เพื่อใช้เป็ นกรอบโครงสร้างใน
การกาหนดเป้าประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงการกาหนดวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ทางธุรกิจนัน้ และวิธีการใน
การควบคุม และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทได้อีกด้วย
ซึง่ คณะกรรมการมีเป้าหมายในการกากับดูแลกิจการให้นาไปสูเ่ ป้าหมายที่สาคัญ ดังนี ้
1. สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
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2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสีย
3. เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง
หลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี (Corporate Governance Code : CG Code) ได้ว างหลัก ปฏิ บัติ ข อง
คณะกรรมการบริษัท รวม 8 ข้อหลัก ดังนี ้
หลักปฏิบัติท่ี 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าที่สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติที่ 2 กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติท่ี 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ ือหุน้
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและทบทวนการนาหลักปฏิบตั ิตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททาง
ธุรกิจของบริษัทแล้ว เป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง
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การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์และเป้ าหมายระยะยาว
วิสัยทัศน์
“มุง่ มั่นที่จะเป็ นผูน้ าด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้างโอกาสในการเติบโต
ของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง”
พันธกิจ
Sustainability = การพัฒนาให้องค์กรเติบโตด้วยความยั่งยืน ได้แก่ การจัดหาแนวทางเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จา่ ยในการ
เป็ นผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท / การขยายสูธ่ ุรกิจด้านพลังงานทดแทน ซึง่ เป็ นแนวโน้มที่สาคัญและเป็ นส่วนหนึง่ ของการ
สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เป็ นการสร้างรายได้และผลกาไรอย่างต่อเนื่องให้กบั ภาพรวมของธุรกิจ เป็ นต้น
Diversification = การกระจายความเสีย่ งในธุรกิจ เช่น การมีทงั้ รายได้จากการจาหน่ายสินค้าทัง้ ในและต่างประเทศ การมี
กลุม่ ลูกค้าที่หลากหลาย ตัง้ แต่การส่งออก ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ท่วั ประเทศ และยังรวมถึง
การขยายธุรกิจไปยังธุรกิจประเภทอื่น ๆ อาทิ ธุรกิจด้านพลังงาน เพื่อกระจายความเสีย่ งและไม่พงึ่ พิงธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เพียง
อย่างเดียว
Adaptation = การพร้อมสร้างกลยุทธ์แห่งการเปลีย่ นแปลงและปรับตัวในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการดาเนิน
ธุรกิจให้เป็ นไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ตัง้ แต่เริม่ ต้นจากธุรกิจการเป็ นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนเฟอร์นิเจอร์ มาถึงผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพารา เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และผูผ้ ลิตกระดาษปิ ดผิวเพื่อลดต้นทุนในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น
ค่านิยมองค์กร
ทางานด้วยใจที่มงุ่ มั่นในเป้าหมาย (Be Passionate and Determined)
ลดกระบวนการทางานแต่ได้ประสิทธิภาพที่มากขึน้ (Do More with Less)
แสวงหาการเติบโตและเรียนรูอ้ ย่างไม่หยุดนิ่ง (Pursue Growth and Learning)
สือ่ สารด้วยใจที่เปิ ดกว้าง เที่ยงธรรมและซื่อสัตย์ตอ่ ผูอ้ ื่น (Build Open, Integrity, Honest Relationships with
Communication)
วัตถุประสงค์
“การนาพาองค์กรให้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน”
เป้ าหมายระยะยาว
บริษัทก าหนดเป้าหมายระยะยาว โดยจะรักษาอัตราการเจริญเติ บโตของยอดขาย และก าไรจากการ
ดาเนินงานในกลุม่ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสูก่ ารเป็ นองค์กรพัฒนาต่อยอดการลงทุนเพื่อลดต้นทุน
ในธุรกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร รวมถึงการตัง้ เป้าหมายผลตอบแทนจากธุรกิจด้านพลังงานทดแทนคิดเป็ น
สัดส่วนไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิรวมของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้ หมดภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการกระจาย
ความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจสูธ่ ุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่มีศกั ยภาพและโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง”
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สาหรับเป้าหมายระยะยาวมากกว่า 3 ปี ขนึ ้ ไป บริษัทตัง้ เป้าหมายการเป็ นผูน้ าในธุรกิจการเป็ นผูผ้ ลิตและจัด
จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออก และการเป็ นผูน้ าในธุรกิจการจัดจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้กบั ร้านค้าส่งร้านค้าปลีกทั่ว
ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
หลักปฏิบัติที่ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง
ยั่งยืน
หลักปฏิบตั ิที่ 1.1
คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าที่ตอ้ งกากับดูแลให้องค์กรมีการ
บริหารจัดการที่ดี ซึง่ ครอบคลุมถึงการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรร
ทรัพยากรสาคัญเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย การติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
แนวปฏิบตั ิที่ 1.1
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกากับดูแลให้องค์กรมีการบริหาร
จัดการที่ดี รวมถึงการประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในฐานะผูน้ าในการกากับดูแลกิจการ
โดยในแต่ละปี จะมีการพิจารณาและร่วมกันกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อ
การดาเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในแต่ละปี นอกจากนีย้ งั ได้กาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน และ
การจัดสรรทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ผูบ้ ริหารและทีมงานที่ดูแลรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานให้สามารถปฏิบตั ิ งานได้ตาม
แผนงานที่วางไว้ และสามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ทัง้ นีจ้ ะมีฝ่ายบริหารระดับสูงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบโดยตรง มีการกากับ
ดูแลและควบคุมการปฏิบตั ิงานของทีมงานระดับปฏิบตั ิการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถทราบระดับเป้าหมายที่บรรลุ และ
อุปสรรคในการทางานที่เกิดขึน้ รวมถึงเพื่อเป็ นการติดตามดูแลให้มีการนากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบตั ิ ทัง้ นีเ้ พื่อให้ทนั ต่อ
การปรับเปลีย่ นกลยุทธ์เพื่อรองรับปั ญหา และอุปสรรคที่เกิดขึน้ ให้ทนั ต่อเหตุการณ์ และเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ให้เกิดขึน้ ได้จริง
นอกจากนีจ้ ะมีการทบทวนวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
บริษัทที่มีการปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของธุรกิจการค้า การลงทุนที่เกิดขึน้ ในแต่ละปี โดยบริษัทได้
คานึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมเป็ นสาคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกชุด ตามที่ได้นาเสนอและผ่านการกลั่นกรองและอนุมตั ิจากคณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ กฎบัตรจะกาหนดให้กรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยจะต้องบริหารให้การดาเนินงานของบริษัทเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ตลอดจนแนวทางที่ได้กาหนดไว้ มีกระบวนการอนุมตั ิการดาเนินงานที่สาคัญให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงการ
กาหนดอานาจอนุมตั ิดาเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่มีอานาจอนุมตั ิในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัท และบริษั ทย่อยตามที่
กาหนด
ในแต่ละครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการติดตาม ประเมินผล และดูแลให้มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานที่เกิดขึน้ ในแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละครัง้ ของการประชุมที่มีวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้
คณะกรรมการได้จดั ให้มีนโยบายสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เพื่อแสดงถึงหลักการและแนวทางใน
การดาเนินงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ประกอบด้วย นโยบายการกากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และดูแล
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ให้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รวมทัง้ มีการติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวน
นโยบายและการปฏิบตั ิเป็ นประจา
บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการ และการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท และกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีบทบาทที่สาคัญเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบายการดาเนินงานของบริษัท
รวมถึ ง การดูแ ลเพื่ อ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผลการด าเนิ น การ ทั้ง นี ค้ ณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ว ย
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถนาประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและ
กาหนดแนวทาง นโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาที่จ ะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทเป็ นประจาทุกปี
โดยในรอบปี 2563 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติ
พิจารณาทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ตามรายละเอียดของนโยบายก าร
กากับดูแลกิจการประจาปี 2563 ของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
ทัง้ นีก้ ารติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้มีการ
รายงานผลการดาเนินงานประจารายไตรมาส และประจาปี โดยการรายงานผลการดาเนินงาน จะพิจารณาจากความ
คืบหน้าและกลยุทธ์การดาเนินงานที่ถูกนาไปปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยการรายงานผลการ
ดาเนินงานดังกล่าวทางกรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการบริหาร จะเป็ นผูน้ าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
ปั จจุบนั บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรกั ษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. ดร.เอกรินทร์
วาสนาส่ง
กรรมการอิสระ
5. นายไพบูลย์
อรุณประสบสุข กรรมการอิสระ
6. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ
7. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
8. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
ในคณะกรรมการบริษัท มีประธานกรรมการของบริษัท คือ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ เป็ นกรรมการอิสระ และ
ไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ ดั การ ซึง่ มีตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 5 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ
62.50 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระรวม 5 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ เป็ นผู้
มีความรู ้ และความเชี่ยวชาญในด้านสาขาวิ ชาทรัพยากรป่ าไม้ สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ของบริษัท นอกจากนี ้ ยังมีกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน คือ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง
เป็ นผูม้ ีความรู ้ และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ที่ทางบริษัทได้
เข้าร่วมลงทุนเพื่อขยายการดาเนินธุรกิจ ซึง่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัท
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สาหรับกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ จะมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหารและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของบริษัท
คานิยามกรรมการอิสระของบริษัท
(ที่เป็ นไปตามข้อกาหนดขั้นตา่ ของสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์)










ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ ๆ ด้วย
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา
คูส่ มรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่ จะ
ได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ น หรือเคย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทา เป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์ เป็ นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานอง
เดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ี่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่า กว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่าว
ให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ี่
เกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
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ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงาน
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ น
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือน
ประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. ดาเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ตลอดจนมีบทบาทในการกาหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ และมีมาตรการดูแลให้
เรือ่ งสาคัญได้ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุม
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนสนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกากับดูแลกิจการที่ดี
4. กากับ ติดตาม และดูแลให้ม่นั ใจว่า การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร และตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
5. มีหน้าที่กากับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิงานเชิงกลยุทธ์ข องฝ่ ายจัดการ รวมทัง้ ให้คาแนะนาและ
สนับสนุนการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ แต่ไม่มีสว่ นร่วมในการบริหารงานประจาของบริษัท
6. เป็ นผูล้ งคะแนนชีข้ าดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทัง้ สอง
ฝ่ ายเท่ากัน
7. ส่งเสริมให้เกิ ดการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย
ประเด็นสาคัญอย่างรอบคอบ และทั่วถึง ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่าง
เป็ นอิสระ
8. เสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท
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1. มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสม่าเสมอ ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
2. กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริษัท
3. พิจารณาอนุมตั ิผงั อานาจอนุมตั ิ
4. กากับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
5. พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผูป้ ระกอบการรายอื่น
6. รับ ผิ ด ชอบในการจัด ท ารายงานทางการเงิ น ให้ผู้สอบบัญ ชี ต รวจสอบ และ/หรือ สอบทานและเสนอต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
7. แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร และกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ทั้ง นี ้ ก าหนดให้ก รรมการหรือ บุค คลอื่ น ใดซึ่ ง มี ห รือ อาจมี ค วามขัด แย้ง ในส่ว นได้เ สีย หรือ ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้
นอกจากนัน้ ในกรณีตอ่ ไปนีจ้ ะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ
 การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
 การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบหรือเลิกบริษัท
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระ จานวน 4 ท่าน /
กรรมการตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน หนึง่ ในกรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการบริษัท ซึง่ ไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการจะเป็ นผูท้ ี่มีความหลากหลายในความรู ้ ความสามารถ อาทิ ความรู ้ ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี
การเงิน การปกครอง การผลิต การตลาด ด้านพลังงาน เป็ นต้น
คณะกรรมการตรวจสอบ
ปั จจุบนั บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรกั ษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอก เทอดศักดิ์
มารมย์
กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวพิมพ์ราไพ บุญชะนะ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่ มี ค วามรู ้แ ละประสบการณ์ ใ นการสอบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
งบการเงิ น คื อ รศ.ดร.มนตรี โสคติ ย านุ ร ั ก ษ์ สาหรั บ ประสบการณ์ ใ นการสอบทานงบการเงิ น นั้ น รศ.ดร.
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มนตรี ฯ ปั จจุ บ ั น ดารงตาแหน่ ง ประธานกรรมการตรวจสอบในบริ ษั ท จดทะเบี 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
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ นอกจากนีย้ งั รวมถึงการเสนอเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีภายนอกด้วย
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใ ห้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นีเ้ พื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษัท
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็ น หรือ ข้อ สัง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ร ับจากการปฏิ บัติ ห น้า ที่ต ามกฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นของ
กิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
8. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหาร
ปั จจุบนั บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการบริหาร
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการบริหาร
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอานาจสั่งการ วางแผน กาหนดนโยบาย และกลยุทธ์การดาเนินกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. ควบคุม ดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็ นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิ จที่
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิหรือกาหนดไว้แล้ว
3. เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั ิ แล้วแต่กรณี
4. กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์
5. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว หรือเป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตั ิในหลักการแล้ว
6. มีอานาจดาเนินการซือ้ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซือ้ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุ ง ใช้ หรือจัดการโดย
ประการอื่นซึง่ ทรัพย์สนิ ใด ๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมตั ิแล้ว
7. มีอานาจในการอนุมตั ิการซือ้ ทรัพย์สิน หรือการชาระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษัท
ตามสัญญา และ/หรือ ตกลงกับคูค่ า้ โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
8. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอานาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอานาจอนุมตั ิการซือ้ การจัดจ้าง การ
เช่า การเช่าซือ้ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอานาจลงทุน และดาเนินการชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จาเป็ นต่อการ
ดาเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
9. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอานาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอานาจอนุมตั ิการกูย้ ืมเงิน เบิกเงินเกิน
บัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงิ นอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยมี
รายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
10. มีอานาจพิจารณากาหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ
11. ด าเนิ น การเรื่ อ งอื่ น ๆ เพื่ อ เป็ น การสนับ สนุ น การด าเนิ น การข้า งต้น หรื อ ตามที่ ไ ด้ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป
ทัง้ นี ้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนัน้ จะไม่
รวมถึงอานาจ และ/หรือ การมอบอานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที่ตน หรือผูร้ บั มอบอานาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีสว่ นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ขัดแย้งกับบริษัท ซึง่ การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามที่ขอ้ บังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
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ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ัดการ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูน้ าในการบริหารและจัดการบริษัทภายใต้ขอบเขตอานาจ
หน้าที่ ดังนี ้
1. บริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
2. ดาเนินการหรือปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดาเนินการให้มีการจัดทาและส่งมอบนโยบายทางธุรกิ จของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมตั ิ และให้รายงานความคืบหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รบั อนุมตั ิ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกครัง้ ที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. บังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ดาเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคาสั่ง หนังสือแจ้ง
หรือหนังสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทสาเร็จลุลว่ งอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงการบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน เลื่อน ลด ตัด เงิ นเดือนหรือค่าจ้า ง
ลงโทษทางวินยั ตลอดจนให้ออกจากตาแหน่งตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ บริษัทกาหนด
6. มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะแทนได้ โดยการมอบอานาจ
ช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจ และ/
หรือ ให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทกาหนดไว้
7. เป็ นผูน้ าและปฏิบตั ิตนให้เป็ นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
ทัง้ นี ้ การใช้อานาจของกรรมการผูจ้ ดั การดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทาได้ หากกรรมการผูจ้ ดั การมีสว่ นได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัทในการใช้อานาจดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทกาหนดเป้าหมายการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การ และให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประจาทุกปี โดยกาหนดเป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และ
แผนงานประจาปี เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม
นอกจากนี ้ บริษัทได้จดั ให้มีการประเมินผลกรรมการผูจ้ ัดการ โดยกรรมการบริษัทที่ ไม่มีส่วนได้เสียกับกรรมการ
ผูจ้ ัดการ เป็ น ผูป้ ระเมิ นผลการปฏิบัติ งานของกรรมการผูจ้ ัด การเป็ น ประจ าทุก ปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ซึ่ง ในแต่ละปี
กรรมการบริษัทที่ไม่มีสว่ นได้เสียกับกรรมการผูจ้ ดั การ จะวัดผลการดาเนินงานของกรรมการผูจ้ ดั การในรอบปี ที่ผ่านมา ใน
รูปของความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงานที่สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทได้กาหนดไว้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ปั จจุบนั บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรกั ษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
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3. นายชาลี
4. นายอารักษ์

สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ดาเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด การประเมินผลความเสี่ยง แนว
ทางการป้องกันและตรวจสอบความเสีย่ งอย่างมีระบบในธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพื่อลดโอกาสที่องค์กร
จะเกิดความเสียหายให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยมุง่ เน้นให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ งขึน้ ในองค์กร
2. ให้คาแนะนาและให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Tolerance)
3. กลั่นกรองและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ม่ นั ใจว่าความเสี่ยงได้รบั การตอบสนองอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้
4. ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งจะจั ด ให้มี ก ารประชุ ม กั น อย่ า งน้อ ยปี ละ 2 ครั้ง และให้ร ายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ
คณะกรรมการสรรหา
ปั จจุบนั บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รบั การเสนอรายชื่อเป็ นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหากรรมการผูจ้ ดั การ โดยให้มกี าร
กาหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. จัดทาแผนพัฒนาการฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการและความรูท้ ี่เกี่ยวกับธุรกิจของกิจการให้แก่
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษัท
3. จัดทาแผนการพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูง (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มี
ศักยภาพให้สามารถสืบทอดตาแหน่งงานในกรณีที่กรรมการผูจ้ ดั การหรือผูบ้ ริหารระดับสูงเกษียณอายุ ลาออก
หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
4. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ปั จจุบนั บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
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1. รศ.ดร.มนตรี
2. นายชาลี
3. นายอารักษ์

โสคติยานุรกั ษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
สุขสวัสดิ์
กรรมการ

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็ นผูเ้ สนอนโยบายค่าตอบแทน รู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่า ย
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ทัง้ นีเ้ พื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนมีความ
เหมาะสม โดยดาเนินการ ดังนี ้
1.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
1.2 พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทเพื่อเปรียบเทียบถึง
ความเหมาะสม
1.3 กาหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็ นธรรมและเป็ นการ
ตอบแทนบุคคลที่ชว่ ยให้งานของบริษัทประสบผลสาเร็จ
1.4 ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจานวนเงินและสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทน
ของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม
1.5 พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็ นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกาหนดหรือข้อแนะนาที่เกี่ยวข้อง
2. ประเมินผลกรรมการผูจ้ ดั การและนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
4. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
หลักปฏิบตั ิที่ 1.2
ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรกากับดูแลให้นาไปสูผ่ ลอย่างน้อย คือ สามารถ
แข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมี
ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
รวมถึงสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง
แนวปฏิบตั ิที่ 1.2
1. บริษัทคานึงถึงความสามารถในการแข่งขันและการสร้างผลประกอบการที่ดีในระยะยาว โดยวางรากฐาน
กลยุทธ์การพัฒนาที่ย่งั ยืนผ่านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการติดตามปั จจัยต่าง ๆ โดยรอบด้านที่ก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ เพื่อให้สามารถปรับตัว
ได้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง โดยบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งที่จะเป็ นผูต้ ิดตาม ตรวจสอบ และให้
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ฝ่ายบริหารจัดการสามารถนานโยบายไปเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ ลดผลกระทบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ จากปั จจัย
ทางด้านธุรกิจที่มีการเปลีย่ นแปลงได้ นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายที่จะสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันให้เกิดขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การ
สร้างแนวทางความรู ด้ า้ นการผลิตให้เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตให้ลดลงได้
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อย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะเป็ นแนวทางที่จะสามารถสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ รวมถึงความสามารถในการแข่งขัน
ซึง่ จะช่วยสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัทในระยะยาวด้วย
2. บริษัทคานึงถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ี
ส่วนได้เสีย โดยได้กาหนดนโยบายจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่ างยั่งยืน
ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ บริษัทเชื่อว่า การประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริยธรรม เคารพในสิทธิของ
ผูอ้ ื่น และปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม จะเป็ นรากฐานที่สาคัญสาหรับแนวทางการ
ประกอบธุรกิจที่จะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึน้
3. บริษัทคานึงถึงการดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผ่าน
แนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกาหนดให้ในกระบวนการผลิตของบริษัท จะต้องมี
วิธีการบริหารจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจาก
กระบวนการผลิตของบริษัท ได้แก่ เศษไม้ เศษขีเ้ ลือ่ ย ฝุ่ น ละอองสี เศษสี เศษวัสดุ กาวที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิต เป็ นต้น
4. บริษัทคานึงถึงความสามารถในการปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากในยุคข้อมูลข่าวสารมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และต่ อเนื่อง ดังนัน้ การติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึน้ ทัง้ จากปั จจัยที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ รวมถึงปั จจัยที่อาจจะส่งผลกระทบโดยอ้อม เหล่านีล้ ว้ นเป็ นข้อมูลสาคัญที่
คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารจะต้องรูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้ เพื่อจะสามารถกาหนดนโยบาย
การทางานให้พร้อมรับมือ และลดผลกระทบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ ซึ่งเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึน้
ในช่วงปี 2563 จากผลกระทบของเชือ้ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ (COVID-19) นับเป็ นความท้าทายที่สาคัญ
ที่สง่ ผลให้บริษัทต้องพร้อมรับมือ และหานโยบายการจัดการแก้ไขปั ญหา เพื่ อสร้างความอยู่รอดให้เกิดขึน้
ได้ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาและไม่อาจควบคุมได้ในช่วงที่ผา่ นมา เป็ นต้น
หลักปฏิบตั ิที่ 1.3
คณะกรรมการมีหน้าที่ดแู ลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย์สจุ ริตต่อองค์กร และดูแลให้การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
แนวปฏิบตั ิที่ 1.3
กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ที่จะต้องมีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย์สุจริต ต่อองค์ก ร ดูแ ลให้การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย เช่ น พระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจ ากัด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึ ง
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดให้มีกระบวนการอนุมตั ิการดาเนินการที่สาคัญ ในธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุน การทาธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสาคัญ รายการที่มีส่วนได้เสีย การเข้าทา
รายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท การเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการจ่ายเงินปั นผล ให้เป็ นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด
ทัง้ นีก้ รรมการบริษัททุกท่านพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระ และปรับปรุ งตัวเองให้ทนั สมัย
อยูต่ ลอดเวลา รวมถึงให้มีความเข้าใจต่อกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบตั ิของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลีย่ นแปลง
ตามยุคสมัยที่เกิดขึน้ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกคน นอกจากนี ้ กรรมการบริษัททุก
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ท่านยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ โดยถื อ ปฏิ บ ั ติ เ ป็ นหน้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ ง เข้า
ประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจาเป็ น
ในกรณีของกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศและให้ความรูเ้ กี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ โครงสร้าง
การดาเนินธุรกิ จ ข้อมูลสัดส่วนรายได้ ผลการดาเนินงานในอดีตที่ผ่านมา โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท กฎเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมถึงหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง การจัดทารายงานการมีสว่ นได้เสีย นโยบายด้านการ
กากับดูแลกิจการ นโยบายป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ฯลฯ ที่ถือได้วา่ เป็ นข้อมูลสาคัญและควรต้องทราบของ กรรมการเข้า
ใหม่ ทัง้ นีเ้ พื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทและเตรียมความพร้อมสาหรับการ
ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ
หลักปฏิบตั ิที่ 1.4
คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกาหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผูจ้ ดั การและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การและฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย
แนวปฏิบตั ิที่ 1.4
บริษัทได้จดั ให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการ ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการทุกท่าน และ
จะมีการทบทวนรายละเอียดในกฎบัตรเป็ นประจาทุกปี นอกจากนีย้ งั ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายบริษัท และกากับ
ดูแลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการทาหน้าที่บริหารงานด้านต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกาหนด โดยประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ ไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อการแบ่งแยก
บทบาทหน้าที่ดา้ นการกาหนดนโยบาย และส่วนปฏิบตั ิงานตามนโยบายอย่างชัดเจน
อ้างอิงรายละเอียดของขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และกรรมการผูจ้ ดั การตามที่ปรากฏรายละเอียดในหัวข้อ แนวปฏิบตั ิที่ 1.1
หลักปฏิบัติที่ 2 : กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบตั ิที่ 2.1
คณะกรรมการควรกาหนดหรือดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็ นไปเพื่อความยั่งยืน โดย
เป็ นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทงั้ กิจการ ลูกค้า ผูม้ ีสว่ นได้เสีย และสังคมโดยรวม
แนวปฏิบตั ิที่ 2.1
บริษัทกาหนดวัตถุประสงค์คือ “การนาพาองค์กรให้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ” และกาหนดเป้าหมาย
หลักซึ่งเป็ นเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ภายในระยะเวลา 3 ปี ว่า “จะรักษาอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และกาไรจากการ
ดาเนินงานในกลุม่ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสูก่ ารเป็ นองค์กรพัฒนาต่อ ยอดการลงทุนเพื่อลดต้นทุน
ในธุรกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร รวมถึงการตัง้ เป้าหมายผลตอบแทนจากธุรกิจด้านพลังงานทดแทนคิดเป็ น
สัดส่วนไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิรวมของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้ หมดภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการกระจาย
ความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจสู่ธุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่มีศกั ยภาพและโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง” ซึ่งจะเห็นได้ว่า
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิ จการเป็ นไปเพื่อความยั่งยืน เน้นการสร้างคุณค่า ให้แก่กิจการ ซึ่งจะก่อให้เกิ ด
ประโยชน์ร่วมกันทัง้ ในส่วนของลูกค้าที่จะได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี การพัฒนารู ปแบบสินค้า มีแนวทางการลดต้นทุน
เพื่อให้สามารถจาหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สมเหตุสมผล ผูม้ ีสว่ นได้เสียมีโอกาสได้รบั ประโยชน์จากแนวทางการต่อยอด
ธุรกิ จของบริษัทสู่ตน้ นา้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้า ได้แ ก่ Supplier ผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบ สถาบันการเงิ นที่ ให้การ
สนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท รวมถึงธุรกิจด้านพลังงานทดแทนที่จะให้ประโยชน์และเป็ นส่วนหนึ่งของการสร้างความ
มั่นคงทางด้านพลังงานให้เกิดขึน้ ในสังคม และชุมชนที่บริษัทมีโอกาสเข้าไปลงทุนในพืน้ ที่ดงั กล่าว
บริษัทได้สง่ เสริมให้บคุ ลากรทุกระดับมีสว่ นร่วมในการนาเสนอและตัดสินใจที่จะกาหนดแนวทางการทางานที่
ช่วยส่งเสริมให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร เพื่อก่อให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กรขึน้ ที่ทกุ คนจะต้อง
ตระหนักถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน
หลักปฏิบตั ิที่ 2.2
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ม่นั ใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง
และ/หรือประจาปี ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดยมีการนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย
แนวปฏิบตั ิที่ 2.2
คณะกรรมการจะกากับดูแลให้การจัดทากลยุทธ์และแผนงานประจาปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักของกิจการ โดยคานึงถึงปั จจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนัน้ รวมถึงการคาดการณ์ปัจจัยที่อาจจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลง และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ได้ในอนาคต โดยในทุกครัง้ ที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการ
สอบถามถึ ง ความก้าวหน้า ในการปฏิ บัติ งานจากกรรมการผู้จัด การและผู้บริห ารที่เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ เป็ น การทบทวน
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ เพื่อให้ม่นั ใจว่ากลยุทธ์ และแผนการทางานที่วางไว้ได้คานึงถึงผลกระทบในระยะเวลา
ที่อาจจะเกิดขึน้ และพอจะคาดการณ์ได้ นอกจากนีย้ งั รวมถึงการดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปั จจัยและความ
เสีย่ งต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย ซึ่งผูม้ ีสว่ นได้เสียในที่นีค้ รอบคลุมถึง พนักงานบริษัท
ผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล เป็ นต้น นอกจากนี ้
คณะกรรมการยังตระหนักถึงความเสี่ยงของการตัง้ เป้าหมายที่อาจนาไปสูก่ ารประพฤติที่ผิดกฎหมาย การทุจริต หรือขาด
จริยธรรม เป็ นประเด็นหลักที่จะมีการทักท้วงถึงความเสี่ยงของเป้าหมายเมื่อมีการพิจารณาประกอบกับปั จจัยแวดล้อม
ต่าง ๆ ที่อาจจะเอือ้ ให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย
โดยคณะกรรมการจะกากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ท่วั ทัง้
องค์กร เพื่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รบั ทราบข้อมูลและสามารถวางแผนวิธีการการปฏิบตั ิงานที่สอดรับและเป็ นไป
ตามความต้องการขององค์กรได้
ทัง้ นีใ้ นการสร้างช่องทางการมีสว่ นร่วมหรือช่องทางการสือ่ สารระหว่างผูม้ ีสว่ นได้เสียกับกิจการ บริษัทได้จดั ทา
ข้อ มู 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 นเว็บไซต์หลักของบริษัทเพื่อให้กิจ การสามารถเข้าถึงและได้รบั ข้อมูลประเด็นหรือความ
ต้องการของผูม้ ีสว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ ได้ โดยที่ผ่านมาหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะได้รบั การติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์
สายตรงเข้ามาที่หน่วยงานเป็ นช่องทางที่ปัจจุบนั ได้รบั การติดต่อมากที่สดุ บางส่วนทาให้สามารถรับทราบประเด็นและ
ความคาดหวังส่วนหนึ่งจากผูม้ ีส่วนได้เสีย ซึ่งในบางประเด็นที่ได้รบั ทราบสามารถนาเสนอต่อระดับผูบ้ ริหารเพื่อนาไป
วิเคราะห์และต่อยอดการสร้างคุณค่าร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้เสียมาดาเนินการให้เกิดผลได้ รวมถึงการส่งข้อมูลสอบถามหรือข้อ
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ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งจะส่งตรงมาที่อีเมล์ของผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย เพื่อรับทราบข้อมูลที่สอบถามเข้ามารวมถึง ข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ทัง้ นีบ้ ริษัทมีนโยบายที่จะกากับดูแลเพื่อเปิ ดโอกาสช่องทางการสื่อสารระหว่างผูม้ ีสว่ นได้เสียกับ
กิจการให้มากขึน้
คณะกรรมการตระหนักถึงการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดความเหมาะสม และปลอดภัย เพื่อ
ส่งเสริมให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยแบ่งแยกตามประเภทธุรกิจทัง้ ในส่วนของธุรกิจ
หลัก และธุรกิจที่อยู่ระหว่างการเข้าลงทุน โดยในส่วนของธุรกิ จเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริษัทนัน้ ได้หาแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการนาเทคโนโลยีเครื่องจักรที่มีความทันสมัยเข้ามา
ใช้ในกระบวนการผลิตโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดจานวนแรงงานในสายการผลิต ลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อป้องกัน
ปั ญหาการขาดแคลนแรงงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต และเพื่อดูแลการผลิตให้สอดคล้องกับรู ปแบบ
ของเฟอร์นิเจอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของตลาด สาหรับในส่วนของธุรกิจพลังงานทดแทน ที่บริษัทได้เข้า
ลงทุนในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความ
ทันสมัย และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ าได้ในระยะยาวสอดคล้องกับอายุของสัญญาซือ้
ขายไฟฟ้าที่ได้รบั ในแต่ละโครงการ
หลักปฏิบัติที่ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบตั ิที่ 3.1
คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ ในเรือ่ งขนาด องค์ประกอบ
สัดส่วนกรรมการที่เป็ นอิสระ อย่างเหมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสูว่ ตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กาหนดไว้
แนวปฏิบตั ิที่ 3.1
บริษัทกาหนดนโยบายองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ
หลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัท เพศ อายุ และต้องมี
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดาเนินกิจการ
อยู่ โดยคณะกรรมการชุดปั จจุบนั มีขนาดที่เหมาะสมและประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ที่
เพียงพอ ที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน นอกจากนีใ้ นส่วนของ
คณะกรรมการยังประกอบด้วยกรรมการอิสระที่สามารถให้ค วามเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ ายจัดการได้อย่างอิสระใน
จานวนที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้กาหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่ต่ากว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมด แต่ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
ปั จจุบนั บริษัทมีจานวนกรรมการบริษัททัง้ หมด 8 ท่าน แบ่งออกเป็ นกรรมการอิสระจานวน 5 ท่าน และมี
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารและ/หรือผูถ้ ือหุน้ รวม 3 ท่าน
ในส่วนของกรรมการอิสระของบริษัท มีจานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ กรรมการอิสระสามารถทางานร่วมกับคณะกรรมการ
ทัง้ หมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
ทั้ง นี บ้ ริ ษั ท ได้เ ปิ ด เผยนโยบายในการก าหนดองค์ป ระกอบและโครงสร้า งของคณะกรรมการที่ มี ค วาม
หลากหลาย และข้อมูลกรรมการ ได้แก่ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุน้ จานวนปี ที่ดารง
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ตาแหน่งกรรมการ การดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และส่วนได้เสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ใน
รายงานประจาปี หนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้ และบนเว็บไซต์ของบริษัท
หลักปฏิบตั ิที่ 3.2
คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้ม่ นั ใจว่า องค์ประกอบและการ
ดาเนินงานของคณะกรรรมการเอือ้ ต่อการใช้ดลุ ยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
แนวปฏิบตั ิที่ 3.2
ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริษัทคือ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ เป็ นบุคคลที่มีความ
เหมาะสมต่อตาแหน่งประธานกรรมการ และไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ ดั การซึ่งดูแลรับผิดชอบในส่วนการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิใช้ ซึง่ บริษัทเชื่อมั่นว่า องค์ประกอบและการดาเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ ต่อการใช้ดลุ ยพินิจในการ
ตัดสินใจอย่างเป็ นอิสระ อ้างอิงรายละเอียดของขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ตามที่
ปรากฏรายละเอียดในหัวข้อ แนวปฏิบตั ิที่ 1.1 ในฐานะที่ประธานกรรมการมีบทบาทเป็ นผูน้ าของคณะกรรมการ
สาหรับหลักการที่ควรปฏิบตั ิว่า ในคณะกรรมการส่วนใหญ่ควรเป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารที่ สามารถให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ ายจัดการได้อย่างอิสระนัน้ เนื่องจากโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทในปั จจุบนั ที่มี
จานวนทัง้ หมด 8 ท่าน จะประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 5 ท่าน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร และผู้
ถือหุน้ ของบริษัทจานวน 3 ท่าน ซึ่งจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว เท่ากับ บริษัทมีจานวนกรรมการอิสระที่
มากกว่ากรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการกาหนดนโยบายให้กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ดารงตาแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับ
จากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ครัง้ แรกตามโครงสร้างของคณะกรรมการ
บริษัท แต่อย่างไรก็ตามอาจได้รบั การแต่งตัง้ ต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ แต่จะไม่เป็ นการต่อวาระโดย
อัตโนมัติ กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประโยชน์ที่มีต่อบริษัท ทักษะ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงการปกป้องดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
เป็ นสาคัญ
ในกรณีก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องสาคัญ คณะกรรมการอาจจะพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุด
ย่อย เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลในประเด็นเฉพาะเรื่อง และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบต่อไป อาทิ ในส่วนของนโยบายสาคัญที่จะกาหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง จะผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดโดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เป็ นต้น
คณะกรรมการได้ดแู ลให้มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จานวน
ครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ไว้ในรายงานประจาปี
นอกจากนีใ้ นการพิจารณาอนุมตั ิ รับรองหรือให้ความเห็นต่อวาระการประชุม คณะกรรมการได้กาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับจานวนองค์ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ย
กว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
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หลักปฏิบตั ิที่ 3.3
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้
คณะกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
แนวปฏิบตั ิที่ 3.3
ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหา จะเป็ นผูม้ ีหน้าที่คดั เลือกกรรมการบริษัท ซึ่งจะปฏิบตั ิตามหลัก เกณฑ์ในการ
คัดเลือกกรรมการใหม่ โดยก่อนการนาเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็ นผูใ้ ห้
ความเห็น โดยตามรายชื่อที่นาเสนอจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ ยวข้องกาหนดไว้ รวมทัง้ ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ ทุ่มเท และมี ทักษะ
ประสบการณ์ดา้ นการบริหารงานในธุรกิจหลัก รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนเป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ในการสรร
หากรรมการ จะต้องดาเนินไปอย่างสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทด้วย เช่นที่ผา่ นมา บริษัทได้มีการเข้า
ลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานเพิ่มขึน้ ทางคณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการเข้าใหม่ ที่มีคณ
ุ สมบัติและ
ประสบการณ์ และเป็ น ผู้ที่ มี ค วามรู ้ ความเชี่ ย วชาญด้า นพลัง งาน เข้า มา เพื่ อ เสริ ม ศัก ยภาพให้กับ ภาพรวมของ
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนีจ้ ากความจาเป็ นในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อนามาใช้ต่อยอดการลงทุนในธุรกิจด้าน
พลังงาน รวมถึงธุรกิ จอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต ทางคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาสรรหากรรมกา รอิสระที่มี
ความรู ้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในแวดวงธุรกิ จด้านการเงิน การลงทุน เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งใน
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมาด้วย
บริษัทมีนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยการใช้เครื่องมือ ตารางการพิจารณา
องค์ประกอบความรู ้ ความสามารถของกรรมการ (Board Competency Matrix) เพื่อจะนามาประกอบการพิจารณาเรื่อง
การวิเคราะห์ทกั ษะที่จาเป็ นเพื่อนามาใช้ในการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งจะแบ่งหัวข้อหลักที่ใช้ประกอบการพิจารณา
ออกเป็ น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความรู เ้ กี่ยวกับอุตสาหกรรม และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ทักษะ และประสบการณ์ ความรูใ้ นด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย ฯลฯ รวมถึงความสามารถด้านพฤติกรรม
อาทิ การทางานเป็ นทีม การประสานงาน ความกล้าได้กล้าเสีย ฯลฯ ซึง่ หากพิจารณาจากตารางดังกล่าวแล้ว องค์ประกอบ
ของกรรมการแต่ละท่าน เมื่อนามาพิจารณาต่อภาพรวมของคณะกรรมการแล้วมีความครอบคลุมในทุก ๆ หัวข้อ
คณะกรรมการสรรหาจะเป็ นผูพ้ ิจารณาว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และครอบคลุมความรู ้
ประสบการณ์ ความสามารถ และทักษะ ครบถ้วนเพียงพอ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพในการดาเนินงานใน
ส่วนของคณะกรรมการบริษัทแล้ว
โดยบริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลกรรมการ ได้แก่ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุน้
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ และการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจาปี และบน
เว็บไซต์ของบริษัท
ทัง้ นีก้ ่อนการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา ในแต่ละปี บริษัทจะมีประกาศเชิญชวนให้ผถู้ ือหุน้ ที่
ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รบั การพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทสามารถเสนอรายชื่อได้ โดยนา
ประกาศขึน้ แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท โดยในกระบวนการแต่งตัง้ กรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะเสนอรายชื่อและ
ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ โดยบริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้รบั คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ปี 2562 และปี
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2563 ด้วยคะแนนการประเมินเต็ม 100 คะแนน 98 คะแนน (สาเหตุเกิดจากกรรมการบริษัทบางท่านติดภารกิจกะทันหันใน
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทาให้จานวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเกณฑ์) และ 100 คะแนน ตามลาดับ ซึ่งเป็ น
การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
ทัง้ นีอ้ งค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา จะต้องประกอบด้วย
กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็ นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาเป็ น
กรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการรายเดิม จะมีการพิจารณาถึงการอุทิศตน
เพื่อประโยชน์ของบริษัทตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนถึงผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย
ดังนัน้ บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพียงพอ
หลักปฏิบตั ิที่ 3.4
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผถู้ ือหุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนาพาองค์กรให้ดาเนินงานได้ตามเป้าหมายทัง้
ระยะสัน้ และระยะยาว
แนวปฏิบตั ิที่ 3.4
บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สาหรับหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการเสนอค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะนาเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปี ที่
ผ่านมา การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจานวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่เพิ่มขึน้ ตาม
โครงสร้างการดาเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนาข้อมูลค่าตอบแทนที่
กาหนดในเบือ้ งต้นไปเปรียบเทียบอ้างอิงกับข้อมูลสรุปผลสารวจข้อมูลกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทจดทะเบียนสาหรับ
ค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท และแยก
ตามขนาดกาไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท ซึ่งจัดทาขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นประจาทุกปี ทัง้ นีเ้ พื่อให้
มั่น ใจว่า โครงสร้า งและอัต ราค่า ตอบแทนมี ค วามเหมาะสมกับ ภาระหน้า ที่ ความรับ ผิ ด ชอบที่ เ พิ่ ม ขึ น้ และจูง ใจให้
คณะกรรมการนาพาองค์กรบรรลุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
ทัง้ นีอ้ งค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน จะต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านน ต้องเป็ นกรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็ นกรรมการอิสระ
โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอรายละเอียดโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้
รูปแบบที่เป็ นตัวเงิน และไม่ใช่ตวั เงินต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรู ปแบบให้มีความ
เหมาะสม ก่อนที่จะนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
บริษั ทได้เปิ ดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ก ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรู ปแบบและจานวนของ
ค่าตอบแทน ทัง้ ในส่วนที่ได้รบั จากบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ไว้ในรายงานประจาปี
สาหรับนโยบายและรู ปแบบของค่าตอบแทนที่ให้กบั ผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะ
เป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร โดยมีนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนจากผลการดาเนินงานของบริษัท ทัง้ ใน
ระยะสัน้ และระยะยาว ผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล โดยพิจารณาจากตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบั ติงานทัง้ ที่เป็ นตัวชีว้ ดั ทางด้าน
การเงิน อัตราการเติบโตของธุรกิจ รายได้ กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน ตัวชีว้ ดั ด้านการพัฒนากระบวนการทางาน การ
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บริหารความเสีย่ ง การพัฒนาบุคลากร และตามขอบเขตความรับผิดชอบของตาแหน่งงานตลอดจนความสามารถในการ
แข่งขันของบริษัท
หลักปฏิบตั ิที่ 3.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้กรรมการทุก ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ
แนวปฏิบตั ิที่ 3.5
คณะกรรมการตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
โดยในกรณีของกรรมการใหม่ที่เข้ารับตาแหน่งในบริษัทเป็ นครัง้ แรกจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ ผ่านการนาเสนอ
ข้อมูลเกี่ ยวกับบริษัท ได้แก่ ความรู เ้ กี่ ยวกับโครงสร้างคณะกรรมการในปั จจุบัน โครงสร้างผูถ้ ื อหุน้ โครงสร้างองค์ก ร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อมูลผลการดาเนินงานในช่วงที่ผา่ นมา เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการดาเนินธุรกิจที่ระบุ
ไว้ในแผนงาน กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมถึงหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง การจัดทารายงานการมีสว่ น
ได้เสีย นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการ นโยบายป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ฯลฯ ต่อกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ เพื่อให้
ทราบถึ งรายละเอียดที่สาคัญของบริษัท รวมถึงการส่งคณะกรรมการเข้าอบรมในหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) ที่จดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดให้กรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรม
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท บริษัทได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น
ของกรรมการโดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทางานของกรรมการที่ดารงตาแหน่งหลายบริษัท เพื่อให้ม่นั ใจว่า กรรมการ
สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ ทัง้ นีก้ ารเข้าดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนของกรรมการบริษัทไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตามบริษัทจะพิจารณาจากประโยชน์ที่ได้รบั จากการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ การให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็ นสาคัญ
บริษัทมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ข้อมูลจานวนครัง้ ในการเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการบริษัทที่ได้จดั ให้มีขนึ ้ ทัง้ หมดในรอบปี ไว้ในรายงานประจาปี โดยกาหนดว่า กรรมการแต่ละคน
ควรเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมทัง้ หมด ทัง้ นีป้ ั จจุบนั บริษัทยังไม่พบกรณีที่กรรมการหรือ
ผูบ้ ริหารของบริษัท เข้าดารงตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหาร หรือเป็ นผูม้ ีสว่ นได้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่
มีความขัดแย้งกับบริษัทแต่อย่างใด
หลักปฏิบตั ิที่ 3.6
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษัทย่อย
และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้ บริษัทย่อยและกิจการอื่น
ที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
แนวปฏิบตั ิที่ 3.6
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็ น 2 ส่วนหลัก โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1. นโยบายการกากับดูแลด้านการบริหาร
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 การเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รบั มติ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ โดย
ก าหนดให้ก รรมการและผู้บ ริ ห ารที่ เ สนอชื่ อ นี ้มี คุ ณ สมบัติ บทบาท หน้า ที่ แ ละ ความ
รับผิดชอบ เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้
 กรรมการและผูบ้ ริหารที่ได้รบั แต่งตัง้ ตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
ให้ดารงตาแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ มีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบหลัก
ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ จะ
กาหนด อย่างไรก็ตามกรรมการและผูบ้ ริหารที่ได้รบั การแต่งตัง้ จะต้องมีหน้าที่ดูแล รักษา
ผลประโยชน์ให้กบั บริษัท และดูแลให้เป็ นไปอย่างสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
 กรรมการของบริษั ท ต้อ งด าเนิ น การให้บ ริษั ท ย่อ ย บริษั ท ร่ ว ม มี ร ะบบควบคุม ภายในที่
เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม
รวมทัง้ ควบคุมให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีระบบงานที่ชดั เจนเพื่อแสดงได้วา่ มีระบบเพียงพอ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่สาคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดได้อย่ างต่อเนื่องและ
น่าเชื่อถือ รวมทัง้ มีช่องทางให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทสามารถได้รบั ข้อมูลเพื่อใช้ใน
การติดตาม ดูแลผลการดาเนินงาน และฐานะการเงิน การทารายการระหว่างบริษัทย่อย
บริษัทร่วมกับกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัทย่อย บริษั ทร่วม และการทารายการที่ มี
นัยสาคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีต้ อ้ งจัดให้มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
โดยอาจแต่ง ตั้งที ม ผูต้ รวจสอบระบบควบคุม ภายในของบริษั ท หรือ ว่าจ้า งผู้ตรวจสอบ
ภายในจากภายนอกก็ได้ และดูแลให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็ นประจาด้วย
 กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยจะต้องเปิ ดเผย และนาส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและ
บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งแจ้ ง ทราบต่ อ คณะกรรมการของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ท ราบถึ ง
ความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรมกับบริษัทในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และจะต้อ งหลี ก เลี่ ย งการท ารายการที่ อ าจก่ อ ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่อง
ดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัททราบภายในกาหนดเวลาที่บริษัทกาหนดเพื่อเป็ นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสิน ใจหรืออนุมตั ิดาเนินการใด ๆ ซึ่งการพิจารณานัน้ จะคานึงถึง
ประโยชน์โดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นสาคัญ รวมถึงการปฏิบตั ิให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับตามที่หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้
ทัง้ นีก้ รรมการของบริษัทย่อยต้องไม่มีสว่ นร่วมอนุมตั ิในเรือ่ งที่ตนเองมีสว่ นได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทงั้ ทางตรงและทางอ้อมด้วย
 การทาธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อย กับกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ จะต้องนาหลักเกณฑ์ของการทารายการที่เกี่ยวโยง ตามที่หน่วยงานกากับดูแล
ได้กาหนดไว้เข้ามาพิจารณาด้วย
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 กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะกระทาธุรกรรมกับ
บริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของ
บริษัท ซึง่ จะต้องไม่รวมถึงกรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสีย หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ตามแต่
ขนาดรายการที่คานวณได้ (แล้วแต่กรณี ) โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณรายการตามที่
กาหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือประกาศ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนัน้ มาบังคับใช้ เว้นแต่เป็ นการทาธุรกรรมที่เป็ นข้อตกลง
ทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญํูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริหารหรือบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รบั
อนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทได้
อนุมตั ิไว้แล้ว
 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูร้ บั มอบหมายของบริษัทย่อย และบริษัท
ร่วม รวมถึงคู่สมรส หรือผูท้ ี่อยู่กินด้วยกันฉันท์สามี ภรรยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล่าวใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัท และของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทัง้ ที่ได้มา
จากการกระทาตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็ นนัยสาคัญต่อบริษัท
บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และผูอ้ ื่น
ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่
 คณะกรรมการบริษัทย่อย บริษัทร่วมจะต้องดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการอื่นที่
สาคัญ ได้แก่ การเพิ่มทุน ลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็ นต้น เพื่อแจ้งทราบต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นาส่งผลการดาเนินงานรายเดือน งบการเงิน ฉบับสอบ
ทาน และฉบับตรวจสอบ โดยผูส้ อบบัญชีรายไตรมาส และรายปี ตามลาดับ ตลอดจนข้อมูล
ที่ใช้ประกอบการจัดทางบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กบั บริษัท พร้อม
ยินยอมให้บริษัทใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทางบการเงินรวม หรือรับรูต้ ามวิธีสว่ น
ได้เสียแล้วแต่กรณี
 บริษั ทย่อยและบริษั ทร่วมมีห น้า ที่จัดท างบประมาณการใช้จ่ าย การลงทุน และผลการ
ดาเนินงาน และสรุ ปเปรียบเทียบระหว่างตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ของงบประมาณการใช้จ่าย
การลงทุน และผลการดาเนินงาน กับตัวเลขที่เกิดขึน้ จริงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ย่อยและบริษัทร่ว มเพื่อ รับทราบ รวมถึง ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ เพื่อรายงานต่อบริษัท
 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปั ญหาทางการเงินที่มีนยั สาคัญต่อบริษัท
เมื่อตรวจพบ หรือได้รบั การร้องขอจากบริษัทให้ดาเนินการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและ
รายงาน
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3. นโยบายการจัดทาสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุน้ (Shareholders’ Agreement) หรือรูปแบบของสัญญาอื่นที่
มีสาระสาคัญใกล้เคียงกัน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทาสัญญาดังกล่าว ในกรณีที่มีการ
เข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนยั สาคัญ โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงตัง้ แต่รอ้ ยละ 20
แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เพื่อระบุขอ้ ตกลงให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอานาจในการบริหารจัดการและการ
มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญ การติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็ นข้อมูลใน
การจัดทางบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและทันตามกาหนดเวลา
หลักปฏิบตั ิที่ 3.7
คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ประจาปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนาไปใช้สาหรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ตอ่ ไปด้วย
แนวปฏิบตั ิที่ 3.7
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดแนวปฏิบตั ิในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี โดยคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยจะประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและ
ปั ญหา เพื่อสามารถนาไปปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจะเป็ นการประเมินทัง้ แบบคณะและรายบุคคล
โดยจะเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจาปี โดยหัวข้อหลักที่นามาใช้ในการ
ประเมิน ได้แก่ การประเมินโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงการประเมินด้านอื่น ๆ อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร เป็ นต้น
หลักปฏิบตั ิที่ 3.8
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านมีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกั บการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคน
ได้รบั การเสริมสร้างทักษะและความรูส้ าหรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างสม่าเสมอ
แนวปฏิบตั ิที่ 3.8
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู อ้ ย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปี จะสนับสนุน
กรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิ่มพูนความรู ใ้ นการปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนื่อง และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมฝึ กอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ ที่จดั โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และในกรณีที่เป็ นกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะสนับสนุนให้ผ่านการอบรม
และได้รบั ประกาศนียบัตรโดยเร็วที่สดุ นับจากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้
เมื่อมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ัดการ และ/หรือเลขานุการบริษัทเป็ นผูด้ าเนินการ
ปฐมนิเทศผ่านการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย โครงสร้างองค์กร ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน วิสยั ทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ในปั จจุบนั กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมถึงหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง การจัดทารายงานการมีสว่ นได้
เสีย นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการ นโยบายป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ฯลฯ เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับกรรมการเข้าใหม่
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หลักปฏิบตั ิที่ 3.9
คณะกรรมการควรดูแลให้ม่นั ใจว่าการดาเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่จาเป็ น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์ที่จาเป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการ
แนวปฏิบตั ิที่ 3.9
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการวางแผนตารางการจัดประชุมประจาปี เป็ นการล่วงหน้า รวมถึงการแจ้งเพื่อทราบ
สาหรับวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้าเช่นกัน ทัง้ นีเ้ พื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้
รวมถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหรือซักถามในแต่ละวาระการประชุมได้เป็ นการล่วงหน้า
โดยในรอบปี 2563 บริษัทได้กาหนดตารางการจัดประชุมคณะกรรมการ ประจาปี 2563 เป็ นการล่วงหน้า ซึ่ง
ตารางที่กาหนดไว้นีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยกาหนดเฉพาะการจัดประชุมเพื่อรับรองงบการเงินตามรอบระยะเวลา
บัญชี ดังนี ้
ครั้งที่
1
2
3
4

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

โดยจานวนครัง้ ของการจัดประชุมจะต้องไม่ต่ากว่าปี ละ 4 ครัง้ ซึง่ ปี ที่ผา่ นมาจานวนครัง้ ของการจัดประชุมต่อปี
เท่ากับ 13 ครัง้ สาหรับปี 2563 เนื่องจากเป็ นไปตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและนโยบายการเติบโตของธุรกิจ โดยในการจัดประชุมแต่ละครัง้ ประธานกรรมการบริษัทจะเปิ ดโอกาสให้
กรรมการรวมทัง้ ฝ่ ายจัดการในที่ประชุมมีโอกาสที่จะเสนอหรือให้ความเห็นในเรือ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อนาเสนอใน
ที่ประชุม นอกจากนีย้ งั สนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ัดการเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกเพื่อเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเพื่อเป็ นผูน้ าเสนอข้อมูล รายละเอียดในส่วนของการปฏิบตั ิงาน และเพื่อเปิ ดโอกาสให้รูจ้ กั ผูบ้ ริหารระดับสูง
ที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดการเป็ นผูส้ บื ทอดตาแหน่งได้ในอนาคต
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้มีการจัดประชุมสาหรับกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารเพื่อจะได้มีโอกาสที่จะประชุม
ระหว่างกันเองตามความจาเป็ นเพื่ออภิปรายถึงปั ญหาต่าง ๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และเสนอแนะให้แจ้งให้
กรรมการผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุมด้วย ซึ่งในรอบปี 2563 ทางบริษัทได้จดั การประชุมดังกล่าว เป็ นจานวน 1 ครัง้
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผา่ นมา
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายแต่งตัง้ เลขานุการบริษัท ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ใน
การสนับสนุนคณะกรรมการ ได้แก่ สนับสนุนคณะกรรมการให้สามารถปฏิบตั ิ งานได้ตามกฎหมาย (Compliance Roles)
การติดตาม วัดผล และการกากับดูแล (Monitoring and Supervising) สนับสนุนคณะกรรมการในการสร้างผล
ประกอบการ (Performance Roles) การกาหนดนโยบาย (Policy Making) รวมถึงการสนับสนุนคณะกรรมการในการ
ทางานผ่านผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร (MD/CEO) (Approve and work with and through the MD/CEO) โดยบริษัทจะ
เปิ ด เผยคุณ สมบัติ แ ละประสบการณ์ข องเลขานุก ารบริ ษั ท ไว้ใ นรายงานประจ าปี และบนเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท โดย
คณะกรรมการให้การสนับสนุนการเข้ารับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู อ้ ย่างต่อเนื่องที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บัติ
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หน้าที่แก่เลขานุการบริษัท อาทิ หลักสูตร Company Secretary Program ที่จดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) เป็ นต้น
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายในการส่ง เอกสารประกอบการประชุม ล่ว งหน้าแก่ กรรมการบริษั ท ตาม
ข้อกาหนดของกฎหมาย โดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ้ ึ่งได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
หลักปฏิบัติที่ 4 : สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบตั ิที่ 4.1
คณะกรรมการควรดาเนินการให้ม่นั ใจว่า มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงให้มี
ความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการขับเคลือ่ นองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย
แนวปฏิบตั ิที่ 4.1
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ โดยคุณสมบัติของกรรมการผูจ้ ดั การที่ตอ้ งการสรรหา
จะพิจารณาจากความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ที่เกี่ ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ประสบการณ์ดา้ นการบริหารงาน ความ
ทุ่มเทในการทางาน คุณลักษณะ ภาพลักษณ์และวิสยั ทัศน์ดา้ นการบริหารงานที่จาเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้าหมาย การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ การมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี นอกจากนีจ้ ะ ต้องเป็ นผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็ นส่วนหนึง่ ที่สาคัญในการพิจารณา
ของหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาด้วย
คณะกรรมการจะติด ตามดูแ ลให้กรรมการผู้จัด การดูแ ลให้มีผู้บ ริห ารระดับสูง ที่เ หมาะสม โดยอย่า งน้อ ย
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาจะร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การในการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา
และแต่งตัง้ บุคคลเพื่อใช้ประกอบการให้ความเห็นชอบต่อบุคคลที่กรรมการผูจ้ ดั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง โดยจะ
อ้างอิงตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเช่นเดียวกับการคัดเลือกกรรมการผูจ้ ดั การ โดยคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการ
สรรหาจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเช่นเดียวกับที่ใช้กับกรรมการผูจ้ ัดการ โดยจะคัดเลือกในบางข้อที่
เหมาะสมมาปรับใช้
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ัดการและผูบ้ ริหารระดับสูงได้รบั การ
อบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
หลักสูตรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจต่อบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรที่จะช่วยยกระดับความรู ้ ทักษะที่จะ
สามารถนามาปรับใช้ในสาขาวิชาชีพตามตาแหน่งงานที่รบั ผิดชอบโดยตรง
คณะกรรมการเล็งเห็นว่า เพื่อให้บริษัทได้รบั ประโยชน์สงู สุดในการที่กรรมการผูจ้ ัดการจะสามารถอุทิศเวลา
สาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการผูจ้ ดั การได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กาหนดเป็ นนโยบายว่า ห้ามมิให้กรรมการ
ผูจ้ ัดการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การในบริษัทจดทะเบียน (Listed Company) อื่น ยกเว้นการเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การในบริษัทที่มีฐานะเป็ นบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในระยะเวลาชั่วคราวในช่วงเริ่มต้นของการจัดตัง้ ธุรกิจ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เท่านัน้ ทัง้ นีห้ ากมีความจาเป็ นจะใช้เวลานานกว่านัน้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
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สาหรับตาแหน่งกรรมการนัน้ กาหนดจานวนบริษัทที่กรรมการบริษัทสามารถเข้ารับตาแหน่งในฐานะกรรมการ
ได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูงนัน้ คณะกรรมการมีนโยบายห้ามไม่ให้ดารงตาแหน่งผูบ้ ริหาร
ระดับสูงในบริษัทจดทะเบียนอื่น เนื่องจากเป็ นระดับรับนโยบายจากคณะกรรมการไปปฏิบตั ิงาน จึงจาเป็ นจะต้องอุทิศเวลา
ในการทางานให้กบั บริษัทอย่างเต็มที่
และเพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการจึงได้กาหนดให้มีแผนสืบทอดตาแหน่ง
(Succession Plan) เพื่อเป็ นการเตรียมสืบทอดตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูง โดยรายละเอียดของการ
จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง มีรายละเอียดทีก่ าหนดไว้ ดังนี ้
1. การระบุคณ
ุ สมบัติที่ตอ้ งการและจาเป็ น (Requirement) ของตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร
ระดับสูง
2. การระบุถงึ ศักยภาพ (Potential) และความสามารถทีเ่ หมาะสมของบุคคลที่จะมาสืบทอดตาแหน่งงาน
3. การพิจาณาถึงแผนการอบรมเพือ่ พัฒนาความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็ นและ
เหมาะสมแก่บคุ คลที่จะมาสืบทอดตาแหน่งงาน
4. การกาหนดแนวทางในการคัดเลือกและคัดสรรบุคคลที่จะมาสืบทอดตาแหน่งงานที่มีความรู ้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สดุ เพื่อสร้างคุณค่า (Value Added)
ให้กบั บริษัท
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการสรรหา จะกาหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูร้ ายงานผลการดาเนินงานตามแผนสืบทอด
ตาแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา
หลักปฏิบตั ิที่ 4.2
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
แนวปฏิบตั ิที่ 4.2
เพื่อให้การกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนสามารถใช้เป็ นเครือ่ งจูงใจให้กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารระดับสูง และ
บุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับสามารถปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ข องบริษั ท ในระยะยาว ทางคณะกรรมการจึง ได้วางหลั กเกณฑ์ และขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไว้ ดังนี ้
1. การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน ผลการดาเนินงานระยะสัน้ เช่น
โบนัส รวมถึง การพิ จ ารณาจัดหาแนวทางการให้ค่า ตอบแทนในระยะยาว อาทิ เ ช่น การให้หุน้ หรือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัท เป็ นต้น
2. การพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่บริษัทกาหนดกับระดับค่าตอบแทนที่ได้รบั ในกลุ่มธุรกิจขนาด
เดียวกัน ประเภทเดียวกัน หรือมีผลการดาเนินงานใกล้เคียงกัน เป็ นต้น
3. การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการเปิ ดเผยข้อมูลให้เป็ นที่ทราบ
ในทุก ๆ ปี คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสียกับกรรมการผูจ้ ดั การ จะจัดให้มีการประเมินผลงาน
ของกรรมการผูจ้ ัดการเป็ นประจาทุกปี โดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูเ้ ปิ ดเผยผลการประเมินและ
ประเด็นการพัฒนาให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่สาคัญ ดังนี ้
1. การพิจารณาเป้าหมายและสถานะของความสาเร็จของแต่ละเป้าหมาย
2. การวัดผลการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย
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2.1 ความเป็ นผูน้ า
2.2 การกาหนดกลยุทธ์
2.3 การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
2.4 การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
2.5 ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
2.6 ความสัมพันธ์กบั องค์กรหรือบุคคลภายนอก
2.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
2.8 การสืบทอดตาแหน่ง
2.9 ความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์และบริการ
2.10 คุณลักษณะส่วนตัว
3.
การพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การ
ทัง้ นีผ้ ลการประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การ
จะเป็ นหนึง่ ในปั จจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณา
อนุมตั ิคา่ ตอบแทนประจาปี ของกรรมการผูจ้ ดั การด้วย
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและดาเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการในแต่ละคณะ
ตามอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบตั ิในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
เป็ นที่เ รียบร้อ ยเป็ น ครัง้ แรก โดยมีกาหนดวาระการดารงตาแหน่งครัง้ ละไม่เ กิ น 3 ปี โดยในหลักเกณฑ์การพิ จารณา
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจาก ข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนา
ข้อมูลค่าตอบแทนที่กาหนดในเบือ้ งต้นไปเปรียบเทียบอ้างอิงกับขนาดธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีรายได้ กาไรสุทธิใกล้เคียง
กับของบริษัท ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการแยกตามหมวดธุรกิจ –โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อ้างอิงจากข้อมูล
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึง่ จัดทาขึน้ โดยฝ่ ายวิจยั และนโยบาย สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ในแต่ละปี
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัท เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระ ยังได้มีการจัดทาแบบประเมินผลการทางาน
ของกรรมการผู้จัด การเป็ น ประจ าทุก ปี เพื่ อ น าส่ง ข้อ มูล การประเมิ น ดัง กล่า วรวบรวม วิ เ คราะห์ และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนใช้ประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับกรรมการผูจ้ ัดการเป็ น
ประจ าทุก ปี ด ้ว ย หากการประเมิ น ผลการท างานของกรรมการผู้จัด การสามารถบรรลุเ ป้ า หมาย และเป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทวางนโยบายไว้
โดยคณะกรรมการได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อให้เกิดความเหมาะสมภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ชดั เจนและโปร่งใส
โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของบริษัททัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ ผลการดาเนินงานของบริษัท รวมทัง้ สอดคล้อง
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การด้วย โดยค่าตอบแทนมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
ระยะสัน้ : จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน
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ระยะยาว : แนวทางการพิจารณาให้คา่ ตอบแทนในรูปของหุน้ สามัญ หากในอนาคตมีบริษัทย่อยของบริษัท
สามารถดาเนินการเข้าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มขึน้ (Spin-off) ซึง่ เมื่อถึงเวลา
ดังกล่าว ทางคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทย่อย และบริษัท จะพิจารณาร่วมกัน
เพื่อให้ได้ขอ้ สรุปถึงแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวที่ชดั เจนอีกครัง้
นอกจากนีค้ ณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้กรรมการผูจ้ ดั การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารระดับสูง
โดยให้กาหนดหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงานขึน้ มา รวมถึงการจัดทาหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผล
งานสาหรับทัง้ องค์กร เพื่อใช้ประกอบการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวให้มีความเหมาะสม
ต่อไป
หลักปฏิบตั ิที่ 4.3
กรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดาเนินงาน
ของกิจการ
แนวปฏิบตั ิที่ 4.3
คณะกรรมการมีความเข้าใจถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ สะท้อนถึงอานาจในการควบคุมการ
บริหารจัดการของบริษัท โดยที่ผ่านมาบริ ษัทไม่มีปัญหาด้านโครงสร้างการถื อหุน้ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อการ
ควบคุ ม การบริ ห ารงานของกิ จ การแต่ อ ย่ า งใด และไม่ มี ป ระเด็ น การก่ อ ให้เ กิ ด อุ ป สรรคต่ อ การปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข อง
คณะกรรมการ และในกรณีที่บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีการจัดทาข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริษัทมี
นโยบายที่จะให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการในสาระสาคัญไว้ในรายงาน
ประจาปี
หลักปฏิบตั ิที่ 4.4
คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจานวน ความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม
แนวปฏิบตั ิที่ 4.4
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร
และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความรู ้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม เพื่อที่จะ
รักษาไว้ซงึ่ ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถขององค์กร โดยได้มอบหมายเป็ นนโยบายให้แก่ระดับปฏิบตั ิการถึงการกาหนด
จานวนชั่วโมงการฝึ กอบรมของแต่ละหน่วยงาน และการคัดเลือกหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องกับความรู แ้ ละทักษะในการ
ปฏิบตั ิงานโดยตรง รวมถึงการส่งเสริมให้มีการอบรมที่จะเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ ยวข้องกั บการใช้ชีวิต ความเป็ นผูน้ า รวมถึง
ความรูด้ า้ นการบริหารการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล โดยวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นประจาด้วย
บริษัทให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทางาน โดยกาหนด
แผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและสม่าเสมอ เพื่อเป็ นแผนงานประจาปี สาหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทางาน
ทัง้ การอบรมภายในบริษัทและส่งเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
นอกจากนี ้ บริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิการให้กบั บุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี ้ บริษัทมีเป้าหมายการพัฒนาที่เป็ นพืน้ ฐานสาคัญคือ
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 การให้พ นัก งานเป็ นผู ้มี ส่ ว นร่ ว มในการกาหนดแนวทางการทางานในฝ่ ายงานของตนเอง
นาเสนอความคิดเห็นมุมมองในการทางาน เพื่อพัฒนาการทางานจากรูปแบบเดิม ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึน้
 สร้า งบรรยากาศในการทางานให้ทุก คนมี ส่ว นร่ว มในความสาเร็จ ขององค์ก ร และจะพิ จ ารณา
การให้ผลตอบแทนแก่บคุ ลากรทัง้ จากผลสาเร็จขององค์กรโดยรวม และความมุง่ มั่น ทุม่ เทในการทางาน
โดยเฉพาะที่ตวั บุคคล
 ส่งเสริมให้พนักงานสร้างความรู จ้ ากการปฏิบตั ิงาน การจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานที่มีการปรับปรุ งให้
สอดคล้องกับการทางานจริงที่เปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา
 ส่งเสริมให้มีการเดิน ทางเพื่อเข้าร่ว มงานแสดงสินค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ดา้ นการผลิต ด้านการพัฒนาสินค้า การตลาด รวมถึ ง เรี ย นรู ้ต่ อ พฤติ ก รรมของผู้บ ริ โ ภค
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทัง้ นีเ้ พื่อจะได้นามาปรับใช้ในกระบวนการทางานของบริษัทให้มี
ความทันสมัยและสามารถปรับตัวได้ทนั ต่อทุก ๆ สถานการณ์ ในภาวะอุต สาหกรรมเฟอร์นิ เ จอร์ที่ มี
การเปลีย่ นแปลง
 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้เกิ ดขึน้ ในผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัท
เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่าย เพื่อสร้างการเติบโตที่ย่ งั ยืน และสร้างการรับรู แ้ ละความเป็ นที่ตอ้ งการของ
ผูบ้ ริโภคให้เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง
 ส่ง เสริม การพัฒ นาและกระตุน้ เพื่อ ให้บุค ลากรภายในองค์ก รมีท ัศ นคติต่อ การทางาน ที่จ ะต้อ ง
สร้า งการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าในการทางานให้เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ในกระบวนการ
ผลิตจะต้องดีขึน้ อย่างต่อเนื่อง การตลาดจะต้อ งสร้า งรายได้จ ากการขายสิ น ค้า ให้เ ติ บ โตขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง ฝ่ ายงานที่ควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทจะต้องมีการบริหารจัดการให้สดั ส่วนต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่จะต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด รวมถึงการมี
กระแสเงินสดในการดาเนินงานที่แสดงถึงการมีสภาพคล่องในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน ที่ดีของ
บริษัท
นอกจากนีค้ ณะกรรมการยังดูแลให้มีการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่าง
เพียงพอสาหรับรองรับการเกษี ยณอายุ รวมทัง้ สนับสนุนให้พนักงานมีความรู ค้ วามเข้าใจในการบริหารจัดการด้านการเงิน
การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสีย่ ง เป็ นต้น
หลักปฏิบัติที่ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบตั ิที่ 5.1
คณะกรรมการควรให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการ
สร้างคุณประโยชน์ตอ่ ลูกค้าหรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
แนวปฏิบตั ิที่ 5.1
คณะกรรมการมีนโยบาย สนับสนุนให้เกิดแนวคิดธุรกิจแบบใหม่ขึ น้ และสนับสนุนให้ดาเนินธุรกิจที่กา้ วทันต่อ
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีตามกระแสโลก ซึง่ จะต้องดาเนินไปเพื่อการสร้างประโยชน์รว่ มกันทัง้ แก่กิจการ ลูกค้า คู่คา้
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สังคมและสิง่ แวดล้อม และจะต้องเป็ นนวัตกรรมที่ไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือกิจกรรมที่ผิด กฎหมาย
หรือขาดจริยธรรม
โดยในส่วนของธุรกิจการเป็ นผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์ บริษัทสนับสนุนให้ทีมงานออกแบบและฝ่ ายผลิตร่วมกันพัฒนา
รู ปแบบสินค้า การจัดหาวัตถุดิบใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการผลิต รวมถึงหาวิธีการปรับปรุ งกระบวนการผลิตและกระบวนการ
ทางานเพื่อให้ทนั ต่อความต้องการที่เปลีย่ นแปลงของตลาดเฟอร์นิ เจอร์ และลดต้นทุนเพื่อให้สามารถสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน อาทิเช่น การหาแนวทางหรือรู ปแบบการพัฒนาวัสดุปิดผิวบนไม้ปาติเคิลบอร์ดให้มีความทนทานกว่าเดิม
และเป็ นไปตามกระแสของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป หรือการพัฒนากระดาษปิ ดผิวที่สามารถใช้กบั ฝ้าเพดาน ผนัง ได้ การ
พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากเดิ ม ที่ ใ ช้ส่ว นประกอบในการผลิต เป็ น ไม้ทั้ง หมด มาเป็ น การใช้วัสดุป ระเภทเหล็ก เข้า มาเป็ น
ส่วนประกอบของการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น สาหรับในส่วนของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ จะเน้นการนาเข้า
เครือ่ งจักรที่มีการพัฒนาปรับเปลีย่ นเทคโนโลยีในการผลิตที่ทนั สมัยมากขึน้ อาทิ เครื่องพ่นสีที่สามารถลดปริมาณการใช้สี
และมีกระบวนการอบแห้งเพื่อช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการผลิต เครื่องอัดไม้แผ่นหน้าท็อป ระบบ Microwave การ
ปรับปรุ งกระบวนการทางานด้วยระบบ Work Standard ที่ทุกคนสามารถทางานแทนกันได้ รวมถึงการหาทางพัฒ นา
โปรแกรมเพื่อควบคุมการผลิต เพื่อสร้างความยั่งยืนลดการพึง่ พาความสามารถเฉพาะตัวบุคคล เป็ นต้น
และในส่วนของงานด้านการตลาด บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนา Application เพื่อรองรับและอานวยความ
สะดวกสาหรับงานการขายและให้บริการแก่ลูกค้า การตรวจสอบสต็อกสินค้าที่รวดเร็ว การนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อ
นาเสนอผ่าน Application นอกจากนีใ้ นส่วนของงานการผลิตสินค้าบริษัทได้นาระบบ Cloud มาใช้เพื่อเป็ นที่เก็บรวบรวม
แบบเฟอร์นิเจอร์ให้ครบถ้วน ครอบคลุมทุกประเภทที่บริษัทเป็ นผูผ้ ลิต และจาหน่าย เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่
ลูก ค้า ทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศ รวมถึ ง การลดระยะเวลาการท างานของฝ่ ายออกแบบและพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์
นอกจากนีย้ งั สามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรกระดาษในการทางาน (Paperless system) ให้ลดลงอย่างมีนยั สาคัญด้วย
สาหรับในส่วนของธุรกิจที่บริษัทเข้าไปลงทุนในส่วนของบริษัทร่วม ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัท
เข้าลงทุน บริษัทมีแผนการเข้าสูแ่ นวทางการขายคาร์บอนเครดิตในอนาคตภายหลังดาเนินการก่อสร้างครบทัง้ สีเ่ ฟสสาหรับ
กาลังการผลิตติดตัง้ ที่ 220 เมกะวัตต์ เพื่อหาโอกาสสร้างรายได้เพิ่มให้กบั โครงการและเป็ นแนวทางการพัฒนาด้านความ
ยั่งยืนเพื่อช่วยลดภาวะก๊าซเรือนกระจกให้เกิดขึน้
หลักปฏิบตั ิที่ 5.2
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และสะท้อนอยู่ในแผนดาเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่า ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดาเนินการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ
แนวปฏิบตั ิที่ 5.2
เพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทมีการประกอบธุรกิ จอย่างมีจริยธรรม มีความรับ ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่
ละเมิดสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสีย เพื่อเป็ นแนวทางให้ทกุ ส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็ นไปด้วย
ความยั่งยืน จึงได้กาหนดรายละเอียดความรับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
บริษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิพนื ้ ฐานต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ สิทธิการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการ
ที่จะได้รบั ส่วนแบ่งกาไรของกิ จ การ สิทธิ ในการได้รบั และเข้า ถึงข้อมูลข่าวสารของบริษั ทอย่างครบถ้ว น
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2)

3)
4)

5)

6)

เพียงพอ และทันเวลา สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอด
ถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรือ่ งที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน การจัดสรร
เงินปั นผล การแก้ไขข้อบังคับ วัตถุประสงค์ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ เป็ นต้น
ส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่
 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน โดยจะระบุวนั เวลา
สถานที่ และวาระการประชุม กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ ตลอดจน
ข้อมูลที่จะต้องใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้วน โดยจะเผยแพร่ขอ้ มูลหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 21 - 30 วัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ื อหุน้ ได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
 รายงานสารสนเทศสาคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ สารสนเทศที่รายงาน
ตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
โดยไม่กระทาการใด ๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอเรือ่ งเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้
 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของ
บริษัทที่ได้รบั มอบหมายหรือผูอ้ ื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
กาหนดแนวปฏิบตั ิสาหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การ
กากับดูแลกิจการที่ดี และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามประเด็นสาคัญต่าง ๆ ตามรายละเอียดในแต่ละวาระได้
เมื่อการประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วเสร็จ บริษัทจะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญ
และวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันทาการถัดไป และจัดทารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันที่จดั การประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
บริษัทได้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ การลงทะเบียนผูถ้ ื อหุน้ ด้วยระบบบาร์โค้ด การนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการประกาศผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถ
กระทาได้ดว้ ยความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยา
บริษัทมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) การประชุมนักวิเคราะห์ และเข้าร่วมกิจกรรม
บริษัท จดทะเบีย นพบนัก ลงทุน (Opportunity Day) เพื่อ เป็ น การเพิ่ม ช่อ งทางการสื่อ สารให้ก บั ผูถ้ ือ หุน้
นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ให้สามารถติดตามและรับทราบข้อมูลจากทางบริษัทได้
โดยในรอบปี 2563 บริษัทได้จดั กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้
1. การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในรู ปแบบเฉพาะกลุม่ 4 ครัง้
2. การประชุมกับกองทุนจากในประเทศ รวม 1 ครัง้
3. การนาเสนอข้อมูลให้กบั นักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day)
ผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 2 ครัง้
โดยในรอบปี 2563 บริษัทไม่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมงานสัมมนานักลงทุนที่จดั โดยสื่อต่าง ๆ เนื่องจาก
อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ (COVID-19)
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7) บริษัทมีการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสม และสม่าเสมอ และมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลตามที่บริษัทได้กาหนดไว้
ลูกค้า
บริษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ดาเนินธุรกิจด้านการผลิต จาหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน คานึงถึงสุขภาพของผูใ้ ช้งาน และ
การให้บริการหลังการขายที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้า
2) มุง่ มั่นที่จะพัฒนาสินค้าที่เพิ่มคุณค่าในการใช้งานต่อผูบ้ ริโภค
3) ดาเนินธุรกิ จโดยยึดถื อความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบและเป็ นธรรม และจะไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการ
ละเมิด สิทธิ ข องลูกค้า รัก ษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่
เกี่ ยวข้องโดยมิชอบ และหากบริษัทตรวจพบการกระทาความผิด ในลักษณะดังกล่าว ผูก้ ระท าในฐานะ
พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทจะต้องถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
4) ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สจุ ริตจากลูกค้าทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
5) ยึดหลักการปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมูลต่อ
ลูกค้าเป็ นการล่วงหน้า และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลกู ค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคาร้องเรียนจากลูกค้าจะได้รบั การ
เอาใจใส่และดาเนินการแก้ไขปั ญหาที่อาจจะเกิดขึน้ ให้กบั ลูกค้าอย่างเป็ นธรรม ผ่านช่องทางการติดต่อสือ่ สาร
ทัง้ ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-2152-7301-4 โทรสาร 0-2152-7305 หรือ www.eastcoast.co.th ซึ่งในรอบปี
ที่ผ่านมา บริษัทสามารถตอบสนองจัดการข้อร้องเรียนแก้ไขได้สาเร็จ ทัง้ หมด และอยู่ระหว่างการจัดหา
แนวทางเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้อยูใ่ นระดับที่สงู ขึน้ จากเดิม
7) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู ้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่า ให้แก่สินค้า
อย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี ้ ทางทีมงานด้านการตลาดของบริษัทจะมีการเข้าพบและร่วมประชุมกับลูกค้า
ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้เป็ นประจาทุกปี เพื่อรับฟั งความพึงพอใจ
ของลูกค้า ปั ญหา อุปสรรคในการทางานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา หาแนวทางการปรับปรุ ง และพัฒนาให้
ดีขนึ ้ กว่าเดิม นอกจากนีใ้ นทุก ๆ ปี บริษัทจะจัดกิจกรรมการเพื่อลูกค้าในกลุม่ ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกราย
ย่อย (Dealer) เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทได้พฒ
ั นารูปแบบสินค้าขึน้ ใหม่เป็ นประจาทุกปี พร้อมกับจัด
รายการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็ นการพบปะและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาสินค้า ตลอดจนรับ ทราบ
ข้อเสนอแนะ และหารือแนวทางการแก้ปัญหาในทางการค้าร่วมกันเป็ นประจาทุกปี
8) ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมถึงรายการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท จะเป็ นการ
กระทาอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
เพื่อให้ตวั เองมีขอ้ ได้เปรียบ
คู่ค้าและเจ้าหนี้การค้า
บริษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ า้ ด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรมและรับผิดชอบ และคานึงถึงผลประโยชน์รว่ มกันทัง้ สองฝ่ ายเป็ น
สาคัญ
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2) คัดเลือกคูค่ า้ ที่มีการดาเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย และ
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดูแ ลให้คู่คา้ เคารพสิทธิ มนุษยชนและปฏิ บัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็ นธรรม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
3) รักษาความลับหรือข้อมูลทางการค้าของคูค่ า้ ไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู ้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่วตั ถุดิบ
และสินค้าที่ทางบริษัทมีการสั่งซือ้ อย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี ้ ทางทีมงานด้านจัดซือ้ ของบริษัทจะมีการ
เข้าพบและร่วมประชุมกับคู่คา้ ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้ เพื่อ
เสนอแนะปั ญหา อุปสรรคในการทางานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผา่ นมา เพื่อหาแนวทางการปรับปรุ ง และพัฒ นา
ให้ดีขนึ ้ กว่าเดิม
5) การซือ้ สินค้าและบริการจากคูค่ า้ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบตั ิตามสัญญาที่ทาร่วมกันอย่าง
เคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวต่อทัง้ สองฝ่ าย
6) ยึดหลักการปฏิบตั ิตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมูลต่อคู่คา้
เป็ นการล่วงหน้า และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
7) ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า โดย
ผูเ้ กี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหา จัดซื อ้ จัดจ้างต้องไม่รบั ผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมจากคู่คา้ และ
ต้องวางตัวเป็ นกลางไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนอาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
คู่แข่งขันทางการค้า
บริษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยปฏิบตั ิตามกรอบกติกา การค้าและการแข่งขันด้วยความ
เป็ นธรรม ดาเนินกิจการด้วยความโปร่งใส รวมถึงหลีกเลีย่ งวิธีการที่ไม่สจุ ริต เพื่อทาลายคูแ่ ข่งทางการค้า
2) ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวให้รา้ ย
3) ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา / ลิขสิทธิ์
4) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม
เจ้าหนี้
บริษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้าหนีส้ ถาบันการเงินตามข้อตกลงการกูย้ ืมที่มีอย่างเคร่งครัด
2) การปฏิบตั ิตอ่ เจ้าหนีท้ กุ กลุม่ อย่างเสมอภาค เป็ นธรรมและรับผิดชอบ
3) ในกรณี ของการกูเ้ งิน บริษัทจะไม่นาเงินที่ได้จากการกูย้ ืมไปใช้ในทางที่ผิดจากวัตถุประสงค์ในข้อตกลง /
เงื่อนไขการกูย้ ืม
4) บริษัทจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการคา้ ประกันที่ได้ให้ต่อเจ้าหนี ้ รวมถึงจะดูแลรักษาทรัพย์สินที่ให้ไว้เพื่อเป็ น
หลักประกันต่อเจ้าหนีใ้ ห้มีสภาพที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง
5) บริษัทจะบริหารงาน/เงินทุนในธุรกิจเพื่อให้เจ้าหนีม้ ่นั ใจในฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัท
ซึง่ แสดงถึงการมีความสามารถที่จะชาระหนีไ้ ด้ตรงตามกาหนดเวลา รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการ
เงินให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาการกูย้ ืมเงินกับเจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด
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6) เปิ ดเผยข้อมูลผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
7) ในกรณีที่มีโอกาสจะเกิดการผิดนัดชาระหนีห้ รือไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เจ้าหนีแ้ ละลูกหนีไ้ ด้ตกลงไว้
ร่วมกัน ทางลูกหนีจ้ ะรีบแจ้งให้เจ้าหนีร้ บั ทราบเป็ นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหาย
8) มีการจัดประชุมเพื่อพบปะเจ้าหนีส้ ถาบันการเงิน และจัดเข้าเยี่ยมชมกิจการเป็ นประจาทุกปี ทัง้ นีเ้ พื่อรับทราบ
นโยบายการดาเนินธุรกิจและแผนการดาเนินงานในปี ต่อไป รวมถึงสร้างความมั่นใจในการดาเนินธุรกิจต่อ
เจ้าหนี ้
พนักงาน
บริษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ให้ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความเป็ นธรรม
2) ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพและความรูค้ วามสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการเจริญเติบ โตทางด้านอาชีพการงาน
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีแนวปฏิบตั ิคือ ทางฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรือพนักงานท่านนัน้ หาก
พิจารณาเห็นว่า หลักสูตรการอบรม หรือทบทวนความรู ใ้ ดมีความเหมาะสมและมีความสนใจที่จะขอสมัคร
เพื่อเข้ารับการอบรม ก็สามารถเสนอเรื่องขึน้ มาต่อฝ่ ายทรัพยากรบุคคลได้ โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะเป็ นผู้
พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร โดยจะพิจารณาจากความรู ้ ทักษะที่สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานที่จะ
ได้รบั ภายหลังการเข้ารับการอบรมเป็ นสาคัญ
3) จัดทา Succession Management ด้วยเป้าหมายเพื่อการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่ดี และพัฒนาบุคลากร
เหล่านัน้ ให้มีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสืบทอดตาแหน่งงานต่อไปได้
4) ให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยคานึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัยในการ
ท างานและคุณ ภาพชี วิ ต ของพนัก งานเป็ น ส าคัญ โดยมี วัต ถุป ระสงค์เ พื่ อ ลดจ านวนการเกิ ด อุบัติ เ หตุ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกระบวนการผลิต บริษัทมีแนวทางปฏิบตั ิเพื่อ
ความปลอดภัยคือ พนักงานทุกคนจะต้องสวมถุงมือ ผ้าปิ ดปาก ที่ปิดหู และรองเท้าผ้าใบในขณะปฏิบตั ิงาน
ตลอดเวลา โดยจะพิจารณาจากกระบวนการทางานที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนงานนัน้ ๆ เป็ น
สาคัญ เช่น หากปฏิบตั ิงานในบริเวณที่มีเสียงดัง พนักงานจะต้องสวมที่ปิดหูหรือที่ครอบหู เป็ นต้น ทัง้ นีบ้ ริษัท
จะเปิ ดเผยข้อมูลสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ รวมถึงนโยบายด้านความปลอดภัยขณะปฏิบตั ิงานไว้ให้เป็ นที่ทราบใน
รายงานความยั่งยืนของบริษัท
5) การเคารพซึง่ สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี และสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในการทางานตลอดจนไม่เปิ ดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล
หรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือหรือผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
6) ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
7) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่กีดกันทางเพศ สีผิว เชือ้ ชาติ ศาสนา อายุ
ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน
8) ส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานและการพัฒนาบริษัท
9) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พ นักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ
ประจาปี การทาประกันสุขภาพและประกันชีวิตให้กบั พนักงาน และกองทุนสารองเลีย้ งชีพ เป็ นต้น โดยใน
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ส่วนของการตรวจสุขภาพของพนักงานจะมีกาหนดเวลาการตรวจตัง้ แต่เริ่มเข้างาน และระหว่างการทางาน
เป็ นประจาในแต่ละปี และในส่วนของแรงงานต่างด้าว บริ ษัทได้จดั ให้สานักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง
เข้าให้ขอ้ มูลและความรูง้ านประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว
10) เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทางาน ซึ่งข้อเสนอ
ต่าง ๆ จะได้รบั การพิจารณาและกาหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย และสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีในการทางานร่วมกัน
11) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของพนักงานทุกระดับในการดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ให้ความสาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขนึ ้ นอกจากนีบ้ ริษัทยัง
ตอบแทนชุมชนและสังคม โดยการบริจาคเงินเพื่อการกุศลอย่างสม่าเสมอ
2) ไม่ดาเนินธุรกิจที่สง่ ผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อสังคม และไม่ละเมิดสิทธิ ของบุคคลอื่นผูอ้ ยู่อาศัยใน
ชุมชนและสังคมที่อยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงพืน้ ที่ในการประกอบธุรกิจของบริษัท
3) กาหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิ ดขึน้ ต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการ
ดาเนินงานของบริษัท
4) ส่งเสริมการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
5) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบให้มีความน่าอยู่ หรือมีระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีขนึ ้ จากเดิม
6) ดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
7) ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตัง้ แต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบาบัด และฟื ้ นฟู
การทดแทน การเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
8) ปลูกจิตสานึกและส่งเสริมการให้ความรู ้ และอบรมแก่พนักงานทุกระดับในเรือ่ งการรักษาสิง่ แวดล้อม
9) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เครือ่ งจักร และวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
10) สาหรับแนวทางปฏิบตั ิเพื่อความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนัน้ ในกระบวนการผลิตของบริษัทเนื่องจากวัตถุดิบ
หลักคือ ไม้ยางพารา ไม้เอ็มดีเอฟ และไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการ
บริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริษัท
โดยที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั บริษัทไม่เคยได้รบั ข้อร้องเรียนหรือมีขอ้ พิพาทกับชุมชนในพืน้ ที่บริเวณใกล้เคียงกับ
โรงงาน หรือพืน้ ที่ที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ในประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบจากกระบวนการผลิต
ของบริษัทแต่อย่างใด
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การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
บริษัทได้กาหนดขัน้ ตอนการดาเนินงานที่เป็ นระบบ ได้แก่ ระบบการจาหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่ง มากกว่า
ร้อยละ 50 เป็ นการส่งออกสินค้าไปจาหน่ายในต่างประเทศ ลูกค้าหลักของบริษัทคือ ลูกค้าในประเทศญี่ปนุ่ และรองลงมา
คือการผลิตและจาหน่ายสินค้าให้กบั ลูกค้าในกลุม่ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ภายในประเทศ ซึ่งลูกค้าแต่ละ
รายมีระบบการสั่งซือ้ สินค้า ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และการส่งมอบสินค้าเป็ นไปตามระบบและหลักการที่กาหนดไว้ โดย
บริษัทมั่นใจถึงกระบวนการนาเสนอขายสินค้าต่อลูกค้าที่มีความเป็ นธรรม และไม่มีลกั ษณะการผูกขาดเพื่อจาหน่ายสินค้า
ให้กบั ลูกค้าเพียงรายใดรายหนึง่ แต่อย่างใด
สาหรับระบบและขัน้ ตอนการจัดหา จัดซือ้ วัตถุดิบ และสินค้าที่จะนามาใช้ในกระบวนการผลิต ทางหน่วยงานจัดซือ้
จะต้องดาเนินการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ เงื่อนไขทางการค้า ตามหลักการที่กาหนดไว้ทกุ ครัง้ เพื่อให้ค่คู า้ ได้มีโอกาส
นาเสนอสินค้าให้กบั ทางบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้รบั ประโยชน์จากการยึดมั่นในระบบการคัด
กรอง พิจารณาและเปรียบเทียบคุณภาพและราคาจากคูค่ า้ เสมอมา
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัทเตรียมที่จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในรายละเอียดการทางานในขณะนีค้ ือ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ www.eastcoast.co.th และสร้างระบบในการป้องกันการ
ทุจริตในองค์กร นอกจากนีย้ งั อยูร่ ะหว่างดาเนินการสือ่ สารประชาสัมพันธ์แนวคิดในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น ให้ผมู้ ี
ส่วนได้เสียของบริษัทได้รบั ทราบ โดยออกจดหมายถึงคูค่ า้ และลูกค้า ของบริษัท ในการงดให้ / รับสิง่ ตอบแทนทัง้ ในรู ปของ
เงิ น สด สิ่ง ของ หรือ ของขวัญ รวมถึง การห้ามรับ/จ่ ายสิน บนใด ๆ เพื่ อผลประโยชน์ท างธุร กิ จของบริษัท และแจ้ง ถึ ง
กระบวนการที่เปิ ดโอกาสให้ค่คู า้ และลูกค้า ที่ไม่ได้รบั การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม ได้รอ้ งเรียนและได้ รบั การแก้ไข รวมถึงจะ
จัดการประชุมและสื่อสารให้พนักงานทุกฝ่ ายงานของบริษัทได้รบั ทราบนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตนี ้
อย่างต่อเนื่อง
หลักปฏิบตั ิที่ 5.3
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสายห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
แนวปฏิบตั ิที่ 5.3
คณะกรรมการตระหนักถึงความจาเป็ นของทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึง่ ประกอบด้วย
1. ทรัพยากรด้านการเงิน
2. การผลิต
3. ภูมิปัญญา
4. บุคลากร
5. สังคม
6. สิง่ แวดล้อม
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ซึ่งในการดาเนินธุรกิจทัง้ ในส่วนของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม คณะกรรมการมีความเข้าใจถึงการ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ตา่ งกัน ซึง่ ในการตัดสินใจเลือกรู ปแบบธุรกิจ บริษัทจะคานึงถึงผลกระทบและความคุม้
ค่าที่จะเกิดขึน้ ต่อทรัพยากร บนพืน้ ฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดย
จะคานึงถึงการเปลีย่ นแปลงของปั จจัยทัง้ ภายในและภายนอกที่เกิดขึน้ อย่างสม่าเสมอ
หลักปฏิบตั ิที่ 5.4
คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการกากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่
สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทัง้ ดูแลให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
พัฒนาการดาเนินงาน การบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
แนวปฏิบตั ิที่ 5.4
คณะกรรมการได้ดแู ลให้มีกรอบการกากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีโดยได้จดั ทาเป็ นนโยบายและ
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยมีหวั ข้อที่สาคัญครอบคลุมในเรือ่ งต่าง ๆ ดังนี ้
 กฎเกณฑ์การใช้งานระบบ File Server และคอมพิวเตอร์ของบริษัททุกฝ่ ายทุกแผนกและทุกเครือ่ ง
 กฎเกณฑ์การใช้งานระบบ Internet
 กฎการใช้เครือ่ งถ่ายเอกสาร
 การกาหนดบทลงโทษ
นอกจากนีย้ งั ให้ความสาคัญในเรือ่ งการจัดสรรและการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อการ
ดาเนินธุรกิจ และให้มีการกาหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กาหนดไว้
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะนาประเด็นด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าเป็ นหัวข้อที่จะพิจารณาในที่ประชุมอย่างสม่าเสมอด้วย
หลักปฏิบัติที่ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบตั ิที่ 6.1
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ม่นั ใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่จะทาให้
บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบตั ิที่ 6.1
บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลและกาหนดนโยบายและแผนงานด้าน
การบริหารความเสีย่ ง ตามรายละเอียดของขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.1
ซึง่ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้ทราบถึงผลการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะสามารถพิจารณาและ
กาหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ
กิจการ สาหรับเป็ นกรอบการปฏิบตั ิงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็ นทิศทางเดียวกัน โดย
หัวข้อความเสีย่ งหลักที่คณะกรรมการให้ความสาคัญประกอบด้วย
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1. ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน
2. ความเสีย่ งด้านการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
3. ความเสีย่ งด้านการผลิต
4. ความเสีย่ งด้านลูกค้ารายใหม่และการพึง่ พิงลูกค้าในปัจจุบนั
5. ความเสีย่ งด้านอัคคีภยั ภายในโรงงานและการจัดทาประกันภัย.
6. ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับ
7. ความเสีย่ งจากการเข้าลงทุนและการดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม
8. ความเสีย่ งจากการทุจริต คอร์รปั ชั่น
9. ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเนื่องจากบริษัทมีการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหลายแห่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มี
นโยบายที่จะพิจารณาการบริหารจัดการความเสีย่ งครอบคลุมถึงความเสีย่ งต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ จากการดาเนิ นธุรกิจหรือ
การเข้าลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเหล่านัน้ ด้วย
หลักปฏิบตั ิที่ 6.2
คณะกรรมการต้องจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
เป็ นอิสระ
แนวปฏิบตั ิที่ 6.2
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมี
คุณสมบัติ และหน้า ที่ตามหลักเกณฑ์ข องสานักงานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดของขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.1
คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครือ่ งมือที่จะทาให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย โดยเอือ้ อานวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
มาให้ข ้อ มูล การได้ห ารือ ร่ว มกับ ผู้ส อบบัญ ชี หรือ แสวงหาความเห็ น ที่ เ ป็ น อิ ส ระจากที่ ป รึก ษาทางวิ ช าชี พ อื่ น ใดมา
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้
นอกจากนีค้ ณะกรรมการจะจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อม
ทัง้ รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจาปี รวมถึงการให้ความเห็น
เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในและเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
หลักปฏิบตั ิที่ 6.3
คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ ได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ าย
จัดการ คณะกรรมการ หรือผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ข้อมูลและโอกาสของบริษัท
และการทาธุรกรรมกับผูท้ ี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
แนวปฏิบตั ิที่ 6.3
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คณะกรรมการได้กากับดูแลให้มีนโยบายการป้องกันและกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในซึ่งมีเนือ้ หาครอบคลุม
ถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อยในการรักษาข้อมูลความลับ
และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท การไม่ซือ้ ขาย หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ประโยชน์จากความลับหรือข้อมูล
ภายในที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผย การห้ามดาเนินการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายในระยะเวลาที่กาหนด ได้แก่ ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิ ดเผยและภายหลังจากการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้วไม่นอ้ ยกว่า 24 ชั่วโมง เป็ นต้น โดยบริษัทได้จดั ทาเป็ นเอกสารเวียนภายในบริษัท และให้พนักงานของบริษัทลง
นามรับทราบในนโยบายดังกล่าว
บริษัทได้กาหนดให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และจะต้องส่งสาเนา
เอกสารการรายงานดัง กล่า วให้กับ เลขานุก ารบริ ษั ท เพื่ อ รายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท ในคราวต่ อ ไปเพื่ อ รับ ทราบการซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ที่ เ กิ ด ขึ น้ โดยจะต้อ งรายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทให้รบั ทราบเป็ นประจาทุกไตรมาส
นอกจากนีย้ งั ได้กาหนดนโยบายว่า กรรมการ และผูบ้ ริหาร จะต้องมีการรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเอง
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสาหรับกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์ม พร้อมกับคานิยามตามที่
หน่วยงานกากับได้แจ้งถึงแนวทางปฏิบตั ิไว้ โดยฝ่ ายเลขานุการบริษัทจะมีหน้าที่ในการเก็บบันทึกและรวบรวมรายงานการ
มีสว่ นได้เสียเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลจากกรรมการ และผูบ้ ริหารท่านใดที่มี
นัยสาคัญ จะต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รบั ทราบ
ทัง้ นี ้ บริษัทจะดูแลครอบคลุมถึงบุคคลภายนอก ได้แก่ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูส้ อบบัญชี
หรือบุคคลภายนอกที่มีสว่ นรับทราบข้อมูลภายในของบริษัท ให้ปฏิบตั ิงานตามนโยบายการป้องกันและกากับดูแลการใช้
ข้อมูลภายในดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการเข้าทารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึน้ และกรรมการ
จะต้องไม่อนุมตั ิรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้อง
เปิ ดเผยรายการดังกล่าวซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็ น ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่เกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตาม
มาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยเคร่งครัด นอกจากนี ้ บริษัทจะไม่ทารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดาเนิน
ธุรกิจตามปกติของบริษัท และกาหนดให้กรรมการรายงานการมีสว่ นได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุม
คณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ โดยในกรณีที่กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ จะขอความร่วมมือจากกรรมการท่านนัน้ เพื่องดเว้นจากการมีสว่ นร่วมในการประชุม และออก
เสียงเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิในวาระนัน้
หลักปฏิบตั ิที่ 6.4
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านคอร์รปั ชั่นที่ชัดเจนและ
สือ่ สารในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบตั ิได้จริง
แนวปฏิบตั ิที่ 6.4
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คณะกรรมการมอบหมายเป็ นนโยบายที่จะให้มีการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ซึ่งเป็ นวิธีการแก้ไขปั ญหาทุจริตคอร์รปั ชั่นด้วยความร่วมมือกันใน
หมูบ่ ริษัทเอกชนที่ตอ้ งการสร้างแรงกดดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในภาครัฐ โดยร่วมมือกันปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบ
และต่อต้านการใช้คอร์รปั ชั่นเป็ นเครื่องมือกีดกันการแข่งขันและขัดขวางการประกอบธุรกิจอย่า งเสรี โดยบริษัททุกแห่งที่
ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC จะต้องจัดทาหรือสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางที่
กาหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) และให้บคุ คลที่สาม (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต)
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนจะยื่นขอรับรองไปที่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิฯ (CAC Council) เพื่อพิจารณา
ให้การรับรอง ซึ่งขณะนีบ้ ริษัทอยู่ระหว่างการวางแผนงานเตรียมการจัดทาแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ให้มีความคืบหน้า
อย่างน้อยร้อยละ 80 จึงจะเข้าสูข่ นั้ ตอนการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการ CAC ต่อไป
หลักปฏิบตั ิที่ 6.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรือ่ งร้องเรียนและการดาเนินการกรณีมีการชีเ้ บาะแส
แนวปฏิบตั ิที่ 6.5
บริษัทกาหนดแนวทางปฏิบตั ิสาหรับการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแส การกระทาความผิด หรือ
การกระทาอันส่อไปในทางประพฤติมิชอบและการทุจริตคอร์รปั ชั่นของบุคลากรของบริษัทต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องและบริษัทในอัน
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
บริษัทได้จดั ให้มีนโยบายการคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่ผมู้ ีสว่ นได้เสีย และพนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้
เบาะแสเกี่ ย วกับ การทุจ ริต การถูก ละเมิ ด สิท ธิ หรื อ การไม่ ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้อ บัง คับ บริ ษั ท และ
จรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy)
โดยจัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท โดย
ผ่านช่องทางนี ้
 จดหมายส่งถึง
 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ หรือ
 นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการผูจ้ ดั การ หรือ
 สานักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตาบลบึงคาพร้อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
 E-mail ส่งถึงสานักงานเลขานุการบริษัท : cg@eastcoast.co.th หรือ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล :
hrrayong@eastcoast.co.th หรือ hrbkk@eastcoast.co.th
 ผ่านทางเว็บไซต์ www.eastcoast.co.th
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัทจะต้องไม่พงึ ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อได้พบเห็นการกระทาที่เข้า
ข่ายการทุจริตคอร์รปั ชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ ตลอดจนต้องให้ความ
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ร่วมมือในการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่าง ๆ นอกจากนีบ้ ริษัทได้จดั ให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจาก
บุคคลภายนอกด้วย
บริษัทจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชั่น หรือแจ้งเรือ่ งการทุจริตคอร์รปั ชั่น
โดยบริษัทจะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชั่น ตลอดจนบริษัทจะเก็ บ
รักษาความลับของผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนต่อการกระทาอันเป็ นการทุจริตคอร์รปั ชั่น
หลักปฏิบัติที่ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิบตั ิที่ 7.1
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ
ต่าง ๆ ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบตั ิที่ 7.1
บริษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลการรายงานทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ของบริษัท มีความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ที่ เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และมีจานวนเพียงพอ โดยบุคลากรในส่วนงานนีป้ ระกอบด้วย ผูบ้ ริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผูจ้ ดั ทาบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ โดยในแต่ละปี บุคลากรในส่วนงานนีจ้ ะเข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรที่จดั ทาขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สภาวิชาชี พ บัญชี สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลัก ทรัพย์ไทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ชมรมวาณิชธนกิจ เป็ นประจาอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยหัวหน้างานที่ดูแล จะต้องเป็ นผู้
กากับและคัดกรองหลักสูตรที่เหมาะสมให้กับผูป้ ฏิบตั ิงานภายในหน่วยงาน เพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสม
เพื่อยกระดับมาตรฐานการทางานในสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้บคุ ลากรที่มีความรู ้ ทักษะ และมาตรฐานการทางานที่ดี
ยิ่ง ๆ ขึน้ ไป
ในส่วนของการให้ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมการได้คานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่
เป็ นการรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
 ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงิน
และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายใน
 ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
 การพิจารณาเปรียบเทียบผลการดาเนินงานทีเ่ กิดขึน้ จริง กับเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
 การพิจารณาถึงปั จจัยความเสีย่ งต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้
คณะกรรมการได้ดแู ลในส่วนของการเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจาปี แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (56-1) สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานอย่างเพียงพอ โดยในปั จจุบนั บริษัทมีการจัดทา
คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยข้อมูลและรายละเอียดของงบการเงินเป็ น
ประจาทุกไตรมาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึน้ นอกเหนือจากการนาเสนอข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน
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เพียงอย่างเดียว นอกจากนีใ้ นทุกครัง้ ที่บริษัทมีการจัดส่งงบการเงินทัง้ งบไตรมาส และงบประจาปี ผ่านระบบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จดั ให้มีการจัดทาจดหมายข่าว (News Release) เพื่อชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับผล
ประกอบการของบริษัทเพื่อเผยแพร่ผา่ นสือ่ มวลชนทุกครัง้ รวม 4 ครัง้ ต่อปี
ในกรณีที่การเปิ ดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็ นการเฉพาะ กรรมการรายนัน้
จะต้องมีหน้าที่ในการเปิ ดเผยข้อมูลในส่วนของตนให้มีค วามครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ข้อมูลการถือหุน้ การมีสว่ นได้เสีย
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการพิจารณาในวาระการ
ประชุมนัน้ ๆ
หลักปฏิบตั ิที่ 7.2
คณะกรรมการควรติดตาม ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้
แนวปฏิบตั ิที่ 7.2
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินในแต่ละไตรมาส และประจาปี คณะกรรมการ
บริษัทให้ความสาคัญต่อการติดตาม ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้ โดย
ในทุกครัง้ หน่วยงานด้านบัญชีการเงิน จะต้องนาเสนออัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว อัตราส่วน
หนีส้ นิ ต่อทุน อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี ้ รวมถึงการนาเสนออัตราส่วนที่สาคัญต่าง ๆ ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขของ
สถาบันการเงิน (Covenants) ผูใ้ ห้การสนับสนุนสินเชื่อแก่บริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและติดตาม
เป็ นประจาทุกครัง้ ที่มีวาระการพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท ทัง้ นีเ้ พื่อที่จะสามารถหาทางแก้ไขร่วมกับฝ่ ายจัดการ
ได้อย่างทันท่วงที หากเริ่มมีสญ
ั ญาณการบ่งชีถ้ ึงปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนีใ้ ด ๆ ที่
อาจเกิดขึน้
และในส่วนของการอนุมตั ิการเข้าทารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดประกอบวาระอย่างรอบคอบ เพื่ อให้ม่นั ใจได้ว่า การเข้าทารายการดังกล่าว
จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชาระหนี ้
หลักปฏิบตั ิที่ 7.3
ในภาวะที่กิจการประสบปั ญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการมั่นใจได้ว่า กิจการมีแผน
ในการแก้ไขปั ญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปั ญหาทางการเงินได้ ทัง้ นี ้ ภายใต้การคานึงถึงสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
แนวปฏิบตั ิที่ 7.3
คณะกรรมการได้กาหนดสัญญาณบ่งชีถ้ ึงแนวโน้มที่จะประสบปั ญหาทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ภาวะประสบปั ญหาผลการดาเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง
2. กระแสเงินสดจากการดาเนินงานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
3. ส่วนหนีส้ ินที่เพิ่มขึน้ เกินกว่าส่วนสินทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญ หรือเกินกว่าเงื่อนไขที่สถาบันการเงิน หรือ
เงื่อนไขข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุน้ กูก้ าหนดไว้
4. ประสบปั ญหาในการระบายสินค้าคงคลังและการเก็บหนีอ้ ย่างต่อเนื่องและยาวนาน
5. การรับทราบข้อบ่งชีจ้ ากผูส้ อบบัญชีของบริษัท อาทิ พบปั ญหาเอกสารข้อมูลทางการเงินหรือการลงบัญชี
ไม่ถกู ต้อง ครบถ้วน
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ในกรณี ที่คณะกรรมการบริษัทพบเจอสัญญาณบ่งชี ด้ งั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการจะติดตาม ดูแลให้ฝ่าย
บริหารมีการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนีจ้ ะดูแลให้กิจการกาหนดแผนการแก้ไขปั ญหาทางการเงิน โดยคานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย ได้แก่
เจ้าหนีส้ ถาบันการเงิน เจ้าหนีห้ นุ้ กู้ ผูถ้ ือหุน้ คูค่ า้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปั ญหาโดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานการณ์ที่
เกิดขึน้ อย่างสม่าเสมอ โดยในการแก้ไขปั ญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะต้องมั่นใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ
ของบริษัทเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล ด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว
หลักปฏิบตั ิที่ 7.4
คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
แนวปฏิบตั ิที่ 7.4
คณะกรรมการมีนโยบายให้จดั ทารายงานความยั่งยืน / รายงานความรับผิดชอบทางสังคม ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการ
เผยแพร่ให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องที่สาคัญ และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางปฏิบตั ิของกิจการที่จะสร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ซึง่ จะจัดทาพร้อมกับรายงานประจาปี ของบริษัท และจะเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริษัท
โดยรายงานความยั่งยืน / รายงานความรับผิดชอบทางสังคม จะเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชั่น การปฏิบตั ิตอ่ พนักงานและผูม้ ีสว่ นได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นธรรม การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยคานึงถึงกรอบ
การรายงานที่ได้รบั การยอมรับในระดับประเทศ และจะยกระดับการพัฒนาคุณภาพของรายงานความยั่งยืนให้ได้ในระดับ
สากลต่อไป ซึ่งเหล่านีเ้ ป็ นแผนงานที่กาหนดไว้ โดยปั จจุบนั บริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืนไว้ในรายงาน
ประจาปี ของบริษัท ซึง่ ตัง้ แต่ปี 2561 เป็ นต้นไป จะจัดทาเป็ นเล่มรายงานความยั่งยืนแยกต่างหากจากรายงานประจาปี ของ
บริษัท
หลักปฏิบตั ิที่ 7.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทาหน้าที่
ในการสือ่ สารกับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน
และทันเวลา
แนวปฏิบตั ิที่ 7.5
บริษัทให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท ทัง้ ข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ดา้ นการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา สม่าเสมอ และโปร่งใส โดย
เปิ ดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยเป็ นไปตามช่องทางที่กฎหมาย
กาหนด และช่องทางที่บริษัทพิจารณาว่าเหมาะสม ซึ่งข้อมูลสาคัญที่บริษัทจะเปิ ดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงิน และ
ข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเป็ นไปตามข้อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบายการ
ป้องกันข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์โดยออกเป็ นนโยบายการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน (Insider
Trading) โดยมีการสือ่ สารให้เข้าใจตรงกันทัง้ องค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว โดยการประกาศนโยบาย
ดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน และให้มีการลงนามรับทราบและยินยอมปฏิบตั ิตามนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีหน่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบในการทาหน้าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว เพื่อ
สือ่ สารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี ้
 การเปิ ดเผย และเผยแพร่สารสนเทศที่สาคัญให้แก่นกั ลงทุนทราบ
 การจัดกิจกรรมแถลงผลการดาเนินงานของบริษัท
 ชีแ้ จงกรณีที่มีขา่ วลือหรือข่าวสารต่าง ๆ
 การดาเนินการเมื่อมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
 การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ กองทุนจากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
 การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดาเนินกิจการแก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์
โดยมีช่อ งทางการติด ต่อ กับ หน่ว ยงานนัก ลงทุน สัม พั น ธ์ ได้แ ก่ การตอบคาถามทางโทรศัพ ท์ 02-1527301-4 ต่อ 212 (หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์) อีเมล์ ผ่า นทาง ir@eastcoast.co.th และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ที่ www.eastcoast.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์
โดยผูท้ ี่รบั ผิดชอบการให้ขอ้ มูลกับบุคคลภายนอก เป็ นผูท้ ี่มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของ
บริษัท รวมทัง้ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมขององค์กร และสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็ นอย่างดี ซึ่งจะ
ประกอบด้วย กรรมการผูจ้ ดั การ ประธานเจ้าหน้าที่ดา้ นบัญชีและการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
นอกจากนี ้ บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนีเ้ พื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ ได้แก่
1. เปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จานวนครัง้ ของ
การประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา
2. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง รวมถึงรู ปแบบและลักษณะ
ของค่าตอบแทน
3. นโยบายการกากับดูแลกิจการ นโยบายการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน นโยบายการกากับดูแล
และจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง
ด้านต่าง ๆ
4. กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
5. จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
6. นโยบายเกี่ยวกับสังคม และสิ่งแวดล้อม
7. จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of conduct)
8. โครงสร้างการถือหุน้ พร้อมรายละเอียดกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 5
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดและมีสทิ ธิออกเสียง
9. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
10. วิสยั ทัศน์และค่านิยมของบริษัท
11. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
12. โครงสร้างกลุม่ บริษัท รวมทัง้ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
13. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี
14. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานย้อนหลัง 3 ปี
15. หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี และวิสามัญผูถ้ ือหุน้
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16. หลักเกณฑ์การให้สทิ ธิแก่ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ และหลักเกณฑ์การส่งคาถาม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
17. ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ
18. ข่าวสารที่เผยแพร่ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19. ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือร้องเรียน หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิ ดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว บริษัท
จะจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นประจา เพื่อให้เกิดการปรับปรุ งให้มีความทันสมัย
และสามารถส่งต่อข่าวสารข้อมูลต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา
คณะกรรมการมีนโยบายให้ฝ่ายจัดการกาหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยจะจัดทา
แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจาปี รวมทัง้ กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชดั เจน เพื่อให้การ
สือ่ สารและการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักปฏิบตั ิที่ 7.6
คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ขอ้ มูล
แนวปฏิบตั ิที่ 7.6
นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
คณะกรรมการจะกากับดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทัง้
ปรับปรุงให้เป็ นข้อมูลปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
หลักปฏิบัติที่ 8 : สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ ือหุน้
หลักปฏิบตั ิที่ 8.1
คณะกรรมการควรดูแลให้ม่นั ใจว่า ผูถ้ ือหุน้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งสาคัญของบริษัท
แนวปฏิบตั ิที่ 8.1
คณะกรรมการให้ความสาคัญต่อประเด็นที่กฎหมายกาหนดและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการ
ดาเนินงานของกิจการว่า ได้ผา่ นการพิจารณาและอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
บริษัทให้ความสาคัญกับสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวครอบคลุม
สิทธิพืน้ ฐานต่าง ๆ อาทิ การซือ้ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีสว่ นแบ่งในกาไรของกิจการ การได้รบั ข่าวสาร
ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและ
หนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน การเข้าลงทุนในกิจการต่าง ๆ เป็ นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพืน้ ฐาน
ดังกล่าวแล้ว บริษัทกาหนดให้มีการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็ นการส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิ
และสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
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1) บริษัทจะเผยแพร่ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสาร
ประกอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 21 วันก่อนวันประชุมสาหรับกรณีการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี สาหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นไปตามข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน
กากับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายที่กาหนดไว้ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ หนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้สิทธิ ของผูถ้ ื อหุน้ เพื่อออกเสียงลงคะแนน รวมถึง แจ้ง
กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่จาเป็ นและควรรับทราบสาหรับใช้ในการเข้าร่วมประชุม และสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการเข้า
ประชุม และออกเสีย งลงมติ ทั้ง นี บ้ ริษั ท ได้จัด ท าหนัง สือ เชิ ญ ประชุม ผู้ถื อ หุน้ ทั้ง ฉบับ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่และอานวยความสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ต่างชาติ
2) ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระที่ได้รบั มอบหมายหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ
หนึง่ แบบใดที่บริษัทได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
3) บริษัทจะไม่มีการลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท ที่บริษัทได้มีการเปิ ดเผยไว้
ตามข้อกาหนดต่าง ๆ ในฐานะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ นอกจากนีบ้ ริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้
ถื อหุ้นทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการแจกเอกสารที่มีข ้อมูลสาคัญเพิ่มเติม ในที่ ประชุม ผูถ้ ื อ หุ้ นอย่า ง
กะทันหัน เป็ นต้น
4) เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ลว่ งหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
รวมถึงในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ และเป็ นอิสระ โดยบริษัทจะให้ขอ้ มูลรายละเอียดในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผถู้ ือหุน้
5) บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ื อหุน้ ส่วนน้อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมล่วงหน้า ตามแนวทาง
ปฏิบัติข องตลาดหลัก ทรัพย์แห่ง ประเทศไทย นอกจากนี ย้ ังเปิ ด โอกาสให้สามารถเสนอชื่ อบุค คลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้าดารงตาแหน่งกรรมการตามแนวทางที่บริษัทได้กาหนดไว้ ทัง้ นีบ้ ริษัทจะเปิ ดเผย
หลักเกณฑ์การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอเรื่องการบรรจุเป็ นวาระการประชุม และการเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดารงตาแหน่งกรรมการเป็ นการล่วงหน้า ซึ่ งโดยปกติจะแจ้งให้ทราบ
ตัง้ แต่เดือนตุลาคมของทุกปี ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ที่จะจัดขึน้ ในช่วงเดือนมีนาคม หรือเดือน
เมษายน ของปี ถดั ไป ทัง้ นีใ้ นกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธเรือ่ งที่ผถู้ ือหุน้ เสนอบรรจุเป็ นวาระคณะกรรมการ
จะแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
6) ประธานกรรมการ และกรรมการทุกท่านจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ น เพื่อให้ผถู้ ือหุน้
สามารถซักถามในเรือ่ งที่เกี่ยวข้องได้
7) เมื่อการประชุมเสร็จสิน้ บริษัทจะจัดทารายงานการประชุมเพื่อแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้
ถือหุน้ สามารถตรวจสอบได้ โดยจะมีรายละเอียดของการชีแ้ จงขัน้ ตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการ
บริษัท กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคาถาม
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คาตอบ และจะเปิ ดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันที่
จัดการประชุมผูถ้ ือหุน้
บริษัทมีแนวทางในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูบ้ ริหารและผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารของ
บริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ ือหุน้ รายย่อย อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็ นการสร้างความมั่นใจให้กบั ผูถ้ ือหุน้
ว่า คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการของบริษัทจะดูแลให้การใช้เงินของผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์
สูงสุด ทัง้ นี ้ การดาเนินการประชุมจะเป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามลาดับวาระการประชุมที่มี นอกจากนีบ้ ริษัท
จะไม่แสดงความเอนเอียงกับผูถ้ ือหุน้ กลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง โดยการให้สารสนเทศที่ยงั ไม่เปิ ดเผยเป็ นการเฉพาะกลุม่ และใน
กรณีที่กรรมการหรือผูบ้ ริหารที่มีสว่ นได้เสียเกี่ยวกับเรื่องใด กรรมการหรือผูบ้ ริหารผูน้ นั้ จะไม่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมใน
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณามติการเข้าทารายการในธุรกรรมนัน้ ๆ
บริษัทมีกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ชดั เจนและโปร่งใส โดยนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึง่ พิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกรรมการแต่ละคน โดยอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู ค้ วามสามารถให้ปฏิบตั ิหน้าที่กับ
บริษัทได้ รวมทัง้ อัตราค่าตอบแทนที่กาหนดสามารถเทียบเคียงได้กบั ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน
หลักปฏิบตั ิที่ 8.2
คณะกรรมการควรดูแลให้การด าเนิน การในวันประชุม ผูถ้ ื อหุ้นเป็ น ไปด้ว ยความเรียบร้อ ย โปร่ง ใส มี
ประสิทธิภาพ และเอือ้ ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถใช้สทิ ธิของตน
แนวปฏิบตั ิที่ 8.2
ที่ผา่ นมา คณะกรรมการได้กาหนดแนวปฏิบตั ิดาเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ และยึดถือปฏิบตั ิเป็ นประจาทุกปี
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. คณะกรรมการจะกาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคานึงถึงความสะดวกในการเข้าร่ วมประชุม
ของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการซักถามข้อมูล สถานที่จดั ประชุมที่
สะดวกต่อการเดินทาง ทัง้ นีบ้ ริษัทเลือกสถานที่ที่จะจัดการประชุมในเขตกรุ งเทพมหานคร จากสานักงาน
ใหญ่ของบริษัทซึง่ ตัง้ อยูท่ ี่อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึง่ เป็ นนโยบายที่จะอานวยความสะดวกและส่งเสริม
ให้ผู้ถือ หุ้น นัก วิเ คราะห์ รวมถึง นัก ลงทุนสถาบัน ที่ มีค วามสนใจ สามารถเข้าร่ว มประชุม ผู้ถื อหุ้ น ได้
โดยสะดวก
2. คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้มีการกระทาใด ๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผถู้ ือ
หุน้ จนเกินควร โดยจะไม่กาหนดให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกิน
กว่าที่กาหนดไว้ในแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
3. คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ การลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้
การนับคะแนนและแสดงผลการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้
รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยา
4. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าที่ดแู ลให้การประชุมเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จัดสรรเวลาสาหรับแต่ละวาระการ
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5.

6.
7.
8.
9.

ประชุมที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างเหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความเห็นและตัง้
คาถามต่อที่ประชุมในเรือ่ งที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือในวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณานัน้ ๆ
กรรมการในฐานะผูเ้ ข้าร่วมประชุมและในฐานะผูถ้ ือหุน้ จะไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้ง
เป็ นการล่วงหน้า โดยเฉพาะในวาระสาคัญที่ผถู้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทัง้ นี ้
เพือ่ ให้สทิ ธิแก่ผถู้ ือหุน้ ทุกคนสามารถร่วมตัดสินใจในเรือ่ งสาคัญได้อย่างเท่าเทียม
กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถซักถามในประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
ก่อนเริม่ การประชุม จะมีการแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบถึงจานวนและสัดส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง และผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
บริษัทได้จัดให้มีการพิจารณาวาระแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลในวาระแต่งตัง้ กรรมการ โดยใช้บตั ร
ลงคะแนนเสียงแยกเป็ นรายบุคคล
บริษัทได้จดั ให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ และจัดให้มีบคุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับ
หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออก
เสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมทัง้ บันทึกไว้ในรายงานการประชุม

หลักปฏิบตั ิที่ 8.3
คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน
แนวปฏิบตั ิที่ 8.3
บริษัทมีการเปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในเย็นวันที่จดั การประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือ
อย่างช้าไม่เกินวันทาการถัดไป ผ่านระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท
นอกจากนีไ้ ด้มีการจัดส่งสาเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แก่นายทะเบียน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในรายงานการ
ประชุมได้บนั ทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ประกอบด้วย
1. รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม และไม่เข้าร่วมการประชุม
2. วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง มติที่ประชุม และผลการลงคะแนนเสียง (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งด
ออกเสียง และบัตรเสีย) ของแต่ละวาระการประชุม
3. ประเด็นคาถามและคาตอบในที่ประชุม รวมทัง้ ชื่อ - นามสกุลของผูถ้ ามและผูต้ อบ
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โดยในรอบปี 2563 ที่ผา่ นมา บริษัทยังไม่สามารถปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับหัวข้อต่าง ๆ
ที่สาคัญ พร้อมกับเหตุผล ดังต่อไปนี ้
หัวข้อหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบมี ก รรมการอย่า งน้อ ย 1

คนที่ จ บ

การศึกษาด้านบัญชี
คณะกรรมการค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็ นส่วน

เหตุผลที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้
ปัจจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในการให้ความเห็นต่อวาระการพิจารณางบ
การเงินของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตามทางบริษัทจะพิจารณา
ถึงแนวทางการจัดหากรรมการตรวจสอบที่จบการศึกษาโดยตรงด้านบัญชีต่อไป
ทางบริษัทอยูร่ ะหว่างการพิจารณาหาแนวทางการปรับโครงสร้าง

ใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิ สระเป็ นส่วนใหญ่

ทางบริษัทอยูร่ ะหว่างการพิจารณาหาแนวทางการปรับโครงสร้าง

(มากกว่าร้อยละ 50)
การจัดตัง้ CG Commitee

ทางบริษัทอยูร่ ะหว่างการพิจารณาหาแนวทางการจัดตัง้ CG Committee

บริษัทควรจัดให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู เ้ กี่ยวกับ
นโยบายและแนวปฏิ บตั ิในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันและ
เปิ ดเผยรายละเอียดการจัดในแต่ละปี ไว้ให้เป็ นที่ทราบ
คณะกรรมการควรระบุ วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ
ไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกากับดูแลกิ จการของบริษัทโดยควร
กาหนดไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น

บริษัทจะดาเนินการให้เกิดขึน้ ภายในรอบปี 2564 ต่อไป

ปัจจุบนั บริษัทมีกาหนดนโยบายว่า พิจารณาวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหาก
เป็ นกรรมการอิ สระเดิ มที่ จะกลับ เข้าด ารงตาแหน่ง อี กวาระ จะต้องมีว าระการด ารงตาแหน่ ง
ต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รบั แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรกไม่เกินกว่า 9 ปี โดยจะ
พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น หากจะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระท่านนั้นดารง
ตาแหน่งต่อไป

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริษัทรวม 5 คณะ ดังนี ้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1. นโยบายการกากับดูแลกิจการ หลักปฏิบตั ิที่ 1.1 และแนวปฏิบตั ิที่ 1.1
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระ / กรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท จะต้อ งเป็ นกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ได้ร ับ การแต่ ง ตั้ง จาก
คณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบโดยผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท และมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดยมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
ทัง้ นี ้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ น ผูม้ ี ความรู ด้ า้ นการบัญชี แ ละการเงิ น รวมถึง การมี คุณสมบัติ ของ
กรรมการอิสระ ตามคานิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1. นโยบายการกากับดูแล
กิจการ หลักปฏิบตั ิที่ 1.1 และแนวปฏิบตั ิที่ 1.1
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ทัง้ นีก้ รรมการอิสระตามคุณสมบัติขา้ งต้น อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดั สินใจในการ
ดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
 ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
 มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
 ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
 มีค วามรู แ้ ละประสบการณ์เ พี ยงพอที่ จะสามารถทาหน้าที่ ใ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง นี ้ ต้อ งมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

 มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1. ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ จะดาเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา โดยจะพิจารณาคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
1.1 พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
1.2 พิจารณาถึงความรู ้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั ธุรกิจของบริษัท
1.3 สาหรับกรณีที่เป็ นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะพิจารณาจากผลการ
ปฏิบตั ิงานในช่วงที่เคยดารงตาแหน่ง และพิจารณาถึงจานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดารง
ตาแหน่ง ซึง่ ไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อป้องกันปั ญหาด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
1.4 การแต่งตัง้ กรรมการอิสระ จะพิจารณาความเป็ นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้รบั คัดเลือกเป็ นกรรมการ
อิสระตามหลักเกณฑ์ที่ สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด และหลักเกณฑ์ของบริษัทเอง
1.5 พิจารณาวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็ นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้า
ดารงตาแหน่งอีกวาระ จะต้องมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรกไม่เกินกว่า 9 ปี โดยจะพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความ
จาเป็ น หากจะแต่งตัง้ ให้กรรมการอิสระท่านนัน้ ดารงตาแหน่งต่อไป
1.6 เมื่อได้รายชื่อผูท้ ี่มีความเหมาะสมแล้ว จึงจะนารายชื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ต่อไป
2. ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสาม ถ้าจานวน
กรรมการที่ จ ะแบ่ ง ออกให้ต รงเป็ น ส่ ว นไม่ ได้ ก็ ใ ห้อ อกโดยจ านวนที่ ใ กล้ที่ สุด กั บ ส่ วนหนึ่ ง ในสามของ
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คณะกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั ฉลากกันว่า
ผูใ้ ดจะต้องออกจากการเป็ นกรรมการ ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผู้
ออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้
3. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
3.1 ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ
3.2 ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตามข้อ 3.1 เลือกตัง้ บุคคลเดียว หรือหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3.3 บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้รบั เลือกตัง้ ในลาดับถัดลง
มา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธาน
ในที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
4. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติดว้ ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 เลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน
เข้าเป็ นกรรมการแทนตาแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ว าระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตาแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
5. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
นับตัง้ แต่ปี 2558 บทบาทการสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุดเป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ซึ่ง
ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นที่เรียบร้อยแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่
ผ่านมา ซึง่ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาจะเข้ามาดาเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี ้
1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
2. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
3. กาหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
4. จัดทาแผนการพัฒนากรรมการ
5. จัดทาแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan)
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการของบริษัททุกท่าน มีคณ
ุ สมบัติตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็ นผูม้ ี
ความรู ้ ความสามารถ มีศกั ยภาพ โดยกรรมการบริษัททัง้ 8 ท่าน ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่ง
เป็ นหลักสูตรที่สาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนีย้ งั ได้กาหนดเป็ น
นโยบายเพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ทางหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะส่งข้อมูลโครงการอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทางานให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาเป็ น
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ประจาและต่อเนื่อง ซึ่งทางกรรมการบริษัทแต่ละท่านสามารถพิจารณาคัดเลือกและเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่
น่าสนใจเป็ นการเพิ่มพูนความรูใ้ ห้กบั ตนเองได้
นอกจากนีค้ ณะกรรมการได้กาหนดแนวปฏิบตั ิเพื่อดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามที่ระบุ
ไว้ใน ข้อ 1. นโยบายการกากับดูแลกิจการ หลักปฏิบตั ิที่ 4.4 และแนวปฏิบตั ิที่ 4.4
โดยเมื่อช่วงปี 2563 ที่ผา่ นมามีกรรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัท ที่ได้เข้ารับการอบรม และศึกษาดูงานใน
หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูน ความรู ้ และใช้ประโยชน์เพื่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี ้
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้
เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ และศึกษาดูงานดังนี ้
หลักสูตร “วิทยาการจัดการสาหรับนักบริหารระดับสูง (วบส) รุ ่นที่ 5” จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 6-ตุลาคม 2663
2. รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้เข้า
อบรมในหลักสูตรต่างๆ และศึกษาดูงานดังนี ้
-

หลักสูตร “วิทยาการจัดการสาหรับนักบริหารระดับสูง )วบส (รุ ่นที่ 6” จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ -

6

ตุลาคม 2563

3. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง กรรมการอิสระ ได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ และศึกษาดูงานดังนี ้

หลักสูตร “วิทยาการจัดการสาหรับนักบริหารระดับสูง (วบส) รุ ่นที่ 6” จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 ทัง้ นี ้ เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) จึงต้องปิ ดการเรียนการสอนชั่วคราวในเดือนมกราคม ปี
2564
4. นายชาลี สุขสวัสดิ์ รองประธานกรรมการบริษัท ได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ และศึกษาดูงานดังนี ้
- หลักสูตร “วิทยาการจัดการสาหรับนักบริหารระดับสูง (วบส) รุ น่ ที่ 6” จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 ทัง้ นี ้ เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) จึงต้องปิ ดการเรียนการสอนชั่วคราวในเดือนมกราคม ปี
2564
5. นายไพบูลย์ อรุ ณประสบสุข กรรมการอิสระ ได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ และศึกษาดูงานดังนี ้
-

-

หลักสูตร “ผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผูน้ าเมือง” รุน่ ที่ 6จัดโดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พฤศจิกายน 2662- มีนาคม 2663.

6. นายพงศ์พนั ธุ ์ สุริยอัมพร ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี ้
- โครงการอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชี บริหารระดับสูง จัดโดย สภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์
ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563
โดยกรรมการรวม 5 ท่าน จากทัง้ หมด 8 ท่าน และผูบ้ ริหารจานวนรวม 1 ท่าน ดังกล่าว เข้าอบรมหลักสูตรหรือ
กิจกรรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูใ้ นการปฏิบตั ิงาน
แผนการสืบทอดงาน (Succession Plan)
คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาและวางนโยบายเกี่ยวกับแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อ
เตรียมความพร้อมในกรณีที่ผบู้ ริหารไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทยังคงต่อเนื่อง และเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้วางแผนการสืบทอดตาแหน่งงานในหน้าที่ต่าง ๆ โดยบุคลากรที่ มีความรู ้ ความสามารถ และ
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ประสบการณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานแทนตาแหน่งที่ว่างลงได้อย่างต่อเนื่อง หรือเพื่อการก้าวสู่ตาแหน่งที่สงู ขึน้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
1. จัดให้ผูบ้ ริหารระดับรองลงไปมีโอกาสได้ทางานร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูงในสายงานที่ตัวเองมีบทบาท
รับผิดชอบ การได้เข้าร่วมรับฟั งการประชุมในระดับที่เป็ นการมอบหมายนโยบายจากผูบ้ ริหารระดับสูง
2. จัดเตรียมให้มีบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึน้
กว่าเดิมเพื่อเตรียมรองรับในระดับตาแหน่งงานที่สงู ขึน้
3. กาหนดให้ผบู้ ริหารระดับรองที่มีศกั ยภาพเป็ นผูส้ บื ทอดตาแหน่งงาน
4. เปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริหารระดับรองมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมแนวคิดเกี่ยวกับการเป็ นผูน้ าองค์กร การสร้าง
จิตสานึกในระดับความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อองค์กร รวมถึงแนวทางบริหารงานบุคลากรในสาย
งานที่ตวั เองเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
5. พัฒนาให้ผบู้ ริหารงานระดับรองมีโอกาสได้นาเสนอแผนงานและผลการปฏิบตั ิงานต่อผูบ้ ริหารระดับสูง
นอกจากนีค้ ณะกรรมการได้กาหนดแนวปฏิบตั ิสาหรับแผนสืบทอดตาแหน่ง รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1.
นโยบายการกากับดูแลกิจการ หลักปฏิบตั ิที่ 4.1 และแนวปฏิบตั ิที่ 4.1
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนินงาน
ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึง่ ขณะนีม้ ีทงั้ หมด 5 บริษัท คือ
บริษัทย่อย
1. บริษัท วีวี เดคคอร์ จากัด ซึง่ บริษัทเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.50
2. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จากัด ซึง่ บริษัทเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 75.00
3. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ซึง่ บริษัทเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
4. บริษัท แพลนเนทบอร์ด จากัด ซึง่ บริษัทเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 57
บริษัทร่วม
1. บริษัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด (GEP) ซึง่ บริษัทเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท บริษัทได้จดั ส่งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็ น
กรรมการ และผูบ้ ริหารในตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การในบริษัทย่อย และเข้าร่วมเป็ นกรรมการในบริษัทร่วม โดยขอบเขต
อานาจหน้าที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การของบริษัทย่อย จะมีรายละเอียดเช่นเดียวกันกรรมการ และกรรมการ
ผูจ้ ดั การของบริษัท โดยตัวแทนของบริษัทที่เข้าร่วมเป็ นกรรมการในบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทร่วม จะมีสว่ นร่วมในการ
กาหนดนโยบายที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ อาทิ ด้านการบริหารงาน การลงทุน เป็ นต้น
นอกจากนีค้ ณะกรรมการได้กาหนดนโยบายกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็ น 2 ส่วน
หลัก ได้แก่ นโยบายการกากับดูแลด้านการบริหาร และนโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1. นโยบายการกากับดูแลกิจการ หลักปฏิบตั ิที่ 3.6 และแนวปฏิบตั ิที่ 3.6
ทัง้ นีใ้ นส่วนการเข้าลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด ซึ่งทางบริษัท อีซี
เอฟ พาวเวอร์ จากัด ในฐานะบริษัทย่อย เป็ นผูเ้ ข้าถือหุน้ ใน GEP คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 20 ในระหว่างผูถ้ ือหุน้ ได้มีการ
จัดทาสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขที่สาคัญ ดังนี ้
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1. GEP และ GEP-Myanmar มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราส่วนร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิ หลังหัก
Mandatory Prepayment (MPP) ในอัตราส่วนร้อยละ 60 และงบค่าใช้จ่ายปรับปรุ งประจาปี ที่เกิดขึน้
ในรอบปี นนั้ ๆ แล้ว
2. ภายหลังจากที่ GEP อยูร่ ะหว่างการเตรียมตัวเพื่อเข้าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้
มีการแต่งตัง้ กรรมการอิสระเข้าในโครงสร้างคณะกรรมการของ GEP ทาง ECF-Power จะมีสิทธิเสนอ
ชื่ อ กรรมการจ านวน 1 คน ซึ่ง จะด ารงต าแหน่ง จนกว่า จะสิน้ สุด ระยะเวลา 1 ปี หลัง จากวัน ที่ เ ริ่ม
ดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของเฟสที่ 1 – 4 ครบถ้วน หรือเมื่อ ECF-Power ได้ขายหุน้ ทัง้ หมด
ให้แก่บคุ คลอื่น (แล้วแต่กรณีใดเกิดขึน้ ก่อน)
3. ในกรณีที่ผขู้ ายต้องการจะขายหุน้ ใน GEP ให้แก่นกั ลงทุนอื่น ECF-Power มีสิทธิบงั คับให้ผขู้ ายนาหุน้
ของ ECF-Power ไปขายแก่นกั ลงทุนดังกล่าวในข้อตกลงเดียวกันพร้อมกันด้วย (Tag Along Right)
4. หากผูถ้ ือหุน้ รายใดใน GEP ต้องการขายหุน้ ให้แก่บคุ คลภายนอก ต้องให้สิทธิในการซือ้ หุน้ กับผูถ้ ือหุน้
รายอื่นทุกรายก่อน (Right of First Refusal) ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายสามารถโอนหุน้ ให้แก่บริษัทในเครือ
ได้โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมจากผูถ้ ือหุน้ รายอื่น
5. จนกว่าจะสิน้ สุดระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันที่เริ่มดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของเฟสที่ 1 ถึง
4 ครบถ้วน บริษัทต้องคงอานาจควบคุมในบริษัท โดย 1.สัดส่วนการถือหุน้ ของนายชาลี สุขสวัสดิ์ นาย
อารักษ์ สุขสวัสดิ์ และนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ รวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ 25 และคงสัดส่วนการเป็ นผู้
ถือหุน้ ใหญ่สดุ (Single Largest Shareholder) และ 2.บริษัทต้องมีอานาจควบคุมใน ECF-Power ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
6. ECF-Power มีสทิ ธิคดั ค้าน (Veto) สาหรับเรือ่ งที่สงวนไว้ (Reserved Matters) โดยมีรายละเอียดตามที่
ระบุไว้ในสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุน้
7. ข้อกาหนดห้าม ECF-Power ทาการแข่งขันในประเทศเมียนมาร์ (Non-Competition in Myanmar)
กาหนดว่า ทาง ECF-Power ขอรับรองว่า จะไม่มีบริษัทในกลุม่ ไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบการเข้าลงทุนแบบ
ทัง้ หมดหรือบางส่วนร่วมกับบุคคลอื่นรวมถึงในนามส่วนตัวหรือแต่งตัง้ ตัวแทนเพื่อเข้าบริหารจัดการหรือ
ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใด ๆ ในประเทศเมียนมาร์ เว้นแต่จะได้รบั หนังสือยินยอม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูถ้ ือหุน้ กลุม่ B หรือ Noble Planet Pte. Ltd. ก่อน
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้กาหนดระเบียบข้อบังคับโดย
กาหนดนโยบายการป้องกันและกากับการใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี ้
ตามที่บริษัทมีนโยบายที่จะกากับดูแลกิจการด้านการป้องกันและกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัท รวมถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรมใด ๆ ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน (ธุรกรรมลับ) ไปเพื่อประโยชน์สว่ นตน โดยบริษัท
ได้กาหนดนโยบายการป้องกันและกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัท ดังนี ้
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมกิจการ พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อย ถูกสันนิษฐาน
ว่า เป็ นบุคคลผูร้ ูห้ รือครอบครองข้อมูลภายใน จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย
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2. ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลที่ยงั มิได้มีการเปิ ดเผยต่อประชาชน เป็ นการทั่วไปซึง่ เป็ นสาระสาคัญต่อการ
เปลีย่ นแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัท
3. กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมกิจการ พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อย จะต้องไม่นา
ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อยไปเปิ ดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่
บุคคลอื่นใด หรือบุคคลภายนอกบริษัท หรือบุคคลอื่นซึง่ มิได้ทาหน้าที่ในการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ไม่วา่ ทางตรงหรือ
ทางอ้อม ไม่วา่ โดยเจตนาหรือไม่เจตนา และไม่วา่ จะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
4. กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมกิจการ พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อย หากกระทาการ
ดังต่อไปนี ้
a. ซือ้ หรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีเ่ กี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่วา่ เพื่อตนเอง
หรือบุคคลอื่น หรือ
b. เปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บคุ คลอื่นไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่วา่ โดยวิธีใด โดยรูห้ รือควรรูว้ า่ ผูร้ บั
ข้อมูลอาจนาข้อมูลนัน้ ไปใช้ประโยชน์ในการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์
หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าทีเ่ กี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่วา่ เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
จะต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตัง้ แต่หา้ แสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ (หรือโทษจาคุกไม่
เกินห้าปี หรือปรับตัง้ แต่หนึง่ ล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ) เว้นแต่เป็ นการกระทาในลักษณะที่มิได้เป็ น
การเอาเปรียบบุคคลอืน่ หรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
กาหนด
5. นโยบายนีใ้ ห้รวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมกิจการ
พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อยด้วย ทัง้ นีห้ า้ มมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุม พนักงานหรือ
ลูกจ้างของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ (รวมถึงคูส่ มรสและบุตรซึง่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ของบริษัท และบริษัทย่อยที่
รับทราบข้อมูลภายใน ดาเนินการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายในระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิ ดเผย และภายหลัง
จากการเปิ ดเผย 24 ชั่วโมง สาหรับข้อมูลงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินรายปี รวมถึงธุรกรรมการเข้าทารายการใด ๆ ที่อยู่
ระหว่างรอการนาเสนอเข้าสูท่ ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครัง้ ถัดไป ที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาหุน้ หรือหลักทรัพย์ของ
บริษัท รวมทัง้ ห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลนัน้ ต่อบุคคลอื่นด้วย ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม
6. กรรมการ ผูบ้ ริหาร มีหน้าที่ที่ตอ้ งจัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คูส่ มรสหรือผูท้ ี่อยู่
กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิตบิ คุ คลที่ผมู้ ีหน้าที่รายงาน คูส่ มรสหรือ ผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉัน
สามีภริยา หรือบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดและมีสดั ส่วน
การถือหุน้ มากที่สดุ ในนิติบคุ คลนัน้ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.)
ตามมาตรา 59 โดยหากเป็ นกรรมการ และผูบ้ ริหารที่ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ ให้รายงานภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่มีการ
เปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ และภายใน T+3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
7. ในส่วนของกรรมการของบริษัท ให้เลขานุการบริษัทรายงานข้อมูลการซือ้ – ขายหุน้ หรือการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัท ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบเป็ นประจาทุกไตรมาสด้วย
การกาหนดรายละเอียดบุคคลที่อาจเข้าข่ายการรับรู้ข้อมูลภายในของบริษัท มีดังนี้
1. กรรมการ
2. ผูบ้ ริหาร
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3. ผูม้ ีอานาจควบคุม
4. พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
ผู้มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท
1. กรรมการ
2. ผูบ้ ริหาร
3. คูส่ มรส หรือผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริยา ของกรรมการ
4. คูส่ มรส หรือผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริยา ของผูบ้ ริหาร
5. บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการ
6. บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ของผูบ้ ริหาร
7. นิติบคุ คลที่กรรมการ ผูบ้ ริหาร คูส่ มรส หรือผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ ถือหุน้
รวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดและมีสดั ส่วนการถือหุน้ มากที่สดุ ในนิติบคุ คลนัน้
การจัดให้มีหน่วยงานกากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)
หน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงาน (Compliance Unit) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. กากับดูแล สอบทานเพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าบริษัทได้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการอย่างถูกต้อง
2. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการเพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ตลอดจนติดตามฝ่ าย
จัดการให้ระงับการกระทารายการใดหรือการกระทาใด ๆ ที่อาจฝ่ าฝื น กฎหมายข้อกาหนด หรือกฎระเบียบ
ดังกล่าว
3. สอบทานหลักฐาน กรณีมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาใด ๆ ที่อาจฝ่ าฝื นกฎหมาย หรือข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผล
การดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
4. ประสานงานกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานหรือร่วมกัน
หาแนวทางปฏิบตั ิให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. การเข้าร่วมในการพิจารณากาหนดและให้คาแนะนาเกี่ยวกับความเหมาะสม ในขั้ นตอนการปฏิบตั ิงานของ
บริษัทเพื่อให้ม่นั ใจได้วา่ ปฏิบตั ิตามนโยบาย แนวทาง กฎเกณฑ์ หรือข้อพึงปฏิบตั ิที่กาหนดโดยกฎหมายอย่าง
ถูกต้อง
6. เป็ นศูนย์รวมและเผยแพร่ขอ้ มูล ตลอดจนให้ความรูแ้ ละคาปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบตั ิงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่พงึ ต้องปฏิบตั ิตา่ ง ๆ
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทมีคา่ ตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสาหรับบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจาปี (Audit Fee)
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สาหรับปี 2563 บริษัทได้วา่ จ้างผูส้ อบบัญชี ได้แก่ นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน
5389 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2563 โดยมีคา่
ตรวจสอบบัญชีประจาปี เป็ นจานวนเงินรวม 1,850,000 บาท (หนึง่ ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
2. ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (สามไตรมาส) (Non Audit Fee)
คิดเป็ นจานวนเงิน 840,000 บาท (แปดแสนสีห่ มื่นบาทถ้วน) รวมเป็ น จานวนเงิ น สาหรับ ค่า ตอบแทนผู้สอบ
บัญ ชี ป ระจาปี 2563 เท่า กับ 2,690,000 บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
ในปี 2563 ผูส้ อบบัญชีของบริษัท คือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 5389 จาก
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด ซึ่งอยู่ในรายชื่อผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความเป็ นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผูส้ อบบัญชีกับ
บริษัท / บริษัทย่อย / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ / ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
10.1 นโยบายภาพรวม
บริษัทได้พิจารณาประเด็นสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวัง
ของผูม้ ีสว่ นได้เสีย โดยมีหลักการดังต่อไปนี ้
หลักการคัดเลือกประเด็น
การระบุประเด็น: พิจารณาที่มาของข้อมูลเริม่ ต้นจากนโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และข้อมูลจากผูม้ ีสว่ นได้เสีย
จากทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ในประเด็นที่ผมู้ ีสว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ ให้ความสาคัญ หรือให้ความคาดหวังซึง่ ประเด็น
เหล่านีอ้ าจเกิดผลกระทบต่อความยั่งยืนทัง้ ทางด้านการกากับดูแลกิจการ เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิง่ แวดล้อม เพื่อระบุ
ประเด็นสาคัญทีม่ ีนยั ต่อองค์กรและผูม้ ีสว่ นได้เสียโดยวิธีการประเมินและการให้นา้ หนักตามที่บริษัทกาหนด
 ภายในองค์กร : การประชุมผูบ้ ริหาร ผลสารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
การรวบรวมข้อมูลจากที่ประชุม
รวมถึงข้อมูลที่หวั หน้างานรวบรวมจากพนักงานที่เสนอแนะผ่าน
หัวหน้างาน มาวิเคราะห์ขอ้ มูลความคาดหวังด้านความยั่งยืนทัง้ ต่อพนักงานและองค์กรเพื่อกาหนด
ประเด็น
 ภายนอกองค์กร : การประชุมผูถ้ ือหุน้ การเข้าพบเพื่อนาเสนอข้อมูลบริษัทต่อนักลงทุน การประชุม
คณะกรรมการบริษัท การพบปะเยี่ยมเยือนคูค่ า้ และลูกค้า รวมถึงการพูดคุยทัง้ แบบเป็ นทางการและไม่
เป็ นทางการ บริษัทได้นาข้อมูลเหล่านีม้ าวิเคราะห์ความคาดหวังจากผูม้ ีสว่ นได้เสียเพื่อกาหนดประเด็น
การจัดลาดับความสาคัญ: เมื่อระบุประเด็นที่มีนยั สาคัญต่อองค์กรและผูม้ ีสว่ นได้เสียแล้ว ได้นาประเด็นเหล่านัน้ มาให้
นา้ หนักคะแนนโดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบผูม้ ีสว่ นได้เสียภายในและภายนอกองค์กรซึง่ บริษัทได้กาหนดเกณฑ์ให้
สอดคล้องกับบริบทขององค์กร
10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงานความยั่งยืน
ขอบเขตของรายงาน: รายงานฉบับนีน้ าเสนอข้อมูลการดาเนินงานด้านความยั่งยืนเฉพาะของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค
จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 ครอบคลุมประเด็นที่สาคัญในทุกกิจกรรมของบริษัทแต่มิได้
รวมถึงบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ยกเว้นการรายงานประเด็นทางด้านเศรษฐกิจซึง่ ได้นาผลการดาเนินงานครอบคลุมผล
การดาเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทด้วย
การรับรองรายงาน:
รายงานฉบับนีไ้ ม่ได้มีการตรวจรับรองจากหน่วยงานภายนอก
แต่ได้ผา่ นการรับรองโดย
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และบริษัทยังไม่มีแผนที่จะส่งตรวจสอบไปยังหน่วยงานภายนอก
องค์กร
การสอบถามข้อมูล: รายงานฉบับนีจ้ ดั ทาขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ผลการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนขององค์กร ให้แก่ผมู้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ เพื่อสือ่ สารสร้างความเข้าใจในการดาเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงบุคคลที่มี
ความสนใจต่อข้อมูลของบริษัท หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อีสต์
โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) e-mail: ir@eastcoast.co.th โทรศัพท์: 02-152-7301-4 ต่อ 212 หรือ 202 โทรสาร: 02152-7305
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10.3 การดาเนินธุรกิจทีม่ ีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อเป็ นแนวทางในการบริหารจัดการ โดยมี “บุคลากร” เป็ นทรัพยากรที่สาคัญในการขับเคลือ่ นองค์กร สร้าง
คุณค่าและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสร้างประโยชน์ให้แก่ผมู้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ อย่างเท่า
เทียม รวมถึงการเป็ นองค์กรที่อยูร่ ว่ มกับสังคมได้อย่างมีความสุข
ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานและเพื่อสร้างความเข้าใจต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย บริษัทจึงได้จดั ทานโยบาย ภายใต้
หลักการพัฒนา GEBEC เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึน้ แก่องค์กร
G – Governance ดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
E – Employees พัฒนา “คนเก่ง” อย่างรอบด้าน และสร้าง “คนดี” ให้กบั สังคม
B – Business พัฒนาต่อยอดธุรกิจ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
E – Environment ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
C – Community ชุมชนเข้มแข็ง องค์กรยั่งยืน
บริษัทมีความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาธุรกิจให้กา้ วเข้าสูค่ วามยั่งยืน ทัง้ นีเ้ พื่อสร้างความมั่นคง และความแข็งแกร่งในส่วน
ของบริษัทเอง และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย การทีจ่ ะสร้างความแข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยั่งยืนได้นนั้ บริษัทเล็ง เห็น
ถึงความสาคัญว่า ควรเริม่ จากการพัฒนาบุคลากร ซึง่ เป็ นส่วนสาคัญที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวทาง
“We will Move Forward Together”
รายละเอียด

นโยบายย่อย

แนวปฏิบัติ/เครื่องมือ/มาตรฐาน

1. Governance

ดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี

- การเข้าเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต

2. Employees

พัฒนา “คนเก่ง” อย่างรอบด้าน
และสร้าง “คนดี” ให้กบั สังคม ผ่าน
การควบคุมโดยนโยบายของ
บริษัทที่จดั ทาขึน้ รวมถึงการดูแล
ติดตามให้เกิดการปฏิบตั ติ าม
อย่างเคร่งครัด

- นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
- นโยบายการไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญาหรือลิขสิทธิ์ของผูอ้ ื่น
- นโยบายการดูแลปกป้องผูท้ ี่แจ้งข้อ
ร้องเรียน
- นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
- นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน
- จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
- จรรยาบรรณทางธุรกิจสาหรับกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
- จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
- นโยบายการพัฒนาบุคลากร
- นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
พนักงาน
- นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน
- นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีว อนา
มัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
-

หัวข้อ
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- การส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมอบรมความรูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานทัง้ ภายใน
และ
ภายนอกองค์กร
- การจัดหลักสูตรอบรมเพื่อเสริมความรูด้ า้ นอื่น ๆ
เพิ่มเติมต่อบุคลากร อาทิ การวางแผนทาง
การเงิน เป็ นต้น
- การเปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างเท่าเทียม
- เผยแพร่นโยบาย แนวปฏิบตั ิ ข้อมูลข่าวสารต่อ
พนักงานอย่างเท่าเทียม รวมถึงการกากับดูแลให้

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
หัวข้อ
3. Business

รายละเอียด

แนวปฏิบัติ/เครื่องมือ/มาตรฐาน

นโยบายย่อย

พัฒนาต่อยอดธุรกิจ เพื่อสร้าง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

- แผนธุรกิจ และการขยายการลงทุน
- แผนงานด้านการตลาด และการสารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้า
- งบประมาณการลงทุน
- นโยบายการบริหารความเสี่ยง
-

-

-

4. Environment

ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
เกิดประโยชน์สงู สุด

เพื่อให้

- นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- นโยบายลดก๊าซเรือนกระจก

-

5. Community

ชุมชนเข้มแข็ง องค์กรยั่งยืน

- นโยบายที่เข้าถึงและมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน ชุมชนบริเวณรอบโรงงาน รวมถึงในพืน้ ที่
จังหวัดที่โรงงาน หรือสานักงานสาขาตัง้ อยู่ -

เกิดการปฏิบตั ิจริง
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย เพื่อ
เป็ นทางเลือกให้กบั ลูกค้ามากขึน้
การคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการ
ผลิต เพื่อลดเวลา ลดต้นทุน แต่ยงั คงไว้ซงึ่ สินค้าที่
มีคณ
ุ ภาพ
นาผลสารวจความพึงพอใจของลูกค้ามาวิเคราะห์
และต่อยอดเป็ นการพัฒนาให้คณ
ุ ภาพทัง้ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และด้านการบริการให้ดียิ่งขึน้ ไป
การกาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กร
การสนับสนุนให้พนักงานสร้างนวัตกรรมเพื่อ
นามาใช้ในกระบวนการทางานของตนเอง
การขยายธุรกิจเพื่อลดการพึง่ พิงธุรกิจหลักเพียง
อย่างเดียว
ดูแลและติดตามผลการดาเนินงาน ความสามารถ
ในการเติบโต และความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของ
ธุรกิจที่ได้เข้าไปลงทุนอย่างใกล้ชิด
การบริหารจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช้
การใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิต
การเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green
Industry)
การใช้ทรัพยากร หรือวัสดุ ในกระบวนการผลิต
อย่างคุม้ ค่า เพื่อลดขยะ และของเสียทีจ่ ะเกิดขึน้
การตระหนักถึงแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy)
การหาแนวทางขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการ
โซล่าร์รูปท็อป รวมถึงแนวทางลดก๊าซเรือนกระจก
ให้เกิดเป็ นรูปธรรมที่ชดั เจน
การให้ความสาคัญต่อกิจกรรมที่ชมุ ชนจัดขึน้
การรับเรือ่ งร้องเรียน การรับฟังความคิดเห็นของ
ชุมชน
เปิ ดโอกาสให้มีชอ่ งทางการรับเรือ่ งร้องเรียน
พร้อมข้อเสนอแนะจากชุมชน หรือผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ทุกฝ่ าย ถึงบุคคลที่บริษัทมอบหมายได้โดยตรง

การดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
ได้มีการกาหนดตัวชีว้ ดั ที่สามารถติดตามและ
ประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงานของบริษัท จากตัวชีว้ ดั ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ซึง่ สิง่ เหล่านีเ้ ป็ น
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ข้อมูลสาคัญสาหรับการกาหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ทัง้ นีบ้ ริษัทมีความมั่นใจว่านโยบาย
ดังกล่าวจะได้ความร่วมมือจากพนักงาน และผูบ้ ริหารของบริษัท เพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืนขององค์กรต่อไป
กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากร โดยบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า “บุคลากร” เป็ นทรัพยากรที่
สาคัญในการขับเคลือ่ นองค์กร
รวมถึงเป็ นส่วนสาคัญในการตอบสนองความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้เสียอย่างสมดุล
นอกจากการพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวเข้าสูค่ วามยั่งยืน บริษัทยังคานึงถึงการพัฒนาชุมชน สังคม รวมถึงสิง่ แวดล้อมให้
เติบโตควบคูไ่ ปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยกาหนดเป็ นกลยุทธ์เพื่อเป็ นกรอบในการพัฒนา ดังนี ้
ด้านบุคลากร
 พัฒนา “คนเก่ง” อย่างรอบด้าน และสร้าง “คนดี” ให้กบั สังคม
บริษัทกาหนดคุณลักษณะพืน้ ฐานที่ทกุ คนในองค์กรจาเป็ นต้องมี โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ของบริษัททุกคนจะต้องรับทราบจรรยาบรรณทางธุรกิจสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน พร้อมกันนีย้ งั
กาหนดความสามารถตามตาแหน่งงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาทักษะการทางานของพนักงาน
ตลอดจนการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ สร้างนวัตกรรม
ผ่านเทคโนโลยีและสร้างสรรค์ให้เกิดเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
การส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมอบรมความรูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานทัง้ ภายใน และภายนอกองค์กร รวมถึงการจัดหลักสูตรอบรมเพื่อเสริมความรูด้ า้ นอื่น ๆ
เพิ่มเติมต่อบุคลากร อาทิ การวางแผนทางการเงิน เป็ นต้น โดยการพัฒนาทัง้ หมดตามที่กล่าวมาเพื่อสร้างคนดี คน
เก่ง ให้กบั บริษัท และสังคม
 สร้างความสมดุลระหว่างงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน (Work Life Balance)
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของพนักงาน ถ้าพนักงานมีความสุขในการทางาน และมีความสุขในการ
ใช้ชีวิตส่วนตัวควบคูก่ นั ไปจะทาให้เกิดสุขภาวะของชีวติ ซึง่ จะช่วยผลักดันให้เกิดความสาเร็จ ความมั่นคง และ
ความก้าวหน้าของพนักงาน องค์กร และสังคมร่วมกัน
 การสร้างความไว้วางใจ
บริษัทปฏิบตั ิตอ่ บุคลากรอย่างเป็ นธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ให้ความสาคัญต่อผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ จากกระบวนการทางานทุกด้านภายในองค์กร รวมถึงรับฟั งความเห็นจากบุคลากรผ่านการประชุมประจา
สัปดาห์ ประจาไตรมาส และช่องทางต่าง ๆ เพื่อนามาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์รว่ มกัน พร้อมทัง้ บริษัท
ยังได้เปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั งิ าน การดาเนินธุรกิจ การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ ผ่านรายงานประจาปี เว็บไซต์ จดหมายข่าวชีแ้ จงผลการดาเนินงานทุก ๆ ไตรมาส และประจาปี รวมถึงการให้
ข้อมูลผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมา นอกจากนีบ้ ริษัทยังมีการจัดทาวารสาร “เพื่อคนอีสต์โคสท์” ซึง่ จะเป็ น
การนาเสนอข้อมูลอัพเดทด้านต่าง ๆ ภายในองค์กร ข้อมูลผลการดาเนินงาน แนวทางการดาเนินชีวิตที่นา่ สนใจ
และสถานที่ทอ่ งเทีย่ ว ร้านอาหารที่นา่ สนใจให้กบั พนักงานภายในบริษัทเป็ นข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกไตร
มาสด้วย
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การให้ความสาคัญกับการรับฟั งความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรอย่างเท่าเทียม

บริษัทตระหนักว่าบุคลากร คือ ทรัพยากรที่สาคัญในการขับเคลือ่ นองค์กร ดังนัน้ การรับฟังความคิดเห็น
จึงเป็ นเรือ่ งที่ตอ้ งให้ความสาคัญ โดยบริษัทจะจัดให้มีการสารวจความผูกพันของพนักงานที่มีตอ่ องค์กร ผ่านแบบ
สารวจความคิดเห็นพนักงานที่จดั ทาขึน้ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) เป็ นประจาทุกปี ดว้ ย โดยในแบบ
สารวจจะแบ่งออกเป็ นหัวข้อใหญ่ 5 หัวข้อ ประกอบด้วย
1. ภาพลักษณ์องค์กร และการสือ่ สารในองค์กร
2. หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน
3. บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ค่าตอบแทน และการประเมินผล
4. โอกาสเติบโต คุณภาพชีวติ และความมั่นคง
5. ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
ซึง่ ผลสารวจที่ได้รบั ในแต่ละปี จะถูกนามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดเป็ นแนวทางการบริหาร
จัดการและก่อเกิดความผูกพันให้มีตอ่ องค์กรให้ดียิ่งขึน้ ไป
 การส่งเสริมให้บคุ ลากรมีจิตอาสาทาความดีเพื่อชุมชน และสังคม
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็ นรากฐานให้
เกิดสังคมและชุมชนที่นา่ อยู่ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างประโยชน์ตอ่ ชุมชน
และสังคมบริเวณรอบพืน้ ที่ตงั้ ของสานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของบริษัท
ด้านการพัฒนาธุรกิจ
 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยสินค้าและบริการที่มีคณ
ุ ภาพ และความรับผิดชอบ โดย “ซือ้ ของดี ผลิต
ของดี และส่งมอบของดี”


การขยายธุรกิจสูก่ ารลงทุนในธุรกิจอื่น นอกเหนือจากการผลิตและจาหน่ายเฟอร์นเิ จอร์

บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการสร้างความมั่นคงให้กบั องค์กร โดยการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่น โดยเน้น
การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุม้ ค่า สม่าเสมอในระยะยาวแก่องค์กร และเพื่อต่อยอดประโยชน์ไปถึงผูม้ ีสว่ นได้เสีย
รวมถึงเพื่อเพิม่ รายได้และเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน แต่ทงั้ นีก้ ่อนการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ บริษัทได้
ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility study) อย่างรอบคอบ ทัง้ ยังมีการจัดทาแผนบริหารความ
เสีย่ งต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่กาหนด โดยการขยายธุรกิจที่เกิดขึน้ ส่วนหนึง่ เป็ นไปเพื่อลดการพึง่ พิงเพียงธุรกิจหลัก
เพียงอย่างเดียว ซึง่ บริษัทผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ได้เลือกที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจด้าน
พลังงานทดแทน ปั จจุบนั คือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู รัฐมาเกวย
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยปั จจุบนั จากทัง้ สิน้ 4 เฟส ได้ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและจาหน่ายไฟฟ้า
แล้ว 1 เฟส ขนาด 50 เมกะวัตต์ ซึง่ ที่เหลืออีก 170 เมกะวัตต์ คาดว่าจะดาเนินการก่อสร้างและจาหน่ายไฟฟ้าได้
ภายในสิน้ ปี 2565 นี ้
ซึง่ นอกจากนี ้ บริษัทยังได้คานึงถึงหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการส่งตัวแทนเพื่อเข้าเป็ นกรรมการ
ในตาแหน่งด้านการบริหารงานในโครงการโรงไฟฟ้าที่ได้เข้าลงทุน เพื่อจะได้รบั ความคืบหน้าการบริหารงาน แนว
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ทางการขยายธุรกิจ รวมถึงเรือ่ งทีส่ าคัญคือ แนวทางป้องกันความเสีย่ งในการดาเนินธุร กิจของโครงการอย่างใกล้ชิด
อีกด้วย
ด้านการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัทมุง่ เน้นการพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชน รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า พร้อม
ส่งเสริมให้เกิดการเสริมสร้างเพื่อทดแทนทรัพยากรที่สญ
ู เสียไป
 สร้างอาชีพและรายได้ให้กบั ชุมชน
บริษัทเชื่อมั่นว่า หากชุมชนเข้มแข็งการดาเนินธุรกิจของบริษัทก็จะสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างมั่นคง
บริษัทจึงมุง่ เน้นการสร้างอาชีพและรายได้ให้เกิดขึน้ แก่คนในชุมชนเพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดี และสามารถพึง่ พาตนเอง
ได้อย่างเข้มแข็ง
 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้สงั คมได้รบั โอกาสทัง้ ด้านการศึกษา การทานุบารุงศาสนา รวมถึงการ
สนับสนุนโรงพยาบาล เพื่อให้คนในชุมชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลด้วยเครือ่ งมือที่ทนั สมัยได้อย่างทั่วถึง


พืน้ ที่สเี ขียว

บริษัทมุง่ เน้นการพัฒนาเพื่อยกระดับความคิด และการกระทาของพนักงานในการสร้างผลลัพธ์ที่จะช่วย
ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมให้มากที่สดุ ให้ครอบคลุมรอบด้าน เริม่ ตัง้ แต่กระบวนการรับสินค้าเช้า กระบวนการ
ผลิต การจัดส่ง และการส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดเป็ นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมได้
ประกอบกับในช่วงที่ผา่ นมาบริษัทได้เริม่ การศึกษาหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้
เกิดขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรม ซึง่ จะดาเนินการให้เห็นผลชัดเจนยิ่ง ๆ ขึน้ ในปี ตอ่ ไป
 การรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า
บริษัทส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ให้พนักงานเห็นความสาคัญของทรัพยากรเพื่อจะใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เริม่ ตัง้ แต่ในกระบวนการผลิตซึง่ ครอบคลุมตัง้ แต่การใช้ทรัพยากร รวมถึงการใช้พลังงานให้
ลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนีย้ งั มีการส่งเสริมให้เกิดการสร้างเพื่อทดแทน อีกทัง้ ยังมีการติดป้ายรณรงค์เรือ่ งการ
ประหยัดนา้ ประหยัดไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ ภายในบริษัท
สาหรับเรือ่ งการใช้พลังงาน บริษัทได้ดาเนินการโครงการโซล่าร์รูฟท้อป คือ บริษัทได้ติดตัง้ ระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนหลังคาขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ รวม 998.40 กิโลวัตต์ ตัง้ อยูบ่ ริเวณพืน้ ที่
หลังคาบางส่วนของอาคารผลิตสินค้า สานักงานใหญ่ บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค อ.แกลง จ.ระยอง
ที่มาที่ไปของโครงการ : ที่ผา่ นมาบริษัทได้เริม่ ขยายการลงทุนด้านธุรกิจพลังงานทดแทน ทัง้ รูปแบบ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ประกอบกับได้เล็งเห็นถึงความสาคัญที่จะเป็ นส่วนหนึง่
ของการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้เกิดขึน้ ต่อสังคม รวมถึงภายในองค์กรเอง จึงได้ตอ่ ยอดไปสู่
การจัดหาแนวทางการลงทุนที่จะติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคา เพื่อส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในโรงงาน
สานักงานใหญ่ซงึ่ เป็ นโรงงานสาหรับผลิต ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาติเคิลบอร์ด ซึง่ ถือเป็ นผลิตภัณฑ์หลักของ
บริษัท ที่นอกจากจะเป็ นส่วนหนึง่ ของการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้เกิดขึน้ บางส่วนแล้ว ยังจะเป็ นช่องทางที่
จะช่วยประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าให้เกิดขึน้ ในกระบวนการผลิตอีกด้วย
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การร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทาน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เคารพสิทธิ คานึงถึงประโยชน์ของกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือตามบทบาทหน้าที่ของแต่
ละกลุม่ โดยบริษัทคานึงถึงผลกระทบทัง้ ในทางบวก ทางลบ หรือทัง้ ทางตรง และทางอ้อม เพื่อสร้างความความพึงพอใจแก่กลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเท่าเทียม
กัน
ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง

การตอบสนองต่อความคาดหวัง

วิธีการสือ่ สาร

พนักงาน

(1) การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็ นธรรม และ
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
(2) โอกาส และความก้าวหน้าในอาชีพ
(3) การพัฒนาความรูค้ วามสามารถทัง้ ด้านที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับอาชีพการงาน รวมถึง
ความรูเ้ พื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต
อย่างต่อเนื่อง
(4) ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
(5) ความสมดุลระหว่างชีวติ และการทางาน

(1) ให้ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับและปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม
(2) ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรูแ้ ละ
ความสามารถ พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน
(3) นโยบายแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
(4) การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน
(5) การเคารพซึง่ สิทธิมนุยชน และสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
รวมถึงการไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับของ
พนักงานต่อผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้อง
(6) เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการ
ติดต่อสือ่ สาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับ
การทางาน

(1) การสารวจความผูกพันองค์กร
(2) วารสารเพื่อคนอีสต์โคสท์
(3) กล่องรับความคิดเห็นของพนักงาน
(4) E-mail
(5) บอร์ดประชาสัมพันธ์
(6) การจัดสัมมนาให้ความรู ้
(7) กิจกรรมพบปะสังสรรค์ตามโอกาสต่าง ๆ
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ผูถ้ ือหุน้ /นักลงทุน

ลูกค้า
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(1) การกากับดูแลกิจการที่ดี
(2) การดูแลสิทธิ และความเท่าเทียม
(3) ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี และสม่าเสมอ
(4) ผลการดาเนินงานทีด่ ี และความยั่งยืนในการ
ดาเนินธุรกิจ
(5) การบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างรอบคอบ
ระมัดระวัง

(1) ตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิพนื ้ ฐานต่าง
ๆ ของผูถ้ ือหุน้
(2) การส่งเสริมอานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิ
ของผูถ้ ือหุน้
(3) การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอต่อการตัดสินใจ
(4) การดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดี
(5) การจ่ายปั นผลอย่างเหมาะสม และสม่าเสมอ
สอดคล้องตามผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริง
(6) การบริหารธุรกิจภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน
(7) การวางแผนบริหารจัดการความเสีย่ งในดาเนิน
ธุรกิจอย่างรอบด้านและเหมาะสมการ

(1) การนาเสนอสินค้าที่มคี วามหลากหลาย ตรงต่อ (1) ผลิตสินค้าตามมาตรฐาน
โดยคานึงถึงความ
ความต้องการของลูกค้า และสินค้ามีคณ
ุ ภาพ
ปลอดภัยของลูกค้า และการให้บริการหลังการขาย
ปลอดภัย และมีอายุการใช้งานทีเ่ หมาะสม
(2) ใช้วสั ดุประเภท Eco Friendly ในการผลิตสินค้า
(2) สินค้าถูกผลิดอย่างมีสานึกรับผิดชอบต่อสังคม (3) จัดให้มีช่องทางการสือ่ สารเพื่อให้ลกู ค้าสามารถ
และสิง่ แวดล้อม
และสามารถนากลับมา
ร้องเรียนต่อบริษัทได้
และจัดการปั ญหาข้อ

(1) การจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และการจัด
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
(2) การเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษัท
(3) การจัดงานแถลงผลการดาเนินงานผ่าน
งาน Opportunity Day ที่จดั โดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(4) การสนทนาพูดคุยตอบข้อซักถามผ่าน
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor
Relations)
โดยกาหนดบุคคลที่ได้รบั
มอบหมาย
(5) Web site : www.eastcoast.co.th
(6) การรายงานผลการดาเนินงานรายไตร
มาส และประจาปี
(7) ข่าวประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ต่าง ๆ
(8) การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
(Company visit)
(1) การเข้าพบลูกค้า เพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์
ใหม่
ๆ
รวมทัง้ เปิ ดโอกาสรับฟั ง
ข้อเสนอแนะ และความต้องการจากลูกค้า
โดยตรง
(2) จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจจากลูกค้า

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

คูค่ า้ และเจ้าหนีก้ ารค้า

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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หมุนเวียนใช้ใหม่ได้
ร้องเรียนของลูกค้า
(3) การจัดกิจกรรมที่บริษัทจัดขึน้ เพื่อเข้าถึง
ความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ ผ่านช่อง (4) ดาเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต และ
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายตามช่องทาง
ทางการจัดจาหน่ายต่าง ๆ ที่บริษัทสร้างขึน้
เป็ นธรรม และไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการ
การตลาดที่ได้กาหนดขึน้ อาทิ การจัดงาน
ความพร้อมและความรวดเร็วในการเข้าถึง
ละเมิดสิทธิของลูกค้า
แสดงสินค้าสาหรับกลุม่ ลูกค้าประเภท
ผลิตภัณฑ์
(5) ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์ หรือ
ร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกรายย่อยทั่ว
ราคาสินค้ามีความเหมาะสม
ประโยชน์อ่นื ใดที่ไม่สจุ ริตจากลูกค้าทัง้ ทางตรง
ประเทศ เป็ นต้น
การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า
และทางอ้อม
(4) การสร้างช่องทางให้ลกู ค้าแสดงความ
ความพร้อมให้บริการต่าง ๆ ทัง้ ก่อนซือ้ ระหว่าง
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน
ซือ้ และหลังจากที่ซอื ้ สินค้าแล้ว
(5) การเข้ารับทราบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับ
บริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่าน Web
site: www.eastcoast.co.th และ
www.elegathai.com
ค้าขายด้วยความยุติธรรม
(1) ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ า้ ด้วยความเสมอภาค
(1) จัดประชุมคูค่ า้ เป็ นประจาทุกปี
การบริหารงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ (2) คัดเลือกคูค่ า้ ทีม่ ีการดาเนินธุรกิจตามกฎหมาย (2) การพูดคุยหารือเพื่อระดมความคิดเห็นใน
ดี
มีมาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์
การบริหารห่วงโซ่ธุรกิจที่ย่งั ยืน
และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
(3) การเยี่ยมชมกิจการคูค่ า้
เพื่อรับฟั ง
ความสามารถช่วยสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ
(3) รักษาความลับหรือข้อมูลทางการค้าของคูค่ า้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การร่วมกันพัฒนาสินค้า
และบริการเพื่อ (4) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีตอ่ กัน
(4) การให้ขอ้ มูลต่อคูค่ า้ เพื่อรับทราบนโยบาย
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้ดียิ่งขึน้
แลกเปลีย่ นความรู ้
ร่วมกันพัฒนาและเพิม่
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นของบริษัท
คุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์
(5) คูม่ ือการปฏิบตั ิงานในการจัดซือ้ จัดจ้าง
(5) ไม่เรียกรับ หรือยินยอมทีจ่ ะรับ ทรัพย์สนิ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดที่อยูน่ อกเหนือจากข้อตกลง
ปกติทางการค้า

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

คูแ่ ข่งขันทางการค้า

เจ้าหนี ้
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ดาเนินธุรกิจและแข่งขันด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรม (1) การปฏิบตั ิตามกรอบกติกา การแข่งขันทาง
ปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันที่ดีและสุจริต
การค้าด้วยความเป็ นธรรม
(2) ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการ
ว่าร้าย
(3) ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา/ลิขสิทธิ์
(4) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทาง
การค้าด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตและไม่เหมาะสม
(5) การร่วมมือกันพัฒนาเฟอร์นเิ จอร์ของไทย ให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
(1) ความสามารถในการชาระหนีต้ รงเวลา
(1) การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงิน (Financial
(2) ความสามารถในการทากาไรจากผลการ
Covenants) ที่มีตอ่ เจ้าหนีต้ ามที่ตกลงการกูย้ มื
ดาเนินงานของบริษัท
อย่างเคร่งครัด
(2) การบริหารจัดการทางการเงินที่ดี
เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี ้
(3) การเปิ ดเผยข้อมูลการดาเนินงาน และฐานะ
ทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
(4) ในกรณีหากไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตรงตาม
เงื่อนไข ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีร้ บั ทราบเป็ นการ
ล่วงหน้า
เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
(5) มีการประชุมเพื่อพบปะเจ้าหนีส้ ถาบันการเงิน
และจัดเข้าเยี่ยมชมกิจการเป็ นประจาทุกปี

(1) การประชุมพบปะพูดคุยแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นและความร่วมมือกันตามวาระต่าง
ๆ
(2) การเข้าร่วมเป็ นสมาชิกในสมาคมที่มี
ความเกี่ยวข้องและดูแลด้านอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์

(1) การเข้าพบปะพูดคุย กับผูบ้ ริหาร หรือ
ผูร้ บั ผิดชอบของเจ้าหนีแ้ ต่ละราย
(2) การเปิ ดเผยข้อมูลการดาเนินงานทาง
การเงินอย่างถูกต้อง
และตรงเวลาต่อ
เจ้าหนีเ้ พื่อจะได้ทราบถึงสถานะทาง
การเงินของบริษัทที่เป็ นข้อมูลปัจจุบนั

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม (1) ดาเนินธุรกิจที่ไม่สง่ ผลกระทบต่อชุมชน หรือ (1) การสร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจ และเข้าไป (1) กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (การเข้าไปมีสว่ น
สามารถบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากการ
มีสว่ นร่วมกับชุมชน
ร่วมในกิจกรรมของชุมชน)
ดาเนินธุรกิจได้
(2) กาหนดให้มีมาตรการป้องกัน
และแก้ไข (2) สารวจพูดคุยเพื่อรับฟั งข้อคิดเห็น และ
(2) การบริหารจัดการของเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ จาก
ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ต่อชุมชนและสังคม อัน
ความต้องการของชุมชนเป็ นประจาทุกปี
การดาเนินธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
เนือ่ งมาจากการดาเนินธุรกิจของบริษัท
(3) เปิ ดช่องทางเพื่อเข้าถึงการส่งเรือ่ งราว
(3) การมีสว่ นร่วมต่าง ๆ ในกิจกรรมของชุมชน
(3) การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดระบบดูแลและ
ร้องเรียนหากเกิดปั ญหาหรือผลกระทบต่อ
ป้องกันให้เกิดสิง่ แวดล้อมที่ดี
ชุมชนผ่านช่องทางทีก่ าหนดไว้ใน Web
(4) การประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
site : www.eastcoast.co.th
เพื่อวัดประสิทธิผลต่อกิจกรรมนัน้ ๆ
(5) ปลูกจิตสานึกและส่งเสริมการให้ความรูแ้ ก่
พนักงานในเรือ่ งการรักษาสิง่ แวดล้อม
(6) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เครือ่ งจักร และ
วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม
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การคัดเลือกประเด็นสาคัญทีม่ ีผลต่อความยั่งยืน
บริษัทมีการคัดเลือกประเด็นทีม่ ผี ลต่อแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนโดยพิจารณาจากความเสีย่ ง กลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัท

และประเด็นที่ผมู้ ีสว่ นได้เสียให้ความสาคัญ

โดยมีกระบวนการจัดลาดับ

ความสาคัญ จากหน่วยงานทีม่ กี ารเชื่อมโยงกับผูม้ ีสว่ นได้เสีย และผูบ้ ริหารของบริษัท รวมทัง้ ทาการทบทวนประเด็นที่
สาคัญในทุกปี โดยปี 2563 ได้พิจารณาและวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ทีม่ ีความสาคัญต่อกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียขององค์กร ใน
ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านชุมชนและสิง่ แวดล้อม ในรูปแบบ Materiality Matrix โดย
มีประเด็นที่สาคัญดังต่อไปนี ้

ด้านการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
1. การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
2. การต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชั่น

ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. การพัฒนา ความรู ้ ความสามารถ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้แก่บคุ ลากร
2. การเคารพในสิทธิมนุษยชน
3. การให้ความสาคัญดูแลอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย
4. การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนรอบข้าง

1. การผลิตพลังงานสะอาดเพื่อใช้
ในธุรกิจ
2. การบริหารจัดการของเสียที่เกิด
จากกระบวนการผลิตอย่างเป็ น
ระบบ

ด้านเศรษฐกิจ
1. รายได้และการเติบโตของธุรกิจ
2. การสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิต
3. การบริหารจัดการความเสี่ยง
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ผลการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ (Economics Performance)
การสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ
การสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในบริษัทเอง
ถือเป็ นส่วนสาคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ
เนื่องจากการดาเนินธุรกิจของบริษัทล้วนแต่สง่ กระทบทัง้ ในด้านบวก ด้านลบ ต่อกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย บริษัทจึงให้ความสาคัญ
ต่อส่วนของการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจเป็ นอย่างยิง่
โดยเน้นการบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่ม
ความสามารถในกระบวนการผลิต รวมถึงสร้างการเติบโตของรายได้ และผลตอบแทนที่ดีให้แก่กลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียของบริษัท
อีกทัง้ ยังให้ความสาคัญในการบริหารจัดการความพึงพอใจของผูม้ สี ว่ นได้เสียให้เกิดความสมดุล และความยั่งยืนสืบต่อไป
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัส COVID -19 ในปี 2563 ที่ผา่ นมานัน้ ได้สง่ ผลกระทบต่อธุรกิจทุกภาคส่วน
รวมถึงธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทเช่นกัน จากมาตรการ Lock down ของรัฐบาลในประเทศลูกค้าของบริษัท ส่งให้ในช่วง
ไตรมาสที่ 1 ถึงกลางไตรมาสที่ 2 บริษัทไม่สามารถส่งออกออกเฟอร์นิเจอร์ไปยังประเทศคูค่ า้ บางรายได้ แต่อย่างไรก็ตาม
บริษัทสามารถส่งออกสินค้าตามออเดอร์ได้ตามปกตินบั ตัง้ แต่ชว่ งปลายไตรมาสที่ 2 ที่ผา่ นมา จนส่งผลต่อภาพรวมผลการ
ดาเนินงานในส่วนรายได้รวมประจาปี 2563 มีอตั ราการเติบโตเพิม่ ขึน้ จากปี 2562 กว่าร้อยละ 9.66 ภายใต้สถานการณ์
COVID-19 อย่างไรก็ตามจากการเหตุการณ์ดงั กล่าวส่วนหนึง่ ทาให้บริษัทเล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาช่องทางการ
จาหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ให้มากยิง่ ขึน้
ภาวะตลาดและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ มีประมาณ 90,000 ล้านบาท ทัง้ นี ้ จากข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563 มี
ผูป้ ระกอบการในหมวดการผลิตเฟอร์นิเจอร์จานวน 2,959 ราย แบ่งออกเป็ นผูป้ ระกอบการรายเล็ก จานวน 2,821 ราย คิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 95 ผูป้ ระกอบการขนาดกลาง จานวน 106 ราย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4 และผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่
จานวน 32 ราย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 1 เมื่อพิจารณารายได้กลุม่ ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกในช่วงแรกของปี 2563 พบว่า บริษัทมีขนาดรายได้อยูใ่ นลาดับที่ 3
1. ผลการดาเนินงานด้านการเงินปี 2563
รายได้จากการขาย และต้นทุนขาย
(ล้านบาท)
1,500.00
1,000.00

1,393.11
981.81

1,384.49

1,254.18

1,077.23
851.54

500.00
2561
รายได้จากการขาย

2562

2563
ต้นทุนขาย
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กาไรสุทธิ – ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
(ล้านบาท)
69.89
63.17

41.16

2561

2562

2563

อัตรากาไรขัน้ ต้น และกาไรสาหรับงวด
(ร้อยละ)

30.11%
30.51%
30.59%

2.61%
Q1.19

25.80%

2.24%

1.10%
Q2.19

Q3.19

25.19%

22.23%

7.15%

Q1.20

% อัตรากาไรขัน้ ต้น

-0.72%
Q2.20
Q3.20

% กาไรสาหรับงวด
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3.04%
Q4.19

21.91%

0.78%
Q4.20
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เปรียบเทียบข้อมูลและสัดส่วน แบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
1,200.00

22.05%

40.00%

1,138.44

5.45%

1,000.00

20.00%
0.00%

-19.61%

800.00

-20.00%

600.00

-40.00%

-61.87%

-35.62%

-60.00%

400.00

-100.00%-80.00%

116.59

200.00

75.67

50.48

3.31

0.00

0.00

-100.00%
-120.00%

Particle Board

Rubber wood

Dealer &

Foil paper

Sawn timber

Can Do

Showroom

2562

2563

สัดส่วนรายได้ระหว่างการจาหน่ายสินค้าภายในประเทศ และการส่งออก

ปี 2562

44%

56%

547.61

706.57

Export Sales

ปี 2563

515.19

-5.92%
22.12%

869.30

23.03%

37%

63%

2.41%

Domestic Sales

บริษัทมีตวั เลขส่งออกญี่ปนในรู
ุ่
ปค่าเงินบาทลดลงจากปี 2562 ที่ผา่ นมา เล็กน้อยหรือร้อยละ 2.14 (มูลค่าการ
ส่งออกรวม 629.36 ล้านบาท สาหรับปี 2563)
ข้อมูลจากศูนย์ขอ้ มูลสถิติการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า สาหรับการส่งออกในปี 2563 ในมูลค่า USD
1. ตัวเลขการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้เติบโตขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี กอ่ นร้อยละ 32.17
2. การส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิน้ ส่วนไปประเทศญี่ปนในรู
ุ่
ปค่าเงิน USD มีอตั ราลดลงร้อยละ 14.46 ซึง่
สอดคล้องกับทิศทางการส่งออกญี่ปนที
ุ่ ่ลดลงเล็กน้อยของบริษัทฯ
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3. อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 บริษัทรายได้จากการส่งออกไปจาหน่ายสหรัฐอเมริกา อินเดีย และจีน เติบโต
เพิ่มขึน้ แบบก้าวกระโดดเท่ากับร้อยละ 658.47 ร้อยละ 421.16 และร้อยละ 251.71 เมื่อเทียบกับช่วงปี
2562 ที่ผา่ นมา
การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย

การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย

การลงทุนด้านบุคลากร

มูลค่าทางเศรษฐกิจ

การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถอื หุ้น

ค่าตอบแทนพนักงาน 239.74 ล้านบาท

12 ล้านบาท

ค่าอบรมสัมมนา 0.40 ล้านบาท

สร้างต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อหมุนเวียนใน
เศรษฐกิจ 1,291.20 ล้านบาท

ค่าตอบแทนกรรมการ 3.78 ล้านบาท

ภาษี ที่จ่ายให้กบั ภาครัฐ 13.80 ล้านบาท

การสารวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจาปี 2563
74.50%

79.60%
68.00%

65.00%
52.00%

Score
Target

The Companny

The Product

The price

The delivery

The staff and service

เพื่อให้ได้ทราบถึงประสิทธิภาพในการดูแลลูกค้าของบริษัทอย่างเหมาะสม บริษัทได้มีการออกแบบสารวจความพึง
พอใจในสินค้า และการให้บริการ โดยแบ่งคาถามออกเป็ น 5 หมวด ซึง่ ประกอบด้วย
1. ความพึงพอใจในภาพรวมของบริษัท
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2. ความพึงพอใจในสินค้าของบริษัท
3. ความเหมาะของราคาสินค้า
4. ความพึงพอใจด้านการขนส่ง
5. ความพึงพอในการให้บริการของพนักงาน
จากผลการสารวจพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานสูงสุด คิดเป็ นร้อยละ 79.60 ลาดับ
ต่อมาคือ ภาพรวมของบริษัท คิดเป็ นร้อยละ 74.50 ความพึงพอใจด้านสินค้า ด้านความเหมาะสมของราคา และด้านการ
ขนส่ง คิดเป็ นร้อยละ 68.00 ร้อยละ 65.00 และร้อยละ 52.00 ตามลาดับ ทัง้ นี ้ บริษัทได้มีการตัง้ เป้าหมายเพื่อการพัฒนา
สินค้าและบริการ และอานวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจที่เพิม่ ขึน้ ให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
เป้ าหมายการสารวจด้านความพึงพอใจของลูกค้า
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็ นอีกหนึง่ ช่องทางในการสือ่ สาร รับฟั งความคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อนาข้อเสนอแนะมาเป็ นส่วนหนึง่ ใน
การพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ประโยชน์ตอ่ ลูกค้า : มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้สนิ ค้าเละบริการที่ดเี พิ่มขึน้
ประโยชน์ตอ่ บริษัท : ได้ทราบถึงข้อเสนอแนะของลูกค้าโดยตรง เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
สินค้าและบริการของบริษัท เพื่อสร้างจุดเด่นเเก่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท สร้างความได้เปรียบในตลาดการแข่งขัน
เป้าหมาย : บริษัทตัง้ เป้าหมายคะแนนเฉลีย่ ในแต่ละหัวข้อไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 สาหรับปี 2563 หัวข้อที่มีคะแนนเฉลีย่ ต่ากว่า
เป้าหมายที่ตงั้ ไว้ ประกอบด้วย หัวข้อความพึงพอใจด้านการขนส่ง หัวข้อความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของราคา และ
ความพึงพอใจด้านสินค้าของบริษัท โดยมีคะแนนเท่ากับร้อยละ 52 ร้อยละ 65 และร้อยละ 68 ตามลาดับ ทัง้ นี ้ บริษัทอยู่
ระหว่างหาแนวทางในการบริหารจัดการ ปรับปรุงแก้ไขในด้านต่าง ๆ เพื่อให้คณ
ุ ภาพสินค้า และบริการที่เหมาะสมคุม้ ค่า ตรง
ตามความต้องการของลูกค้า และบรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทตัง้ ไว้
ข้อมูลสัดส่วนการถือหุน้ ใน ECF
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด 4,241 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี ้

กลุม่ ครอบครัวสุขสวัสดิ์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
กลุม่ ครอบครัวพานิช

36.62%

50.13%

นายสาธร ฉันท์เรืองวณิชย์
กลุม่ ครอบครัวปั ทมสัตยาสนธิ
กลุม่ ครอบครัววิรยิ าทรพันธุ์
นางกนกวรรณ กวางทอง

0.60%
0.75%
0.79%

กลุม่ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
1.02%

2.83%

น.ส.ทัศนีย ์ วงษ์จิราษฎร์

3.39%

1.42%

นางมณีรตั น์ อนันต์ภมู ิไตรภพ

1.17% 1.29%

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
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การนาระบบ KAIZEN มาใช้ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อการบริหารจัดการด้านต้นทุน และเวลา
บริษัทมีความมุง่ เน้นที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาในด้านนวัตกรรมการผลิต เพื่อการบริหารจัดการด้านต้นทุนการ
ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการ Innovation Day ได้เริม่ มีการจัดทาขึน้ เมื่อปี 2562 ภายใต้นโยบายที่ตอ้ งการเปิ ด
โอกาสให้พนักงานทุกคน เสนอวิธีการทางาน หรือแนวทางการทางาน ที่สามารถลดขัน้ ตอน ประหยัดเวลา ลดต้นทุน และที่
สาคัญคือ ยังคงรักษาคุณภาพด้านการผลิตไว้ ซึง่ การเสนอแนวคิดนัน้ บริษัทสร้างแรงจูงใจด้วยการนามาเป็ นส่วนหนึง่ ของ
การพิจารณาค่าตอบแทนให้กบั พนักงาน สาหรับผูท้ ี่สามารถริเริม่ คิดโครงการที่ช่วยบริหารจัดการต้นทุนแก่บริษัทได้
ตัวอย่างผลการดาเนินงานทีน่ าระบบ KAIZEN มาใช้ในการปฏิบัติงาน
1. การออกแบบกระบวนการผลิตให้ควบคุมทิศทางไอน้าออกในห้องเก็บไม้
บริษัทมีการจัดการระบบควบคุมทิศทางไอนา้ ออก
เพื่อป้องการไม่ให้ไอนา้ ที่ออกมาไปถูกกับไม้ที่อบแห้งแล้ว
ส่งผลให้พนักงานลดเวลาในการคัดเลือก และการเช็คความชืน้ เป็ นการลดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน และทาให้บริษัทได้ไม้ที่มี
คุณภาพในจานวนที่เพิ่มขึน้

Before

After

2. การปรับปรุ งรูปแบบของชิน้ ส่วนเฟอร์นิเจอร์ในการประกอบ
บริษัทได้มีการปรับปรุงรูปแบบการประกอบ สาหรับการผลิตเก้าอี ้ โดยปรับปรุงคุณภาพเครือ่ งกัดเดือย ให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
แทนการใช้แรงงานคนตอก ส่งผลให้บริษัทสามารถลดขัน้ ตอนในการ
ประกอบเก้าอีไ้ ด้ดงั นี ้
ก่อนการเปลี่ยนแปลง
หลังการเปลี่ยนแปลง
1. ขัน้ ตอนการตัดไม้สาหรับทาชิน้ งาน
1. ขัน้ ตอนการกัดเดือย
2. ขัน้ ตอนการเจาะไม้
2. ขัน้ ตอนการประกอบชิน้ งาน
3. ขัน้ ตอนการตอกเดือย
4. ขัน้ ตอนการประกอบชิน้ งาน
ผลที่ได้รับ
1. ลดการซือ้ เดือยขนาด 10*40 mm และขนาด 10*35 mm
ยกตัวอย่างเช่น บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายได้โดยลดการสั่งซือ้ เดือย จานวน 8 ตัว/การผลิตเก้าอี ้ 1 ตัว หาก
บริษัทจะต้องผลิตเก้าอีจ้ านวน 450 ตัว ต่อเดือน ในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัทจะสามารถประหยัดค่าใช้จา่ ยได้
ประมาณ 150,000 บาท ต่อปี
2. ลดค่าแรงงานสาหรับการตอกเดือย จานวน 1 คน
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ค่าแรง 330 บาท/วัน *27 วัน สามารถลดค่าใช้จา่ ยต่อเดือนเท่ากับ 8,910 บาท/เดือน และ สามารถประหยัด
ค่าใช้จา่ ยได้ประมาณ 110,000 บาท ในระยะเวลา 1 ปี
3. จากกระบวนการดังกล่าวบริษัทสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้จานวน 260,000 บาท/ปี

3. การจัดผังวางเครื่องจักรตาแหน่งใหม่
การจัดวางผังเครือ่ งจักรตาแหน่งใหม่ ส่งผลให้พนักงานสามารถลดระยะทางในการเดิน จากเดิมระยะทาง 180
เมตร ใช้เวลา 4 นาที เปลีย่ นแปลงตาแหน่งการวางเครือ่ งจักร ส่งผลให้ระยะทางลดลงเหลือ 14 เมตร ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 1 นาที ส่งผลให้พนักงานสามารถทาชิน้ งานได้จานวนเพิ่มมากขึน้
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3. การพัฒนาฝี มือแรงงาน
บริษัทได้มีแนวทางในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาฝี มือแรงงานเป็ นประจา
เพื่อเป็ นการส่งเสริมทักษะในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน อีกทัง้ ยังเป็ นการลดต้นทุนในการผลิตชิน้ ส่วนเฟอร์นเิ จอร์บางประเภทที่จากเดิมบริษัทได้มีการ
สั่งซือ้ จากคูค่ า้ แต่ปัจจุบนั แรงงานที่ได้รบั การอบรมพัฒนาฝี มือสามารถผลิตชิน้ ส่วนเหล่านีไ้ ด้เอง อาทิเช่น บริษัทสามารถ
ผลิตเบาะรองเก้าอี ้ ส่งผลให้ลดค่าใช้จา่ ยในการสั่งซือ้ และลดความผิดพลาดจากการผลิตชิน้ ส่วนผิดขนาด เมื่อเทียบกับ
การสั่งซือ้ จากบุคคลภายนอกได้

4. การลดปริมาณการใช้สีในการผลิตชิน้ งาน
บริษัทได้มีการพัฒนาสูตรสีรว่ มกับคูค่ า้ ส่งผลให้ได้สที ี่มีคณ
ุ ภาพ หรือเรียกว่า Top High loss และสร้างอุโมงค์อบ
สีชิน้ งาน ให้แห้งเร็วขึน้ เพื่อลดเวลา และลดปั ญหาริว้ รอยในชิน้ งาน ทัง้ นีส้ ามารถลดระยะเวลาในการทาให้ชิน้ งานแห้งเร็ว
ขึน้ จากเดิมใช้เวลาประมาณ 50 นาที ลดลงเป็ น 30 นาที อีกทัง้ ยังสามารถลดปั ญหาในเรือ่ งริว้ รอยขีดข่วนในชิน้ งาน
ได้มากขึน้ จากเดิมการอบสีชิน้ งานจะมีรวิ ้ รอยมากถึงร้อยละ 30 แต่เมื่อมีการปรับเปลีย่ นวิธี พบว่าพบปั ญหาริว้ รอยใน
ชิน้ งานเหลือเพียงร้อยละ 5 เท่านัน้
จากข้อมูลข้างต้นเป็ นส่วนหนึง่ ของแนวคิด หรือโครงต่าง ๆ ที่พนักงานได้มีสว่ นร่วมในการพัฒนา และปั จจุบนั
บริษัทยังคงนาแนวคิดดังกล่าวมาดาเนินการปรับใช้กบั ส่วนงานอืน่ ๆ และบริษัทยังมีแผนที่จะพัฒนาต่อยอด เพื่อการ
บริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิตที่ดี บริหารจัดการด้านเวลา และยังคงไว้ซงึ่ คุณภาพทีด่ ีของสินค้า
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10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ผลการดาเนินงานด้านสังคม (Quality Social)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มีความมุง่ มั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม รวมถึงชุมชนในพืน้ ที่ตา่ ง ๆ ทัง้ ที่อยูใ่ นบริเวณพืน้ ที่หรือไม่อยูใ่ นบริเวณพืน้ ที่ที่บริษัทเข้าไป
ดาเนินธุรกิจ ทัง้ โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยมุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนเหล่านีใ้ ห้มีความเข้มแข็ง เนื่องจาก
บริษัทมีความเชื่อว่า “ชุมชนเข้มแข็ง บริษัทมั่นคง” ทัง้ นี ้ การดาเนินธุรกิจของบริษัทนัน้ อยูภ่ ายใต้หลักธรรมาภิบาล
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ การมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม เคารพ
หลักสิทธิมนุษยชน คานึงถึงผลกระทบที่มีตอ่ สังคม สิง่ แวดล้อม ชุมชน รวมถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
บริษัทจึงได้มีการกาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขึน้ มาเพื่อเป็ นกรอบในการดาเนินธุรกิจ ดังนี ้
1. มุง่ มั่นพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน ควบคูก่ บั การคานึงถึงผลกระทบต่อสังคม
สิง่ แวดล้อมและชุมชน
2. ดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมและสนับสนุนชุมชนองค์กรภาครัฐและ
เอกชนที่มีสว่ นได้เสียในการดาเนินธุรกิจของบริษัททัง้ โดยทางตรงและทางอ้อม
3. สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของพนักงานในบริษัท และปลูกฝั งค่านิยมด้านการมีจิตสาธารณะให้เกิดเป็ นวัฒนธรรม
องค์กร
4. ดาเนินงานและใส่ใจให้ความสาคัญเรือ่ งความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานและบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมให้สง่ ผล
กระทบต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและชุมชนน้อยที่สดุ
5. นาความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในบริษัท รวมถึงสนับสนุนเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ตา่ ง ๆ
เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคม สิง่ แวดล้อมและชุมชน
6. หาโอกาสในการสร้างพืน้ ที่ทงั้ ภายในสถานที่ปฏิบตั งิ านของบริษัท หรือพืน้ ที่ภายนอกที่บริษัทจัดหา เพื่อสร้าง
สาธารณประโยชน์ หรือโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวติ ต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียง

ผลการดาเนินงานด้านพนักงาน
บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า “บุคลากร” เป็ นหัวใจสาคัญของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเป็ นทรัพยากรสาคัญ
ในการผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน การให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขที่บคุ ลากรสามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนกระตุน้ ต่อการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ และการสร้างความผูกพัน
ของบุคลากรให้เกิดมีตอ่ องค์กร ยังเป็ นความท้าทายที่สาคัญสาหรับองค์กรในปัจจุบนั เป็ นอย่า งยิง่ โดยบริษัทมีแนวทางที่
จะตอบสนองต่อแนวทางการเสริมสร้างองค์กรการทางานอย่างมีความสุข เพื่อความยั่งยืนขององค์กรและการเติบโตของ
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในแนวทางต่าง ๆ ที่ดาเนินการ ดังต่อไปนี ้

1. ผลการสารวจความผูกพันต่อองค์กร ประจาปี 2563
บริษัทเล็งเห็นถึงความสาคัญของพนักงาน จึงเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็ นประโยชน์
ต่อการพัฒนาสร้างความยั่งยืนทัง้ ในส่วนของพนักงานเอง และบริษัท ซึง่ สามารถสรุปข้อคิดเห็นได้ดงั นี ้
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กราฟแสดงความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร ปี 2563
72.22% 71.76%

75.00%

72.69%

66.15% 67.01%

64.17%

54.58%
2563

2562

1

2

3

4

1. ภาพลักษณ์และการสือ่ สารภายในองค์กร
2. หัวหน้างาน และการทางานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน
3. บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลตอบแทน และการประเมินผล
4. โอกาสการเติบโต คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

จากผลการสารวจเรือ่ ง ความผูกพันที่มีตอ่ องค์กรของพนักงานในรอบปี 2563 พบว่า ค่าเฉลีย่ โดยรวมอยูท่ ี่รอ้ ยละ 68.13 ซึง่
มีคา่ ค่าเฉลีย่ ใกล้เคียงกับปี 2562 ซึง่ อยูท่ ี่ระดับร้อยละ 68.15 สาหรับหัวข้อที่มคี ะแนนสูงสุดได้แก่ หัวข้อที่ 2 หัวหน้างาน
และการทางานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 75.00 ซึง่ มีคะแนนเฉลีย่ มากกว่าปี 2562 ที่มีคะเนนเฉลีย่
เท่ากับร้อยละ 72.69 และสาหรับหัวข้อที่มีคะแนนเฉลีย่ ต่าสุด คือ หัวข้อที่ 4 ด้านโอกาสในการเติบโต คุณภาพชีวิตและ
ความมั่นคง ซึง่ มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับร้อยละ 54.58 ซึง่ ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับร้อยละ 64.17
อย่างไรก็ตาม ในรอบปี 2563 ที่ผา่ นมา เป็ นช่วงที่บริษัทอยูใ่ นสถานการณ์ทคี่ วบคุมค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวังในการใช้จา่ ย มีการปรับเปลีย่ นตาแหน่งงานเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่ร บั ผิดชอบ ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการ
วางแผนป้องกันความเสีย่ งที่อาจจะได้รบั หากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีแนวโน้มปรับตัว
เพิ่มสูงขึน้ ในอนาคตด้วยเหตุผลของความอยูร่ อดทัง้ องค์กร เพือ่ ไม่ให้เกิดปั ญหาการปรับลดค่าจ้างแรงงาน เงินเดือน
ผลตอบแทน หรือการเลิกจ้างงานให้เกิดขึน้ อย่างไรก็ตามไม่วา่ จะด้วยเหตุผลประการใด บริษัทจะจัดหาแนวทางเพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงในด้านดังกล่าว สาหรับการพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโต คุณภาพชีวิต รวมถึงจะจัดหาหลักสูตร
การอบรมต่าง ๆ สาหรับพนักงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในสายงานของพนักงานให้ดี ยงิ่ ขึน้ ไป
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เป้ าหมายการสารวจความผูกพันต่อองค์กร
วัตถุประสงค์ : เพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานของบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือสือ่ สารข้อมูลต่าง ๆ ได้
อย่างอิสระ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาบริษัทร่วมกัน
ประโยชน์ตอ่ พนักงาน : มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระเพิ่มขึน้
ประโยชน์ตอ่ บริษัท : ได้รบั ทราบถึงข้อเสนอแนะของพนักงานอย่างทั่วถึง ไม่เฉพาะกลุม่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ เพื่อนา
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาบริษัท สร้างความผูกพันธ์ พัฒนาพนักงาน เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงของ
องค์กร
เป้าหมาย : บริษัทตัง้ เป้าหมายคะแนนเฉลีย่ รวมทัง้ หมดเท่ากับร้อยละ 70 สาหรับปี 2563 มีคะแนนเฉลีย่ รวมต่ากว่า
เป้าหมายที่ตงั้ ไว้ ซึง่ มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 68.13 ทัง้ นี ้ บริษัทอยูร่ ะหว่างหาแนวทางในการบริหารจัดการ ในด้านต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความสมดุลกับทัง้ พนักงาน และบริษัทต่อไป

จานวนพนักงาน (คน)

1,056

1,074

1,056

305

268

206

2561

2562

2563

พนักงานรายวัน
พนักงานประจา

ในรอบปี 2563 บริษัทมีการปรับโครงสร้างการทางานให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีอยูใ่ นแต่ละหน่วยงานภายในบริษัท
ประกอบกับต้องการลดปริมาณแรงงานในสายงานการผลิต
เพื่อเตรียมปรับตัวตามแผนการลดการพึง่ พิงแรงงานและ
ทดแทนการผลิตด้วยเครือ่ งจักรให้มากขึน้ จากเดิม ส่งผลให้ในรอบปี 2563 จานวนบุคลากรของบริษัทปรับลดลงจากเดิม
1,342 คน จากปี 2562 ลดลงเป็ น 1,262 คน ในช่วงปี 2563 คิดเป็ นจานวนคนที่ลดลง 80 คน หรือร้อยละ 6.34 เมื่อเทียบ
กับปี 2562
การเคารพด้านสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขนั้ พืน้ ฐานที่มนุษย์ทกุ คนได้รบั การรับรองหรือคุม้ ครองให้ไม่ถกู เลือกปฏิบตั ิ
เพียงเพราะความแตกต่างทางด้านร่างกาย จิตใจ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทาง
สังคมหรือเรือ่ งอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศจะกาหนด
บริษัทตระหนักถึงการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิขนึ ้ ดังนี ้
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1. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการแบ่งแยกถิ่นกาหนด เชือ้ ชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ฐานะ ชาติ
ตระกูล การศึกษา หรือสถานะอืน่ ใดที่มิได้มีความเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ าน โดยให้เกียรติซงึ่ กันและกัน
และปฏิบตั ิตอ่ กันอย่างเท่าเทียม
2. พนักงานในทุกระดับจะได้รบั การคุม้ ครองสิทธิดา้ นความปลอดภัยส่วนบุคคลในการปฏิบตั งิ าน การมีสถานที่
ทางานที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
3.การให้สทิ ธิเสรีภาพเพื่อสิทธิทางการเมือง แต่ทงั้ นีจ้ ะต้องไม่แอบอ้างความเป็ นพนักงาน หรือนาทรัพย์สนิ
อุปกรณ์ หรือเครือ่ งมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการใด ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับทางการเมือง ซึง่ บริษัทฯ มี
นโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทาการอันเป็ นการฝักใฝ่ พรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึง่
4. บริษัทจะเข้าดาเนินการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึน้ ตามหลักนิติธรรม
5. บริษัทไม่มีนโยบายการใช้แรงงานเด็ก โดยไม่พจิ ารณารับบุคคลที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี เข้าทางาน
6. การพิจารณาจ่ายค่าแรงงานและค่าจ้างด้วยความเป็ นธรรม และในทุก ๆ ปี บริษัทจะจัดให้มกี ิจกรรมประชุม
ประจาปี ซึง่ วันดังกล่าวพนักงานจะได้เข้าพบและรับทราบถึงนโยบายการดาเนินธุรกิจที่จะเกิดขึน้ ในรอบปี นนั้ ๆ รวมถึง
ข้อคิด หลักการทางาน หลักการใช้ชีวติ จากผูบ้ ริหารบริษัท รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี
ภายในองค์กร
7. สอดส่องดูแลเรือ่ งการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัท โดยจะต้องรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบและให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่
รับผิดชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
8. ผูก้ ระทาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึง่ จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทาง
วินยั ตามระเบียบที่บริษัทกาหนดไว้ นอกจากนีอ้ าจจะได้รบั โทษตามกฎหมายหากการกระทาดังกล่าวนัน้ ผิดกฎหมายด้วย
ทัง้ นี ้ ที่ผา่ นมาบริษัทยังไม่เคยได้รบั ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด
นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
บริษัทมีนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้าง โดยพิจารณาจากอัตราการเติบโตของผลการดาเนินงานใน
แต่ละปี เป็ นสาคัญ ต่อมาจะพิจารณาการปรับเพิม่ ขึน้ ของอัตราค่าตอบแทนให้ครอบคลุมเงินเฟ้อในแต่ละปี และจะ
พิจารณาการปรับเพิม่ ขึน้ เป็ นรายบุคคลตามระดับความมีอตุ สาหะ ตัง้ ใจ ทุม่ เท และความสามารถในการปฏิบตั ิงานเป็ น
ลาดับต่อมา ผ่านการจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบตั ิตามที่หน่วยงานทรัพยากรบุคคลได้กาหนดนา้ หนักในแต่ละหัวข้อ
ของการประเมิน เพื่อทราบผลคะแนนค่าเฉลีย่ ที่พนักงานแต่ละคนจะได้รบั โดยจะพิจารณาครอบคลุม อาทิ ด้านการปฏิบตั ิ
ตามระเบียบวินยั ที่บริษัทกาหนดไว้ ขาด ลา มาสาย พฤติกรรมบุคคล การพัฒนาในเนือ้ หางาน ความคิดสร้างสรรค์
ผลสาเร็จของงาน เป็ นต้น ทัง้ นีจ้ ากการที่กล่าวถึงการพิจารณาในข้างต้นนัน้ ล้วนแต่ตงั้ อยูบ่ นหลักความเป็ นธรรม เพื่อ
รักษาและสร้างแรงจูงใจในการทางาน เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
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แนวทางในการดาเนินการ
1. บริษัทมีการประเมินค่าจ้างตามความเหมาะสมกับงานในแต่ละตาแหน่ง รวมถึงปริมาณเนือ้ งานที่ได้รบั มอบหมาย แนว
ทางการพัฒนาวิธีการทางานให้มปี ระสิทธิภาพที่ดีขนึ ้ ผลสาเร็จของงานทีเ่ กิดขึน้ เป็ นต้น
2. บริษัทได้จดั ให้มีระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนเพื่อสร้างความเป็ นธรรมให้แก่พนักงาน โดยใช้ KPIs ของ
องค์กรเป็ นตัววัดผล
สวัสดิการแยกตามประเภทพนักงาน
สิทธิข้นั พืน้ ฐานที่พนักงานได้รบั
พนักงานประจา
พนักงานสัญญาจ้าง
พนักงานทดลองงาน
เงินเดือน
/
/
/
ค่าล่วงเวลา
/
/
/
วันหยุด
/
/
/
การลาหยุด (ลาป่ วย ลากิจ)
/
/
/
ค่ารักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพ)
/
/
การตรวจสุขภาพประจาปี
/
/
การให้ความช่วยเหลือพนักงานที่
/
/
/
ประสบอันตราย หรือเจ็บป่ วย อัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานให้กับ
บริษัท
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
/
/
ยูนิฟอร์มพนักงาน (เฉพาะเสือ้ ปี ละ 4
/
/
ตัว)
ทุนการศึกษาบุตร
/
เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ
/
/
/
ค่าซือ้ ของเยีย่ มผู้ป่วย
/
/
/
ส่วนลดค่าสินค้าราคาพนักงาน
/
/
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
/
/
/
ภายในประเทศและต่างประเทศอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานให้กับ
บริษัท
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นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
1. บริษัทจะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และมาตรฐานเรือ่ งความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ตามที่ราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานอย่างต่อเนื่องและจะ
จัดงบประมาณให้เพียงพอและมีความเหมาะสม
3. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัย

โดยจะจัดฝึ กอบรมให้ความรู ้

ทบทวนและฝึ กซ้อมตลอดจนจัด

กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัยให้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่องและมีการเตรียมความ
พร้อมอยูเ่ สมอ
4. บริษัทจะจัดเตรียม จัดหาอุปกรณ์ปอ้ งกันภัยส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพให้พนักงานได้ใช้ และสวมป้องกัน ตามความ
เหมาะสมต่อลักษณะและการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
5. บริษัทจะเอาใจใส่

สารวจตรวจตราในเรือ่ งความปลอดภัย

และเข้มงวดกวดขันให้พนักงานปฏิบตั ิตามระเบียบ

เกี่ยวกับความปลอดภัยของบริษัท ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันภัยตามที่
บริษัทได้กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
6. บริษัทจะยกระดับและพัฒนาสิง่ แวดล้อมภายในบริษัท สถานที่ทางาน ความสะอาดโดยรอบบริษัทอยูเ่ สมอ เพื่อให้มี
ความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดีถกู สุขลักษณะ อันจะนามาซึง่ คุณภาพชีวติ การทางานและสุขภาพที่ดีโดยทั่วกัน
ของพนักงาน
7. บริษัทให้ความสาคัญต่อการให้ความร่วมมือของพนักงานในการปฏิบตั ิตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสิง่ แวดล้อม ความสาเร็จในการป้องกันอุบตั เิ หตุ โดยถือเป็ นปั จจัยหนึง่ ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
8. บริษัทถือว่าความปลอดภัยในการทางาน ตลอดจนวิธีการปฏิบตั ิงานทีถ่ กู ต้องปลอดภัยเป็ นหน้าที่ของพนักงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับชัน้ ทีจ่ ะต้องถือปฏิบตั ิและรับผิดชอบ
9. บริษัทถือว่าพนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในการป้องกันอุบตั ิเหตุ และรักษาสิง่ แวดล้อม บริษัทยินดีรบั ข้อเสนอะแนะ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของพนักงาน โดยจะนาไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สดุ
10. ในกรณีที่พนักงานได้รบั อุบตั เิ หตุจากการทางาน

บริษัทจะให้การเอาใจใส่ดแู ลและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

พนักงานผูไ้ ด้รบั อุบตั เิ หตุให้สามารถดารงชีพอยูไ่ ด้ตามสมควร
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โครงสร้างหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน

ตารางสรุ ปจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางาน ประจาปี 2562 – 2563
การรักษา
จานวนครั้ง
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
ส่งโรงพยาบาล
ความรุ นแรง/ความเสียหาย
2562
2563
2562
2563
2562
2563
ได้รบั บาดเจ็บเล็กน้อย (ไม่หยุดงาน)
ได้รบั บาดเจ็บ (หยุดงาน)
รวม

5
14

6

5
14

3

14

3

19

6

19

3

14

3

จากข้อมูลตามตารางดังกล่าว จะเห็นได้วา่ บริษัทสามารถลดจานวนความรุนแรง และความเสียหายที่เกิดจากอุบตั ิเหตุจาก
การทางานได้ลดลงอย่างมีนยั สาคัญให้เกิดขึน้ ในรอบปี 2563 ที่ผา่ นมา หรือคิดเป็ นร้อยละ 68.42 ซึง่ เป็ นผลจากความ
เข้มงวดด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต รวมถึงด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรเพื่อป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุจากการ
ทางานให้ลดลงจากเดิม
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กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย
บริษัทได้ดแู ลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน ลูกค้า
และบุคคลภายนอกทีเ่ ข้ามาเพื่อติดต่องาน โดยได้มีการปรับปรุงและตรวจเช็คระบบป้องกันภัย ทัง้ ด้านอัคคีภยั และภัยจาก
ทางนา้ อย่างสม่าเสมอ รวมถึงว่าจ้างทีมวิศวกรที่ได้ผา่ นการอบรมและขึน้ ทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบอาคารและอุปกรณ์ ใน
การเข้ามาตรวจสอบ ดูแล และควบคุมการดาเนินงานต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย โดยทีมวิศวกรมีหน้าที่
หลักในการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขอนามัยและสิง่ แวดล้อม ระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยภายในอาคาร รวมทัง้ เช็คสมรรถนะของอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ของ
อาคารเป็ นประจาทุกปี โดยปกติบริษัทจะจัดให้มีการอบรมให้ความรูด้ า้ นการปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตเบือ้ งต้นให้แก่
พนักงานเป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส โคโรน่า 2019 ส่งผลให้ในปี 2563
บริษัทไม่ได้มีการจัดอบรมดังกล่าว
อบรมด้านอัคคีภยั เบือ้ งต้นในช่วงที่ผ่านมา
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ด้านสุขภาพของพนักงาน
บริษัทให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงาน เพราะสุขภาพที่ดีเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้พนักงาน
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพพนักงานเป็ นประจาปี ทกุ ปี
นโยบายการควบคุมและป้ องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุใ์ หม่ (COVID-19)
จากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุใ์ หม่ (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดบริษัทได้มีมาตรการดังต่อไปนี ้
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บริษัทได้มีการจัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงานมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิสาหรับบุคลากรภายใน
บริษัท รวมถึงแนวปฏิบตั ิสาหรับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น คูค่ า้ ลูกค้า เป็ นต้น
การจัดสถานทีท่ างานเพือ่ ป้ องกันการสัมผัสเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019
ภายในโรงงานพนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

กาหนดมาตรการ การคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงงานทัง้ พนักงาน คูค่ า้ ลูกค้าและผูม้ าติดต่อโรงงานทุกคน
พร้อมกาหนดให้ลา้ งมือด้วยสบูเ่ หลว นา้ ยาทาความสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงงาน

การดาเนินการ กรณีพบว่ามีการสัมผัสกับผู้ติดเชือ้ หรือพนักงานติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019
กรณีที่ได้รบั แจ้งว่า พนักงานมีการสัมผัสผูต้ ิดเชือ้
ผูส้ มั ผัส หมายถึง ผูท้ ี่มีกิจกรรมร่วมกับผุป้ ่ วยยืนยันหรือผูป้ ่ วยเข้าข่าย โดยแบ่งเป็ น 2 กลุม่ ได้ดงั นี ้
1. ผูส้ มั ผัสที่อาจเป็ นแหล่งโรค ได้แก่ ผูส้ มั ผัสกับผูป้ ่ วยในช่วง 14 วัน ก่อนเริม่ ป่ วย
2. ผูส้ มั ผัสที่อาจรับเชือ้ จากผูป้ ่ วย ได้แก่ ผูส้ มั ผัสกับผูป้ ่ วยนับตัง้ แต่วนั เริม่ ป่ วย ในกลุม่ นีย้ งั แบ่งเป็ นผูส้ มั ผัสเสีย่ ง
สูง และผูส้ มั ผัสเสีย่ งต่า
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ผูส้ มั ผัสเสีย่ งสูง หมายถึง ผูส้ มั ผัสที่มีโอกาสสูงในการรับหรือแพร่เชือ้ กับผูป้ ่ วยประกอบด้วย
 ผูส้ มั ผัสใกล้ชิดหรือมีการพูดคุยกับผูป้ ่ วยในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือถูกไอ จามรดจากผูป้ ่ วย
โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย เป็ นต้น
 ผูท้ ี่อยูใ่ นบริเวณที่ปิด ไม่มีอากาศถ่ายเท เช่น ในรถปรับอากาศ ห้องปรับอากาศ ร่วมกับผูป้ ่ วย และอยู่
ห่างจากผูป้ ่ วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน
เมื่อสารวจแล้วพบว่าพนักงานเข้าเกณฑ์ผสู้ มั ผัสควรหยุดงาน และอยู่บา้ นสังเกตอาการ 14 วัน หลังสัมผัส
แหล่งโรค หรือผูป้ ่ วย ปฎิบตั ิตาม คาแนะนาการแยกสังเกตอาการที่บา้ น (Home Quarantine )
กรณีทไี่ ด้รบั แจ้งว่า พนักงานที่ติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019
ในกรณีที่สถานประกอบการพบหรือได้รบั แจ้งจากพนักงานในสถานประกอบการป่ วยเป็ นโรคโควิด -19 ให้ปฎิบตั ิ
ตาม ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตรายโรคติดต่อที่ตอ้ งเฝ้าระวัง
หรือโรคระบาดเกิดขึน้ พ.ศ. 2560 โดยหลักปฎิบตั ิ ดังนี ้
 การแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุม โรคติดต่อ สังกัด กรมควบคุมโรคหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติด ต่อ สังกัด
หน่วยงานอื่นๆ ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใน 3 ชั่วโมง นับแต่พบผูท้ ี่เป็ นหรือผูท้ ี่มีเหตุผลอันควรสงสัยว่า
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019
 การแจ้งข้อมูล สถานประกอบการควรมีการแต่งตัง้ ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายในการแจ้งให้ชดั เจน ว่าเป็ นหน้าที่ของใคร
หน่วยงานใด

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฎิบตั ิงานซึง่ อาจจะมอบหมายให้เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลสถาน

ประกอบการ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล แล้วแต่สถานประกอบการพิจารณาความเหมาะสม โดยแจ้งตามวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
1) แจ้งโดยตรงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
2) แจ้งทางโทรศัพท์ เช่น สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
3) แจ้งทางโทรสาร
4) แจ้งทางไปรษณียือเิ ล็กทรอนิกส์
5) วิธีการอื่นใดที่อธิบดีกรมควบคุมโรคกาหนดเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การแจ้งนอกเหนือจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น ให้ปฎิบตั ิตาม ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรือ่ ง หลักเกณฑ์
และวิธีการแจ้งในกรณีทมี่ ีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึน้ พ.ศ. 2560 สาหรับ
รายละเอียดที่ตอ้ งแจ้ง ได้แก่
1. ให้แจ้งชื่อ ที่อยู่ และสถานที่ทางานของตน
2. ความสัมพันธ์กบั ผูท้ ี่เป็ นหรือมีเหตุอนั สมควรสงสัยว่าเป็ นไวรัสโคโรน่า 2019
3. ชื่อ อายุ เพศ สัญชาติ ที่อยูป่ ัจจุบนั และอาการสาคัญของผูท้ ี่เป็ นหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าติดเชือ้
ไวรัสโคโรน่า 2019
 เมื่อพบผูป้ ่ วยเข้าข่าย ( Probable ) หรือผูป้ ่ วยยืนยัน ( Confirmed) ติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 จะต้องมีการ
ติดตามผูส้ มั ผัสไกล้ชิดเพื่อประเมินอาการและตรวจจับผูป้ ่ วยรายใหม่ให้ได้อย่างรวดเร็ว
สามารถดาเนินการโดยเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลของสถานประกอบการ หรือบุคคลที่มีความรู ้
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิม่ ความสามารถและประสิทธิภาพในการทางาน โดยกาหนด
แผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและสม่าเสมอ เพื่อเป็ นแผนงานประจาปี สาหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทางาน
ทัง้ การอบรมภายในบริษัทและส่งเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
นอกจากนี ้ บริษัทยังได้จดั ให้มสี วัสดิการให้กบั บุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี ้ บริษัทมีเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานสาคัญคือ
1. บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัท เข้ารับการอบรม สัมมนา ในหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้องและเหมาะสม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และ
ผูบ้ ริหารอย่างต่อเนื่อง
2. การให้พนักงานเป็ นผูม้ ีสว่ นร่วมในการกาหนดแนวทางการทางานในฝ่ ายงานของตนเองนาเสนอความคิดเห็น
มุมมองในการทางาน เพื่อพัฒนาการทางานจากรูปแบบเดิม ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึน้
3. สร้างบรรยากาศในการทางานให้ทกุ คนมีสว่ นร่วมในความสาเร็จขององค์กร และจะพิจารณาการให้ผลตอบแทน
แก่บคุ ลากรทัง้ จากผลสาเร็จขององค์กรโดยรวม และความมุง่ มั่น ทุม่ เทในการทางานโดยเฉพาะที่ตวั บุคคล
4. ส่งเสริมให้พนักงานสร้างความรูจ้ ากการปฏิบตั ิงาน การจัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงานที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
การทางานจริงที่เปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา
5. ส่งเสริมให้มีการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทนั ต่อสถานการณ์ดา้ น
การผลิต ด้านการพัฒนาสินค้า การตลาด รวมถึงเรียนรูต้ อ่ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่มีการเปลีย่ นแปลงอยู่
ตลอดเวลา ทัง้ นีเ้ พื่อจะได้นามาปรับใช้ในกระบวนการทางานของบริษัทให้มีความทันสมัยและสามารถปรับตัวได้
ทันต่อทุก ๆ สถานการณ์ ในภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ทมี่ ีการเปลีย่ นแปลง
6. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ (Value Added) ให้เกิดขึน้ ในผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทเป็ นผูผ้ ลิตและ
จาหน่าย เพื่อสร้างการเติบโตที่ย่งั ยืน และสร้างการรับรูแ้ ละความเป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริโภคให้เกิดขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง
7. ส่งเสริมการพัฒนาและกระตุน้ เพือ่ ให้บคุ ลากรภายในองค์กรมีทศั นคติตอ่ การทางาน ที่จะต้องสร้างการพัฒนา
และความเจริญก้าวหน้าในการทางานให้เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ในกระบวนการผลิตจะต้องดีขึน้ อย่างต่อเนื่อง
การตลาดจะต้องสร้างรายได้จากการขายสินค้าให้เติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่อง ฝ่ ายงานที่ควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท
จะต้องมีการบริหารจัดการให้สดั ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะทีจ่ ะต้องบริหารจัดการให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แนวทางการปฏิบตั ิ
1. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการประเมินความต้องการ

ความจาเป็ นในการพัฒนาบุคลากรของ

บริษัท และกาหนดขึน้ เป็ นแผนพัฒนาประจาปี พร้อมทัง้ จัดทางบประมาณค่าใช้จา่ ยให้เสร็จสิน้ โดยแผนพัฒนา
บุคลากรจะต้องสอดคล้องกับความต้องการ
ได้รบั การอนุมตั จิ ากผูบ้ งั คับบัญชา

ความจาเป็ นที่แท้จริงตามแผนการพัฒนาของบริษัทและจะต้อง

โดยในแต่ละแผนกจะต้องส่งแผนการพัฒนาประจาปี ให้กบั ฝ่ ายทรัพยากร

บุคคลล่วงหน้าเสมอ
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2. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะต้องคอยติดตามแผนการฝึ กอบรม หากมีความจาเป็ นต้องเปลีย่ นแปลงหรือปรับเปลีย่ น
แผนการพัฒนา โดยจะต้องแจ้งฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
3. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะต้องควบคุมงบประมาณในการพัฒนาให้อยูใ่ นแผนงบประมาณที่ได้กาหนดไว้
4. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะดาเนินงานในฐานะทีเ่ ป็ นผูด้ แู ลรับผิดชอบการฝึ กอบรม

โดยทุกฝ่ ายที่จะจัดฝึ กอบรม

จะต้องให้ความร่วมมือและประสานงานกับฝ่ ายทรัพยากรบุคคลในเรือ่ งของ วิทยากร วัน เวลา สถานที่ สือ่ การ
เรียนการสอน รวมถึงอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่จะต้องใช้ เป็ นต้น
5. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการประเมินและติดตามผลของหลักสูตรต่าง ๆ ที่ได้จดั ไปแล้ว
นอกจากนีค้ ณะกรรมการได้กาหนดให้มีแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็ นการเตรียมสืบทอด
ตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาและวางนโยบายเกี่ยวกับแผนการ
สืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่ผบู้ ริหารไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ เพื่อให้การดาเนินงาน
ของบริษัทยังคงต่อเนื่อง และเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้วางแผนการสืบทอดตาแหน่งงานในหน้าที่ตา่ ง ๆ โดย
บุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานแทนตาแหน่งทีว่ า่ งลงได้อย่างต่อเนื่อง หรือ
เพื่อการก้าวสูต่ าแหน่งที่สงู ขึน้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. จัดให้ผบู้ ริหารระดับรองลงไปมีโอกาสได้ทางานร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูงในสายงานที่ตวั เองมีบทบาทรับผิดชอบ
การได้เข้าร่วมรับฟั งการประชุมในระดับที่เป็ นการมอบหมายนโยบายจากผูบ้ ริหารระดับสูง
2. จัดเตรียมให้มีบคุ ลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึน้ กว่าเดิม
เพื่อเตรียมรองรับในระดับตาแหน่งงานที่สงู ขึน้
3. กาหนดให้ผบู้ ริหารระดับรองทีม่ ีศกั ยภาพเป็ นผูส้ บื ทอดตาแหน่งงาน
4. เปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริหารระดับรองมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมแนวคิดเกี่ยวกับการเป็ นผูน้ าองค์กร

การสร้าง

จิตสานึกในระดับความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ตอ่ องค์กร รวมถึงแนวทางบริหารงานบุคลากรในสายงานที่
ตัวเองเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
5. พัฒนาให้ผบู้ ริหารงานระดับรองมีโอกาสได้นาเสนอแผนงานและผลการปฏิบตั ิงานต่อผูบ้ ริหารระดับสูง
สาหรับระดับพนักงาน บริษัทมีนโยบายในการรักษาผูม้ ีศกั ยภาพสูงในองค์กร โดยการมอบหมายนโยบายจาก
บริษัทในการพิจารณาคัดเลือกผูท้ ี่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในการรับช่วงสืบทอดตาแหน่ง โดยจะแจ้งกับบุคคลดังกล่าวให้
รับทราบ รวมถึงการเตรียมแผนงานการเพิ่มขอบเขตความรับผิดชอบ อานาจในการตัดสินใจ และการส่งเข้าร่วมฝึ กอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพให้กบั บุคคลดังกล่าว และตาแหน่งงานทีจ่ ะก้าวขึน้ ไปใน
อนาคต ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการสร้างความมั่นใจให้กบั บริษัทว่าจะมีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนได้ทนั ทีเมื่อมี
ตาแหน่งว่างลงและป้องกันความเสีย่ งในการดาเนินงานเพื่อให้เป็ นไปอย่างราบรืน่ รองรับการขยายธุรกิจได้ตอ่ เนื่องใน
อนาคต
การพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถในการทางาน (Work Skill)
บริษัทวางแนวทางในการพัฒนาทักษะฝี มือให้กบั พนักงาน รวมถึงกาหนดชั่วโมงการฝึ กอบรม ดังนี ้
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วิธีการ

รวมจานวนชั่วโมง (ต่อปี )

กาหนดมาตรฐานการฝึ กอบรมทีจ่ าเป็ นของแต่
ละตาแหน่งงาน
และจัดให้หวั หน้าแต่ละ
หน่วยงานสอนงานให้กบั พนักงานในขณะ
ปฏิบตั ิงานจริง เพื่อให้รบั รู ้ เข้าใจวิธีการทางาน
ที่ถกู ต้อง
กาหนดหลักสูตรความสามารถ โดยแบ่งเป็ น
- หลักสูตรพืน้ ฐานสาหรับพนักงาน
- หลักสูตรตามความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่ง
- หลักสูตรตามความสามารถในการ
บริหารจัดการ
- หลักสูตรอื่นๆ
การส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรที่จดั โดย
สถาบันภายนอก

1. หน่วยงานฝ่ ายผลิตภายในโรงงาน
(ไม่ต่ากว่า 50 ชั่วโมง)
2. หน่วยงานด้านการตลาด
(ไม่ต่ากว่า 10 ชั่วโมง)
3. หน่วยงานบัญชี – การเงิน
(ไม่ต่ากว่า 30 ชั่วโมง)
4. หน่วยงานทรัพยากรบุคคล
(ไม่ต่ากว่า 20 ชั่วโมง)
5. หน่วยงานด้านเลขานุการบริษัทและ
นักลงทุนสัมพันธ์
(ไม่ต่ากว่า 30 ชั่วโมง)

แนวทาง
การพัฒนาในการทางาน
(On-the-Job Training)

การอบรมภายในบริษัท (Inhouse Training)

การอบรมภายนอก
(Public Training)

ผลการดาเนินงานด้านการฝึ กอบรมปี 2563
จานวนชั่วโมงที่เข้ารับการอบรบ
63
31

หลักสูตร
การจัดอบรมภายในของบริษัท(In-house Training)
การจัดอบรมภายนอกของบริษัท (Public Training)

เป้ าหมายด้านการฝึ กอบรม และพัฒนาพนักงาน
วัตถุประสงค์ : บริษัทพิจารณาว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคา่ และเป็ นสิง่ สาคัญในการสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์กร
ดังนัน้ บริษัทจึงมุง่ มั่นที่จะพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถให้แก่พนักงานทุกคนให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร
ประโยชน์ตอ่ พนักงาน : ได้รบั ความรู ้ ความสามารถ ทักษะต่าง ๆ เพิ่มขึน้ มีประสิทธิภาพในการทางานดีขนึ ้ และมีโอกาสใน
การก้าวหน้าในตาแหน่ง อาชีพของตนได้เป็ นอย่างดี ซึง่ เป็ นผลตอบแทนในระยะยาวที่ได้รบั จากบริษัท
ประโยชน์ตอ่ บริษัท : บริษัทมีศกั ยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจทีด่ ขี นึ ้ และสร้างความผูกพันต่อองค์กรสาหรับพนักงาน
หมายเหตุ: ภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้กิจกรรมการจัดอบรมต่าง ๆ
ลดลงในช่วงปี ที่ผา่ นมา ทัง้ นี ้ บริษัทได้มีการกาหนดแผนในการจัดหากิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้เกิดขึน้
อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางการอบรมสัมมนาออนไลน์มากขึน้

หน้าที่ 2.0 - 112

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

ด้านการพัฒนาและการดูแลพนักงาน
บริษัทได้สนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy Work Place) เพื่อสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทางาน
ให้แก่บคุ ลากรในองค์กร โดยมีเป้าหมายการสร้างความสุขที่ย่งั ยืน และพร้อมแบ่งปั นความสุขสูส่ งั คมภายนอก โดยกลไก
ของ Happy Work Place ประกอบด้วยกล่องแห่งความสุข 8 ประการ ดังนี ้
1) Happy Body บริษัทรณรงค์ให้พนักงานใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมการออกกาลังกาย และรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ เพื่อให้พนักงานมีสขุ ภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใสเบิกบาน ส่งผลให้พนักงานปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) Happy Brain บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความใฝ่ รู ้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งการเรียนรู ้
และโอกาสต่างๆ เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาฝี มือ ส่งผลให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และบริษัท ยังจัด
หลักสูตรการอบรมให้กบั พนักงานอย่างสม่าเสมอ
3) Happy Family บริษัทเล็งเห็นความสาคัญของสถาบันครอบครัว เมื่อพนักงานมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น
และมั่นคง จะเป็ นการส่งเสริมการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวและสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ครอบครัวของพนักงานกับองค์กร
4) Happy Heart บริษัทรณรงค์การมีนา้ ใจเอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ต่อกัน เป็ นการส่งเสริมความมีนา้ ใจไมตรี เอือ้
อาทรต่อกันในที่ทางาน เพื่อให้พนักงานเกิดความรักใคร่ปรองดองสามัคคีกัน เช่น การแบ่งปั นสิ่งของ
ปลูกฝังให้เกิดเป็ นสังคมแห่งการให้
5) Happy Money บริษัทสนับสนุนให้พนักงานรู จ้ กั การเก็บออม การบริหารจัดการเงิน ให้มีเงินเก็บ รู จ้ กั ใช้
ไม่เป็ นหนีส้ นิ เป็ นการส่งเสริมให้พนักงานใช้จ่ายอย่างประหยัด มีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามจาเป็ น
6) Happy Relax บริษัทส่งเสริมให้พนักงานรูจ้ กั ผ่อนคลายต่อสิง่ ต่าง ๆ เป็ นการสร้างความสนุกสนาน ผ่อน
คลายความเมื่อยล้า ความเครีย ดจากการทางาน ช่วยให้พนักงานมีขวัญและกาลังใจที่ดี และทาให้
พนัก งานมี โอกาสสร้างสัม พัน ธภาพที่ ดีต่อกัน เช่ น การรวมกลุ่ม รับประทานอาหารร่วมกัน พูดคุย
ปรึกษาหารือกันในบรรยากาศที่ผอ่ นคลาย
7) Happy Society บริษัทส่งเสริมการอยู่รว่ มกันในสังคมทัง้ ในบริษัท และสังคมรอบด้าน เป็ นการส่งเสริม
ความรักสามัคคี เอือ้ เฟื ้ อต่อชุมชนที่ทางาน ชุมชนที่พกั อาศัย ช่วยเหลือสังคมรอบข้าง ซึ่งหากสังคมรอบ
ข้างดี องค์กรที่อยูใ่ นสังคมนัน้ ย่อมมีความสุขไปด้วย
8) Happy Soul บริษัทจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสาคัญทางศาสนา และประเพณีสาคัญต่าง ๆ
เพื่อให้พนักงานได้มีสว่ นร่วม และมีความศรัทธาในศาสนา ปลูกฝั งเรื่องศีลธรรมในการดาเนินชีวิต เป็ น
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กบั พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความสุขสงบทางจิตใจ อยู่รว่ มกันอย่าง
สันติสขุ
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จัดทาวารสาร “เพื่อคนอีสต์โคสท์”
บริษทั ได้จดั ทาวารสารเพื่อสื่อสารภายในองค์กร โดยใช้ช่อื ว่า “วารสารเพื่อคนอีสต์โคสท์” วัตถุประสงค์คอื
บริษัทต้องการทีจ่ ะเพิม่ ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร รวมถึงนโยบายต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ และเป็ นอีก
หนึ่งช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่พนักงานของบริษทั

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อนาไปสูค่ วามก้าวหน้าในหน้าที่การทางาน รวมถึงการนาความรู ้ ความสามารถมาใช้
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ นอกจากจะเป็ นส่วนสาคัญในการขับเคลือ่ นบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงแล้ว ทักษะต่าง ๆ เหล่านีย้ งั เป็ น
สิง่ ที่เป็ นความสามารถเฉพาะบุคคล เพื่อการก้าวเข้าสูก่ ารเป็ นบุคคลแห่งคุณภาพต่อไป อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปี 2563
มีการแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโควิด 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส บริษัทจึงมีความจาเป็ นต้องงดจัดกิจกรรมต่าง
ๆ ที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ทัง้ นี ้ ในบางกิจกรรมจะเป็ นการจัดในรูปแบบออนไลน์
การจัดอบรมให้ความรู้พนักงาน ด้านการขอรับใบรับรอง FSC-CoC (FSC-CoC Forest Management System)
FSC-CoC (FSC-CoC Forest Management System) เริม่ ต้นมาจาก องค์การจัดการด้านป่ าไม้ ( FSC ย่อมาจาก Forest
Stewardship Council) ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ โดยไม่หวังผลกาไร นโยบายถูกกาหนดโดยสมาชิกจากภาคส่วนสิง่ แวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิจ เพื่อให้การจัดการป่ าไม้ ของโลกเป็ นไปเหมาะสม และรับผิดชอบ ด้วยระบบการรับรองที่เข้มงวดและมีความ
โปร่งใส FSC จึงเป็ นมาตรฐานที่ได้รบั การยอมรับจากผูซ้ ือ้ ในตลาดระดับสากล ผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั ฉลาก FSC จะต้องถูก
ตรวจสอบตลอดกระบวนการย้อนไปถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เพื่อให้ม่นั ใจได้วา่ มาจากป่ าปลูกเชิงพาณิชย์ทมี่ ีการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสมและรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม ในส่วนของอุตสาหกรรมไม้นนั้ จาเป็ นต้องมีการรับรองระบบ CoC
(Chain of Custody) หรือระบบตรวจสอบย้อนกลับซึง่ แหล่งทีม่ าของไม้ โดยคานึงถึงการใช้ไม้จากแหล่งปลูกไปจนถึงการ
ผลิต และผูข้ ายปลายทาง ดังนัน้ มาตรฐาน FSC-COC จึงเป็ นการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมนัน้ ต้องมาจากวิธีที่
ถูกต้อง อาทิ ไม้ที่นามาผลิตเฟอร์นิเจอร์จะต้องไม่เป็ นไม้ทมี่ าจากป่ า แต่จะต้องเป็ นไม้ที่มาจากการปลูกเชิงพาณิชย์ที่มีการ
บริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมเท่านัน้ ทัง้ นี ้ ในปั จจุบนั บริษัทอยูร่ ะหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ขอรับใบรับรองในมาตรฐานดังกล่าว
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โครงการ “สินเชือ่ สบายใจ”
มีวตั ถุประสงค์เพื่อปลดภาระหนีส้ นิ ให้กบั พนักงาน โดยการลงนามความร่วมมือระหว่าง บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิ
เทค จากัด (มหาชน) และ บริษัท จี แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) จัดทาโครงการ สินเชื่อสบายใจ กูง้ ่าย ผ่อนสบาย มอบ
เงื่อนไขพิเศษให้กบั พนักงานประจารายเดือนทีม่ ีอายุงานกับบริษัทไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี และพนักงานประจารายวัน อายุงานกับ
บริษัทไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี เป็ นต้นไป เป็ นการให้สนิ เชื่อที่จะช่วยลดภาระหนีใ้ ห้แก่พนักงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ทัง้ ค่างวดที่ผอ่ น
ชาระ และอัตราดอกเบีย้ เงินกูท้ ลี่ ดลง พร้อมทัง้ ให้ความรูแ้ ละพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการเงินให้กบั พนักงาน โดย
พนักงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ต้องปฏิบตั ิตามกติกาของโครงการฯ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินตามความเป็ นจริง ซึง่
โครงการดังกล่าวได้เริม่ ดาเนินการในปี 2559 และยังคงดาเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั
การจ้างงานคนพิการ
บริษัทได้มีการว่าจ้างพนักงานทีม่ ีความบกพร่องทางร่างกายเข้ามาปฏิบตั ิงานในส่วนของกระบวนการผลิต และ
จัดเตรียมฟิ ตติง้ (อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิ จอร์) เพื่อให้ได้รบั โอกาสและผลตอบแทนเทียบเท่ากับ
พนักงานซึง่ เป็ นคนปกติ ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่มีเจตนาเพื่อคุม้ ครอง
ให้คนพิการมีงานทาหรือประกอบอาชีพ โดยมิให้มกี ารเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมเนื่องจากสาเหตุทางกายและสุขภาพ
ซึง่ มีบญ
ั ญัติให้หน่วยงานของรัฐ และนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ต้องรับคนพิการเข้าทางานตามมาตรา 33 ซึง่
ปั จจุบนั มีจานวนพนักงานที่มีความบกพร่องทางร่างกายรวม 14 คน หรือส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการตามมาตรา 34 หรือเลือกดาเนินการให้สมั ปทานตามมาตรา 35 ซึง่ ในส่วนของมาตรา 35 นอกจากนี ้ บริษัทมีการ
ดูแลพนักงานที่ประสบปั ญหาด้านสุขภาพ โดยปรับเปลีย่ นหน้าที่ความรับผิดชอบตามศักยภาพและความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพของพนักงานน้อยที่สดุ
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ผลการดาเนินงานด้านชุมชน (Community)
ผลการดาเนินงานด้านชุมชน
บริษัทให้ความสาคัญต่อการเข้าไปมีสว่ นร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนในบริเวณพืน้ ทีใ่ กล้เคียงให้มคี วามเป็ นอยูท่ ี่ดีขนึ ้ โดยทีมงานที่ดแู ลงานด้านนี ้ จะถูกกาหนดให้รบั ผิดชอบ
โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสารวจความต้องการและความพึงพอใจของชุมชน โดย
โครงการพัฒนาชุมชนในพืน้ ที่ ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี ้
1. การศึกษา โดยบริษัทมีการจัดงานมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กบั นักเรียนที่เรียนดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็ นประจาทุกปี ให้กบั โรงเรียนที่ตงั้ อยูโ่ ดยรอบพืน้ ที่สานักงานของบริษัท
2. สิ่งแวดล้อม บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ยกเลิกการใช้กระดาษเขียนแบบโดยใช้
แท็บเล็ตแทน การบริหารจัดการวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นต้น
3. สุขภาพ บริษัทจัดกิจกรรมมอบเครือ่ งมือแพทย์ให้กบั โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง เป็ นประจาทุกปี ซึง่
เป็ นโรงพยาบาลที่นอกจากชาวบ้านในพืน้ ที่แล้ว ยังรวมถึงพนักงานของบริษัท จากสานักงานใหญ่ จะ
เลือกใช้บริการโรงพยาบาลแห่งนี ้ เนื่องจากตัง้ อยูใ่ กล้กบั สานักงานใหญ่ของบริษัท
4. เศรษฐกิจและอาชีพ บริษัทสร้าง ECF PARK เพื่อต้องการสร้างแหล่งรายได้ให้กบั คนในชุมชน เนื่องจาก
ECF Park ตัง้ อยูต่ ดิ ถนนบ้านบึง-แกลง ซึง่ เหมาะสมต่อการใช้เป็ นสถานที่สาหรับจัดจาหน่ายสินค้าของฝาก
สินค้าพืน้ บ้าน ทัง้ นี ้ บริษัทได้ให้ชมุ ชนในบริเวณพืน้ ที่ใกล้เคียงกับสานักงานใหญ่ ของบริษัท ในย่านอาเภอ
แกลง จังหวัดระยอง สามารถเข้ามาเช่าพืน้ ทีเ่ พื่อนาสินค้ามาจาหน่ายในบริเวณพืน้ ที่ของ ECF Park ได้
กิจกรรม “ส่งต่อความสุข...สู่สังคม”
บริษัทมีความตระหนักเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะสร้างการแบ่งปั นให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมในองค์กร โดยมุง่ เน้นส่งเสริมให้
พนักงานมีจิตสาธารณะ สร้างความสุขให้เกิดขึน้ จากการเป็ นผูใ้ ห้ เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ในการสร้างสังคมปั จจุบนั ให้นา่ อยูม่ าก
ยิ่งขึน้ ทัง้ นี ้ จึงเกิดเป็ นกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งมอบความสุขให้เกิดขึน้ ต่อชุมชน สังคม และความสุขใจสูพ่ นักงาน
จากการเป็ นผูใ้ ห้ แต่เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 ในปี 2563 ที่ผา่ นมา เพือ่ เป็ นการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัสดังกล่าว บริษัทจึงได้มีการงดกิจกรรมบางส่วน โดยกิจกรรม “ส่งต่อความสุข...สูส่ งั คม” ในปี 2563 มี
ดังนี ้
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SCN ร่วมกับ ECF และ META บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนในนาม GEP แก่โรงพยาบาลย่างกุ้ง เยเนอร์รัล สู้ภยั
โควิด-19
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผา่ นมา บริษัท สแกน อินเตอร์ จากัด
(มหาชน) หรือ SCN ร่วมกับ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค
จากัด (มหาชน) (ECF) และบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) (META) ส่งตัวแทนบริจาคเครื่องผลิต
ออกซิ เ จน ให้ แ ก่ โ รงพยาบาล ย่ า งกุ้ ง เยเนอร์ร ั ล ณ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในนามของบริษัท กรีน
เอิรธ์ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด หรือ GEP ซึ่ง ในรอบปี
2563 สาธารณรัฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา ก าลัง ประสบ
ปั ญหาขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ใน
การดูแล รักษาผูป้ ่ วยที่ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา(COVID-19) ที่
มีตวั เลขผูต้ ิดเชือ้ และผูเ้ สียชีวิตเพิ่มสูงขึน้ ซึ่ง GEP ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการรักษาพยาบาล ช่วยเหลือผูป้ ่ วย จึงได้สง่
มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสาคัญมากสาหรับผู้ ป่วย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพให้
เพียงพอในการรักษาผูป้ ่ วยติดเชือ้ ในชุมชนที่ได้รบั ผลกระทบ เพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผูป้ ่ วย ในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา

กิ จ กรรม
“มอบเฟอร์นิ เ จอร์ พร้ อ ม
ทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านยางงาม ต.กระแส
อ.แกลง จ.ระยอง”

กิจ กรรม “มอบอุ ปกรณ์ค อมพิ ว เตอร์ อุ ปกรณ์
สานักงานให้แก่ สมาคมผู้พิการ จังหวัดระยอง”
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กิจกรรม “มอบเงินทุน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนใกล้เคียงกับบริษัท”
สาหรับเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมให้แก่ชุมชนใกล้เคียงนัน้ เพื่อเป็ นการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ของ
ชุมชน อาทิเช่น กิจกรรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมงานประเพณีทอ้ งถิ่น เป็ นต้น

กิจกรรม “มอบเก้าอีข้ องบริษัท เพื่อใช้งานในสานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง”
บริษัทได้มอบเก้าอี ้ ให้แก่สานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง เพื่อใช้สาหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อสานักงาน

กิจกรรม “มอบเฟอร์นิเจอร์ สนับสนุนสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง”
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สร้างแหล่งรายได้ให้กับคนในชุมชน
บริษัทได้จดั สร้าง ECF Park ขึน้ โดยหนึง่ ในวัตถุประสงค์หลักในการสร้างนัน้ เพื่อต้องการสร้างแหล่งรายได้ให้กบั คนใน
ชุมชน ECF Park ตัง้ อยูต่ ิดถนนบ้านบึง-แกลง อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึง่ เหมาะสมต่อการใช้เป็ นสถานที่สาหรับจัด
จาหน่ายสินค้าของฝาก สินค้าพืน้ บ้าน บริษัทได้ให้คนในพืน้ ที่ชมุ ชนมาเช่าพืน้ ที่เพื่อนาสินค้ามาจาหน่ายใน ECF Park ได้
นอกจากนีย้ งั ถือเป็ นจุดหนึง่ ทีใ่ ห้บริการจุดพักรถ ซึง่ มีพนื ้ ทีใ่ ห้บริการและจาหน่ายสินค้า อาทิ ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซือ้
ร้านอาหาร ห้องนา้ สะอาด จุดให้บริการสถานีอดั ประจุไฟฟ้าแก่รถที่ใช้ไฟฟ้า เป็ นต้น

8jk
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ผลการดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม (Quality Environment)
มาตรการวิธีการปฏิบัติภายในองค์กรที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ความสาคัญต่อผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมที่เกิดขึน้ จากกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท
ไม่วา่ จะโดย
ทางตรง หรือทางอ้อม มีการควบคุมดูแลตัง้ แต่กระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมในทุกขัน้ ตอน อีก
ทัง้ ยังปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสานึกในการดูแลรักษา สิง่ แวดล้อม ไม่วา่ จะเป็ นการคัดแยกขยะ การรักษาความสะอาดทัง้
ภายในบริเวณอาคาร โรงงาน และบริเวณโดยรอบ
ตัวอย่างการแบ่งเขตพืน้ ที่ความรับผิดชอบในการดูแลความสะอาด

นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัท มีแนวทางปฏิบตั ิ และระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยที่เชื่อถือได้
บริษัทได้ดาเนินการรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 (ISO 9001 – Quality Management
System) นอกจากนี ้ บริษัทยังดาเนินการตรวจสอบข้อมูลผลการดาเนินงานทางด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยเป็ น
ประจาทุกปี และมีนโยบายที่เป็ นหลักการสาคัญเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี ้
1. สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดาเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
2. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเพื่อยกระดับความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
3. ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ในกระบวนการผลิตเฟอร์นเิ จอร์
บริษัทให้ความสาคัญต่อการสร้างมลภาวะที่อาจจะเกิดขึน้ ในระหว่าง
กระบวนการผลิต อาทิ ละอองสี ฝุ่ น ซึง่ ปั จจุบนั ใช้การออกแบบให้พน่ สีในห้องปิ ด รวมถึงการนาเทคโนโลยีในการพ่นสีที่มี
ประสิทธิภาพ ช่วยลดมลภาวะเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต และสาหรับวัตถุดิบทีใ่ ช้ในการผลิต ประเภทกาว ซึง่ เป็ น
วัตถุดิบที่ใช้ในการปิ ดผิวกระดาษปิ ดผิวบนไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด บริษัทใช้กาวประเภทที่สามารถละลายได้ดว้ ยนา้ (Water
Base) เพื่อให้ไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
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การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทมีการใช้พลังงานในส่วนของกระบวนการผลิต การให้บริการ และสานักงาน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ
1. พลังงานไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาหรับสานักงาน และการผลิตในโรงงาน ที่สานักงานใหญ่จงั หวัด
ระยอง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาหรับสานักงานการตลาด ที่สานักงานสาขาลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
2. เชือ้ เพลิง ได้แก่ นา้ มันดีเซล นา้ มันเบนซิน สาหรับใช้ในงานขนส่งสินค้าและรถประจาสานักงานของบริษัท
3. นา้ ประปา จากการประปาส่วนภูมิภาค สาหรับสานักงาน และการผลิตในโรงงาน ที่สานักงานใหญ่จงั หวัด
ระยอง และการประปาส่วนภูมิภาคสาหรับสานักงานการตลาด ทีส่ านักงานสาขาลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โดยบริษัทตระหนักถึงการประหยัดและลดการใช้ทรัพยากรด้านพลังงาน โดยมีนโยบายควบคุมค่าใช้จา่ ยทัง้ ด้าน
พลังงานไฟฟ้า เชือ้ เพลิง และนา้ ประปา อย่างใกล้ชิด และมีเป้าหมายให้คา่ ใช้จา่ ยลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงปี 2563 บริษัทมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า เชือ้ เพลิง นา้ ประปา และกระดาษ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
หน่วย : บาท
จานวน
ประเภททรัพยากร
2562
2563
ผลต่าง (%)
พลังงานไฟฟ้า
24,467,466.82
24,512,146.82
0.18%
นา้ มันเชือ้ เพลิง
10,692,871.21
7,935,400
-25.79%
นา้ ประปา
55,218.75
52,303.00
0.21%
กระดาษ
165,063.00
118,500
-28.21%
รวม
35,377,619.78
32,618,376.82
-7.80%
จากตารางแสดงข้อมูลการใช้ทรัพยากรข้างต้น จะพบว่า ปี 2563 บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากร
เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในปี 2562 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวปรับตัวลดลงร้อยละ 7.80 นับเป็ นการสะท้อนให้เห็นได้เป็ นอย่างดีว่า
บริษัทมีความมุง่ มั่นที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเป็ นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงผลักดันกระตุน้ ให้พนักงานเกิด
ความตระหนักในการใช้นา้ ไฟฟ้า รวมถึงทรัพยากรอื่น ๆ อย่างคุม้ ค่า
ทัง้ นี ้ สาหรับค่าใช้จ่ายในส่วนของไฟฟ้านั้น เนื่องจากบริษัท ได้ดาเนินการติดตัง้ แผงโซล่าร์เซลล์ ขนาดกาลังการ
ผลิตติดตัง้ ประมาณ 1 MW บนงคาโรงงานที่สานักงานใหญ่ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อนากระแสไฟฟ้ามาใช้ใน
กระบวนการผลิต โดยสามารถใช้ได้เต็หลัมกาลังการผลิต ตัง้ แต่ปี 2562 จากเดิมปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าอยู่ที่
36,404,316.15 บาท หลังจากมีการติดตัง้ แผงโซล่าร์เซลล์ ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าในปี 2562 ปรับลดลงมาที่ 24,467,466.82
บาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ลดลงร้อยละ 32.79 และในปี 2563 ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า อยู่ที่ 24,512,66.82 บาท ซึ่งเป็ น
จานวนที่ใกล้เคียงกับปี 2562 นับว่าการติดตัง้ โซล่าร์เซลล์ถือเป็ นความสาเร็จของบริษัท ที่ม่งุ เน้นการลดค่าใช้จ่ายด้าน
ทรัพยากรได้เป็ นอย่างดี นอกจากการดาเนินการดังกล่าวจะเป็ นผลดีในด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทแล้ว ยังส่งผล
ดีต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากโซล่าร์เซลล์ถื อเป็ นพลังงานบริสทุ ธิ์ประเภทหนึ่ง ที่ไม่สง่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี ้
บริษัทยังมีนโยบายหาทางต่อยอดการจาหน่ายคาร์บอนเครดิตจากโครงการดังกล่าวในรู ปแบบของจานวนหน่วยก๊าซเรือน
กระจกที่สามารถลดลงได้ เพื่อจาหน่ายเป็ นรายได้ให้กบั บริษัทต่อไป
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การบริหารจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช้
บริษัทให้ความสาคัญกับการจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช้ที่เกิดขึน้ จากกระบวนการผลิต และการอุปโภคบริโภค
ของพนักงาน โดยมีวิธีการคัดแยกขยะที่ชัดเจน รวมทัง้ ขอความร่วมแรงร่วมใจจากพนักงานในการคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภท
สาหรับการดาเนินการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี ้
 เศษไม้ และเศษขีเ้ ลือ่ ย เป็ นวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตโดยเกิดจากการตัดชิน้ งานเพื่อให้ได้รูปทรง
ตามที่ตอ้ งการ ทางบริษัทจะนาเศษไม้และเศษขีเ้ ลื่อยบางส่วนไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงให้กบั หม้อไอนา้ (Boiler)
เพื่อใช้เป็ นพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต และหากในช่วงไหนที่มีเศษไม้และเศษขีเ้ ลื่อยเป็ นจานวน
มาก ทางบริษัทจะจาหน่ายให้กบั บุคคลภายนอกบางส่วน
 ฝุ่ น เป็ นเศษวัสดุที่ได้จากการขัดชิน้ งานด้วยกระดาษทราย หรือเครื่องมือขัด ทางบริษัทจะใช้เครื่องดูดฝุ่ น
แบบถุงกรองฝุ่ น (Filter Bag) เศษฝุ่ นที่กรองได้จะถูกนาไปรวบรวมเพื่อจาหน่ายให้กบั บุคคลภายนอกที่รบั ซือ้
เพื่อนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ต่อไป
 ละอองสี เกิดจากการพ่นสีบนชิน้ งาน ทางบริษัทมีวิธีการกาจัดละอองสีเพื่อป้องกันไม่ให้ละอองสีมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบห้องพ่นเป็ นแบบดักละอองสีดว้ ยระบบนา้ หมุนเวียน โดยกากสีที่ได้จากการดัก
ละอองสีได้ถกู กาจัดโดยวิธีที่ถกู ต้องต่อไป
 เศษสี เกิดจากกระบวนการผลิตกระดาษปิ ดผิวจากเครือ่ งจักรพิมพ์ลายที่จะมีเศษสีหลงเหลือภายหลังพิมพ์งาน
เสร็จ เดิมทางบริษัทจะใช้วิธีการฝังกลบภายในพืน้ ที่ที่กาหนดภายในโรงงาน ปั จจุบนั หากสีที่เหลือเหล่านัน้ ยังมี
คุณภาพที่ดี บริษัทจะนามาผสม เพื่อกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็ นการลดผลกระทบที่เกิดจากเศษสีที่เหลือ และเป็ น
ส่วนหนึ่งในการลดต้นทุนการผลิต แต่ยงั ไว้ซึ่งการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดี ตามมาตรฐานที่
บริษัทกาหนด ซึง่ จากการดาเนินการดังกล่าวสามารถลดต้นทุนในการซือ้ สีใหม่ได้สงู สุดถึงร้อยละ 5
 เศษวัสดุ ได้แก่ เศษหนังเทียม เศษผ้า ที่เหลือจากการผลิต ทางบริษัทจะรวบรวมไว้เพื่อนาไปจาหน่ายให้กบั
ผูร้ บั ซือ้ ต่อไป
 กาว เป็ นวัตถุดิบที่ใช้ในการปิ ดผิวกระดาษปิ ดผิวบนไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด บริษัทใช้กาวประเภทที่สามารถละลาย
ได้ดว้ ยนา้ (Water Base) เพื่อให้ไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
อย่างไรก็ตามในปี ที่ผา่ นมา บริษัทได้เริม่ ดาเนินงานตามนโยบายเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม (CSR) ที่มี
ผลอย่างยั่งยืนทัง้ ต่อสังคมและกิจการ ซึง่ ในปี ตอ่ ๆ ไป บริษัทจะกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมที่ชดั เจนยิง่ ขึน้ เดินหน้าจัดกิจกรรมที่เป็ นรูปธรรมมากยิง่ ขึน้ รวมถึงการนาผลจาก
นโยบายและกิจกรรมมาวิเคราะห์ และประเมินผลที่ได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้ดยี ิ่งขึน้ ต่อไป
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แนวทางการปฏิบตั ิเพือ่ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัท
โครงการ Solar Rooftop

เนื่องจากบริษัทดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ มีโรงงานสาหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ จานวน 2 แห่ง
ได้แก่ โรงงานที่ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึง่ เป็ นที่ตงั้ ของสานักงานใหญ่ และเป็ นสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท และโรงงานแห่งที่ 2 ตัง้ อยูท่ ี่ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์
ซึง่ โรงงานแห่งนีใ้ ช้เป็ นโรงงานผลิตและประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
รวมถึงสายการผลิตในส่วนของโรงเลือ่ ยไม้
ยางพาราแปรรูป และอบแห้ง และผลิตกระดาษปิ ดผิวสาหรับใช้ในการผลิตเฟอร์นเิ จอร์ เนื่องจากกระบวนการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ในแต่ละขัน้ ตอน ล้วนต้องใช้ไฟฟ้าเป็ นพลังงานสาคัญในการผลิต บริษัทจึงมีแนวคิดที่จะผลิตพลังงานสะอาด
โดยเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Rooftop ดาเนินการบนหลังคาโรงงาน ในส่วนของโรงงานทีต่ งั้ อยูอ่ าเภอแกลง
โครงการ Solar Rooftop ของบริษัท มีขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ ไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ภายหลังการติดตัง้ Solar Rooftop
เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต สาหรับปี 2563 ช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 3,664,729 บาท ทัง้ นี ้ บริษัทอยู่
ระหว่างศึกษาโครงการเพิ่มเติม เพื่อวางแผนการติดตัง้ Solar Rooftop ภายในโรงงานเพิม่ เติมต่อไป
นอกจากการติดตัง้ Solar Rooftop จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่บริษัทแล้ว ยังช่วยในด้านการ
รักษาสภาพแวดล้อม เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดปฏิกิรยิ าที่จะทาให้สงิ่ แวดล้อมเป็ นพิษ
ซึง่ ในอนาคตมีแผนที่จะดาเนินโครงการ Solar Rooftop ที่โรงงานอาเภอวังจันทร์เช่นกัน
การผลิตคู่มือการประกอบสินค้าโดยใช้กระดาษเกรดรีไซเคิลแทนกระดาษเกรดดี
การผลิตคูม่ ือประกอบสินค้า มีความจาเป็ นที่บริษัทจะต้องจัดทา และกระบวนขัน้ ตอนนีท้ างบริษัทมีความจาเป็ น
จะต้องใช้กระดาษเป็ นวัตถุดิบที่สาคัญจานวนมาก บริษัทจึงได้นากระดาษในเกรดรีไซเคิลมาใช้ในกระบวนดังกล่าว เพื่อ
ทดแทนการใช้กระดาษ A4 เกรดดี ซึง่ เป็ นการช่วยลดการตัดต้นไม้เพื่อผลิตกระดาษ อีกทัง้ ยังเป็ นการลดต้นทุนใน
กระบวนการผลิตให้แก่บริษัทสามารถคิดเป็ นจานวนต้นทุนที่ลดลงได้ประมาณ 0.40 ล้านบาทต่อปี
รวมถึงปั จจุบนั บริษัทได้มีความพยายามที่จะลดการใช้กระดาษ
เพื่อเป็ นการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจาก
กระบวนการผลิตกระดาษ โดยการใช้วิธีพมิ พ์คมู่ ือประกอบสินค้าลงบนกล่องสินค้า แต่วิธีนยี ้ งั คงมีขอ้ จากัดเนื่องจากจะ
สามารถใช้ได้ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีขนั้ ตอนการประกอบที่ไม่ยงุ่ ยากและซับซ้อนจนเกินไป
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การใช้วัสดุประเภท Eco Friendly
บริษัทได้มีการเปลีย่ นแปลงการใช้วสั ดุประเภท Edge Banding หรือพลาสติกสาหรับปิ ดขอบไม้จากเดิมใช้วสั ดุที่
ผลิตจาก PVC 100% มาเป็ นพลาสติกที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม หรือเกรด Eco Friendly ซึง่ เป็ นพลาสติกที่สามารถย่อย
สลายได้ เพื่อลดการทาลายสิง่ แวดล้อม
ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้เทียม อาทิเช่น ไม้ประเภทปาร์ติเคิลบอร์ด ซึง่ กระบวนการอัดเพื่อให้ไม้ยดึ เกาะ
กัน ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นต้องใช้เรซินเป็ นส่วนผสม โดยเรซินจะมีสว่ นประกอบของสารฟอร์มาลดีไฮด์หากมีคา่ เกิน
มาตรฐานจะเป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้ โดยได้กาหนดมาตรฐานการวัดค่าสารฟอร์มาลดีไฮด์หรือ European formaldehyde
emission standards โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนหลัก ๆ โดยเริม่ จาก “E2” ระดับที่เป็ นอันตรายกับผูใ้ ช้เพราะมีการปล่อยสาร
ฟอร์มาลดีไฮด์สงู กว่ากาหนด “E1” จะมีสารฟอร์มาลดีไฮด์ไม่เกิน 0.75 ppm และสาหรับ “E0” เป็ นมาตรฐานขัน้ สูงที่
อัพเกรดขึน้ มาจาก E1 โดยเฟอร์นิเจอร์ที่จะผ่านขัน้ นีจ้ ะมีสารฟอร์มาลดีไฮด์ไม่เกิน 0.07 ppm ซึง่ ในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาคการผลิตกาลังดาเนินการและพัฒนาเพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวครอบคลุมอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์โลกใน
อนาคตต่อไป
ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการลดผลกระทบที่เกิดต่อทัง้ ผูใ้ ช้ และสิง่ แวดล้อม ปั จจุบนั บริษัทเลือกใช้ไม้ประเภท E1 ซึง่ พบว่ามีสาร
ฟอร์มาลดีไฮด์ต่ากว่า E2 มากถึง 1.0 mg/l หรือสามารถลดสารฟอร์มาลดีไฮด์จากการใช้วสั ดุได้มากถึง 67% นอกจากเป็ น
ผลดีตอ่ สิง่ แวดล้อม ต่อผูใ้ ช้สนิ ค้า และต่อสุขภาพของพนักงานแล้ว ยังเป็ นผลดีในแง่ของการช่วยลดต้นทุนในกระบวนการ
ผลิต คิดเป็ นจานวนต้นทุนที่ลดลงได้มากถึง 3.70 ล้านบาทต่อปี
การเปลี่ยนใช้หลอดไฟ LED ภายในโรงงาน
ภายในโรงงานในส่วนของฝ่ ายผลิต พบว่า ภายในพืน้ ที่ของกระบวนการผลิตมีความจาเป็ นจะต้องติดตัง้ หลอดไฟ
จานวนกว่า 2,000 ดวง ซึง่ ปัจจุบนั ทางบริษัทได้เริม่ ทยอยเปลีย่ นหลอดไฟดังกล่าวมาเป็ น หลอดไฟแบบ LED เนื่องจาก
หลอดไฟแบบ LED มีคณ
ุ สมบัตใิ นเรือ่ งของการให้แสงสีขาวทีแ่ ท้จริง มีคา่ อุณหภูมิสที ี่ใกล้เคียงกับแสงจากธรรมชาติ จึงทา
ให้สบายตา ถนอมสายตา มีอายุการใช้งานค่อนข้างนาน ประหยัดค่าไฟฟ้า กว่าหลอดไฟฟ้าแบบปกติ และที่สาคัญการใช้
หลอดไฟ LED นัน้ เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เนื่องจากการผลิตหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์จะประกอบด้วยสารโลหะหนัก
เช่น สารปรอท ซึง่ เป็ นพิษกับสิง่ แวดล้อม ในขณะที่หลอดไฟ LED จะไม่มีสว่ นประกอบของโลหะหนักที่เป็ นอันตราย และที่
สาคัญวัสดุที่ผลิตสามารถนากลับมารีไซเคิลได้ตอ่ ไป
การเปลี่ยนหลังคาบริเวณพืน้ ที่โรงงาน ให้เป็ นหลังคาแบบโปร่งแสง
บริษัทได้มีการเปลีย่ นหลังคาบริเวณโรงงาน จากเดิมที่เป็ นหลังคาแบบทึบ ปั จจุบนั ได้เริม่ เปลีย่ นมาเป็ นหลังคาโปร่ง
แสง โดยออกแบบพืน้ ที่บางจุดภายในโรงงาน เพื่อใช้แสงสว่างจากธรรมชาติเข้าช่วย ซึง่ จะช่วยลดการใช้แสงสว่างจาก
พลังงานไฟฟ้าได้เป็ นอย่างดี
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการลดการใช้กระดาษในสานักงาน
บริษัทอยูร่ ะหว่างการพัฒนาระบบ Application เพื่อรองรับและอานวยความสะดวกสาหรับงานขายและให้บริการ
ลูกค้า การตรวจสอบสต็อกสินค้าที่รวดเร็ว การนาผลิตภัณฑ์เพื่อนาเสนอผ่าน Application นอกจากนีใ้ นส่วนของงานการ
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ผลิตสินค้า สิง่ ที่ได้ดาเนินการแล้วคือ บริษัทได้นาขึน้ ระบบ Cloud สาหรับการเก็บรวบรวมแบบเฟอร์นิเจอร์ให้ครบถ้วน
ครอบคลุมทุกประเภทที่บริษัทเป็ นผูผ้ ลิต และจาหน่าย เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ลกู ค้าทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงเพื่อลดระยะเวลาการทางานของฝ่ ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนีย้ งั สามารถช่วยลดการ
ใช้ทรัพยากรกระดาษในการทางาน (Paperless system) ให้ลดลงอย่างมีนยั สาคัญด้วย
การคัดแยกขยะ “พวกเรา ECF ช่วยลดโลกร้อน” รู้ทงิ้ รู้คัดแยก รู้คุณค่า
เพื่อเป็ นสร้างจิตสานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบนั บริษัทได้กาหนดแนวทางสาหรับพนักงาน
ควบคุมและจัดการของเสียทีเ่ กิดจากการดาเนินกิจกรรม โดยแบ่งขยะออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
1) ถังขยะเปี ยก (สีเขียว) สาหรับขยะเปี ยก เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เป็ นต้น

ในการ

2) ถังขยะแห้ง (สีเหลือง) สาหรับขยะแห้ง เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ กระดาษชาระ เป็ นต้น
3) ถังขยะซีไรเคิล (สีนา้ เงิน) สาหรับขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ กล่องกระดาษ เศษโลหะ กระป๋ องเครือ่ งดื่ม ขวด
แก้ว พลาสติกต่างๆ เป็ นต้น
4) ถังขยะอันตราย (สีแดง) สาหรับขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรีโ่ ทรศัพท์ ตลับหมึก เป็ นต้น

นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงู สุด บริษัทจึงได้
ติดป้ายข้อความเตือนในบริเวณต่าง ๆ เช่น การติดป้ายข้อความเตือนเรือ่ งการใช้กระดาษชาระในห้องนา้ การติดป้าย
ข้อความรณรงค์การประหยัดนา้ ประหยัดไฟฟ้า บริเวณก๊อกนา้ หรือสวิตซ์ไฟ ภายในพืน้ ที่อาคารสานักงาน เพื่อสร้าง
จิตสานึกในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึน้ แก่พนักงานขององค์กร ซึง่ นโยบายดังกล่าวเห็นผลได้จากค่าใช้จ่าย
ค่าไฟฟ้าที่ลดลง
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสาคัญกับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทัง้ ในระดับผูบ้ ริหารและระดับปฏิบัติการเพื่อให้เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานในทุกระดับชัน้ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2564 มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในรวม 5 ด้าน ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร (Control
Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในเรื่องการทาธุรกรรมกับผูถ้ ือหุน้ รา ยใหญ่ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว ซึ่งการพิจารณา
อนุมตั ิการทาธุรกรรมดังกล่าว จะคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็ นสาคัญ และถื อเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับ
บุคคลภายนอก ทัง้ นี ้ การอนุมตั ิธุรกรรมดังกล่าวจะกระทาโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าวเท่านัน้ นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในสาหรับหัวข้ออื่นว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
สาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ทาหน้าที่สอบทาน
ให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิ ภาพ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบการปฏิบตั ิงานของบริษัทร่วมกับผูส้ อบบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน และผูบ้ ริหารบริษัท เพื่ อให้การปฏิบตั ิงานของบริษัทเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทได้มีการจัดตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทาหน้าที่ในบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อรายงานผลการตรวจสอบภายในที่ เกิดขึน้ ได้แก่ นางสาวพิมพ์ราไพ บุญชะนะ ร่วมกับ การว่าจ้างคนนอก
ควบคูก่ นั ซึง่ บริษัทได้วา่ จ้าง บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด โดยมีนางสาววรรณา เมลืองนนท์ (กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด) เป็ นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบและจัดทาระบบ
ตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปฏิบตั ิงานของทุกฝ่ ายงาน ซึ่งบริษัทเริ่ม
ว่าจ้างบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2554
นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบยังมีความเห็นว่า ได้กากับดูแลให้ผดู้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมี
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวแล้ว
โดยผูต้ รวจสอบภายในจะนาเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้
จัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแผนงาน
สาหรับใช้ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายที่บริษัท
กาหนด ซึง่ บริษัทได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผูต้ รวจสอบภายในได้นาเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน
รวมถึงข้อเสนอแนะและการดาเนินการของบริษัทต่อข้อเสนอแนะที่มีต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ซึ่ง
ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบถึ งข้อ เสนอแนะในประเด็ น ด้านระบบควบคุม ภายในบางประเด็ น ที่ จะต้อ ง
ดาเนินการแก้ไข โดยจะบรรจุเข้าเป็ นวาระการติดตามต่อเนื่องในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในคราวต่อไป ทัง้ นีผ้ ู้
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ตรวจสอบภายในจะนาเสนอผลการตรวจติดตามและข้อตรวจพบใหม่ที่อาจจะเกิดขึน้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อรับทราบเป็ นประจาทุกไตรมาส
โดยภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบถึงผลการตรวจติดตามและข้อตรวจพบใหม่แล้ ว
ประธานกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ โดย
คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีและเปิ ดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะปรากฎในรายงาน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2563 ที่ได้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้พิจารณา
ระบบควบคุม ภายในและระบบบริ ห ารความเสี่ ย งของบริษั ท โดยหัว ข้อ ความเสี่ ย งหลัก ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ให้
ความสาคัญ ประกอบด้วยความเสีย่ งด้านต่าง ๆ และแนวทางในการจัดการกับความเสีย่ งดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบต
ั ิงาน
บริษัทได้จดั ให้มีการประชุมเพื่อติดตามปั ญหาที่เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิงานเป็ นประจาทุกสัปดาห์ ระหว่าง
หน่วยงานสานักงานใหญ่ ซึง่ เป็ นส่วนของโรงงานผลิต กับหน่วยงานด้านฝ่ ายการตลาด ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นส่วนของสาขา เพื่อจะได้
ประสานงาน และสามารถรับทราบปั ญหาที่เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิงานร่วมกันได้อย่างทันท่วงที นอกจากนีย้ งั มีการติดตาม
การปฏิบตั ิงานในระดับแผนก ฝ่ าย และหน่วยงานร่วมกันทัง้ รายวัน และรายสัปดาห์อีกด้วย
2. ความเสี่ยงด้านการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสีย่ งด้านการเงิน ประเด็นที่สาคัญในขณะนีค้ ือ เรือ่ งการบริหารลูกหนี ้ เนื่องจากบริษัทมีการขยาย
งานออกไปอย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนีข้ อให้หน่วยงานที่รบั ผิดชอบเร่งแก้ไขระบบการจัดการเพื่อติดตามหนีใ้ ห้มีความ
รอบคอบรัดกุมและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึน้ กับลูกค้าแต่ละรายให้เข้าสูร่ ะบบที่ถกู ต้องและเหมาะสม โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อลดระยะเวลาการจัดเก็บหนี ้ และลดมูลค่าหนีค้ า้ งชาระนานให้ลดลงอย่างต่อเนื่องและโดยเร็วต่อไป สาหรับด้านอัตรา
แลกเปลีย่ น
บริษัทได้ติดตามความเคลือ่ นไหวเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มทีจ่ ะเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นได้
ทันท่วงที นอกจากนีย้ งั มีวงเงินซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็ น
เครือ่ งมือในการป้องกันความเสีย่ ง และรองรับการผันผวนของค่าเงินที่อาจจะเกิดขึน้ นอกจากนีย้ งั ได้พิจารณาเพือ่ หา
แนวทางลดต้นทุนการทางการเงินจากการกูย้ ืมเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจและขยายการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในช่วงที่
ผ่านมาให้ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
3. ความเสี่ยงด้านการผลิต
ประกอบด้วยความเสีย่ งที่สาคัญ ได้แก่ ความเสีย่ งเกี่ยวกับวัตถุดบิ อาทิ ปั ญหาการขาดแคลน ความผัน
ผวนของราคาวัตถุดิบ ความเสีย่ งจากการขาดแคลนแรงงาน ซึง่ แนวทางป้องกันความเสีย่ งเหล่านี ้ บริษัทกาหนดเป็ น
นโยบายที่กาหนดให้หน่วยงานที่เป็ นผูด้ แู ลรับผิดชอบต้องคอยตรวจติดตาม และคาดการณ์ถงึ ปั ญหาที่อาจจะเกิดขึน้ โดย
จะต้องรายงานให้ระดับผูบ้ ริหารทราบโดยเร็ว หากมีสญ
ั ญาณ หรือแนวโน้มความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึน้ ได้ รวมถึงยังเน้น
นโยบายการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตให้ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วย นอกจากนีเ้ นื่องจากธุรกิจการเป็ นผูผ้ ลิตและ
จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์คือ ธุรกิจที่มกี ารพึง่ พาด้านแรงงานสูง ที่ผา่ นมาบริษัทได้พยายามทีจ่ ะหาแนวทางลดจานวนแรงงานใน
สายงานการผลิตอย่างต่อเนื่อง จึงได้ลงทุนสั่งซือ้ เครือ่ งจักรแบบกึ่งอัตโนมัติเข้ามาเพิ่มในการสายผลิต ซึง่ คาดว่าการลงทุน
ดังกล่าวจะต่อเนื่องถึงปี 2564 นี ้
4. ความเสี่ยงด้านลูกค้ารายใหม่และการพึ่งพิงลูกค้าในปั จจุบัน
ปั จจุบนั บริษัทลดความเสีย่ งด้านลูกค้ารายใหม่ โดยการตรวจสอบถึงความมีตวั ตน และความน่าเชื่อถือ
ทางด้านการเงิน ผ่านข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนจะพิจารณาให้เครดิตเทอมสาหรับลูกค้า
รายใหม่ สาหรับการพึง่ พิงลูกค้าปั จจุบนั บริษัทสามารถลดการพึง่ พิงกลุม่ ลูกค้าต่างประเทศได้จากเดิม โดยปัจจุบนั บริษัทมี
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สัดส่วนลูกค้าต่างประเทศ และลูกค้าในประเทศทีใ่ กล้เคียงกัน รวมถึงฝ่ ายการตลาดของบริษัท สามารถขยายฐานลูกค้าไป
ยังกลุม่ ลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย และจีน ได้เพิ่มขึน้ ซึง่ จะช่วยลดการพึง่ พิงลูกค้าในประเทศญี่ปนุ่ ที่ปัจจุบนั
คิดเป็ นสัดส่วนมากที่สดุ สาหรับลูกค้าต่างประเทศด้วย
5. ความเสี่ยงด้านอัคคีภยั ภายในโรงงานและการจัดทาประกันภัย
บริษัทได้จดั ให้มีการทบทวนนโยบายการป้องกันอัคคีภยั การจัดฝึ กอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
อยูใ่ นกระบวนการผลิต รวมถึงมีการทบทวนวงเงินประกันภัยเป็ นประจาทุกปี ซึง่ ยังคงเป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
6. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับ
บริษัทได้จดั ให้มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท
ซึง่ เป็ นการปฏิบตั ิงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานเลขานุการบริษัท และหน่วยงานด้านบัญชีการเงิน เพื่อมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสร้างความ
มั่นใจว่า บริษัทได้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง โดยยังคงเป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
7. ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนและการดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม
เนื่องจากบริษัทมีการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายทีจ่ ะพิจารณา
การบริหารจัดการความเสีย่ งครอบคลุมถึงความเสีย่ งต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ จากการดาเนินธุรกิจหรือการเข้าลงทุนในบริษัท
ย่อย และบริษัทร่วมเหล่านัน้ ด้วย ซึง่ เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยทางกรรมการ ผูบ้ ริหารและทีมงานที่ได้รบั มอบหมาย
จากบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมในระดับคณะกรรมการ และคณะทางานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม เพื่อจะได้ทราบความ
เคลือ่ นไหว และความคืบหน้าในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
8. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในโลกยุคปั จจุบนั ที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทที่
สาคัญต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร ซึง่ รวมถึงเป็ นส่วนหนึง่ ที่สาคัญของระบบควบคุมภายในผ่านโปรแกรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ งานบริหารการขาย งานด้านบัญชีการเงิน งานด้านการสร้างและจัดเก็บฐานข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการ
ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไป
บริษัทจึงให้ความสาคัญต่อการจัดหาแนวทางการป้องกันความเสีย่ งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่อาจจะเกิดขึน้ ภายในองค์กร ซึง่ ในรอบปี 2564 บริษัทได้มีการกาหนดนโยบายเรือ่ งนีต้ อ่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้รบั ทราบและนาไปสร้างให้เกิดการปฏิบตั ิจริง รวมถึงติดตามผลให้เกิดเป็ นรูปธรรมที่ชดั เจนต่อไปว่า บริษัทสามารถ
ป้องกันความเสีย่ งทุกจุดของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึน้ ในองค์กรได้ครอบคลุมทุกด้านเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
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12. รายการระหว่างกัน
รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ ใน ปี 2563 และ ปี 2562 มีดงั นี ้
บุคคล
ลักษณะ
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ความสัมพันธ์
1. บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มีกรรมการเป็ นคู่
มอลล์
สมรสของนาย
(Index Living Mall) อารักษ์ สุขสวัสด์ ซึง่
ดารงตาแหน่งเป็ นผู้
ถือหุน้ กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนาม และผูบ้ ริหาร
ของบริษัท

ลักษณะรายการ
ค่าเช่าและค่ าบริ การโชว์รูม :บริษัทเช่าพืน้ ที่ Index
Living Mall เพื่อจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ภายใต้
ตราสินค้า “ELEGA”
ขายสินค้า บริษัทจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ปาร์ติเคิลบอร์ด
ให้กับ Index Living Mall โดยเริ่มมีการจาหน่ายเมื่อ
เดือนกันยายน 2555
ลูกหนี้การค้า Index Living Mall มียอดค้างชาระค่า
สินค้ากับบริษัท โดยยอดหนีด้ งั กล่าวยังไม่ครบกาหนด
ชาระ

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2563
ปี 2562
0.00
9.08
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9.02

12.33

2.80

2.69

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
- เพื่ อ เป็ นการขยายตลาดภายในประเทศ และเพื่ อ ให้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็ นที่รูจ้ ักมากขึน้ บริษัทได้เช่าพืน้ ที่
ภายใน Index Living Mall ในทาเลที่มีศักยภาพในช่วงที่
ผ่า นมาเพื่อวางจาหน่า ยผลิตภัณ ฑ์ป ระเภทเฟอร์นิ เจอร์
สาเร็จรู ปที่ ผ ลิต จากไม้ยางพาราและไม้จริง ภายใต้ต รา
สิน ค้า “ELEGA“ อย่างไรก็ ต าม ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม
2562 บริษั ท ได้ด าเนิ น การปรับ กลยุท ธ์ช่ อ งทางการ
จ า หน่ า ยสิ น ค้ า ภายใ ต้ ต รา “ELEGA” ใ หม่ จึ ง ได้
ดาเนินการยกเลิกพืน้ ที่เช่ากับทาง Index Living Mall เป็ น
ที่เรียบร้อยแล้ว
- ที่ผ่านมา Index Living Mall ไม่มีนโยบายให้บุคคลอื่นเช่า
พืน้ ที่ เ พื่ อจ าหน่ า ยสิ น ค้า นอกจากจะเป็ น การจ าหน่ า ย
สินค้าเพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้าเท่านัน้ ซึ่งการ
เช่ า พื ้น ที่ เ พื่ อ จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ข องบริษั ท ใน Index
Living Mall ถือเป็ นการเติมเต็มเฟอร์นิเจอร์ที่วางจาหน่าย
ใน Index Living Mall ให้มีค วามสมบูรณ์มากขึน้ ทั้งนี ้
บริษัทจ่ายค่าเช่าพืน้ ที่ให้กบั Index Living Mall ในราคาที่
สมเหตุสมผล ยุติธรรม และเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้า
(Fair and at arm’s length)
- บริษั ท ขายเฟอร์นิ เ จอร์ไม้ป าร์ติ เ คิ ล บอร์ด ให้กับ Index
Living Mall โดยเริ่มจาหน่ายตัง้ แต่เดือนกันยายน 2555
ซึง่ กาหนดราคาขายตามเกณฑ์การพิจารณากาหนดราคา

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
บุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
2. บจก.อินเด็กซ์
อินเตอร์เฟิ รน์ (IIF)

3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
มีกรรมการเป็ นคู่
สมรสของนาย
อารักษ์ สุขสวัสด์ ซึง่
ดารงตาแหน่งเป็ นผู้
ถือหุน้ กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนาม และผูบ้ ริหาร
ของบริษัท

ซึง่ ดารงตาแหน่งเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนาม และผูบ้ ริหาร
ของบริษัท

ลักษณะรายการ
ขายสินค้า บริษัทจาหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษปิ ดผิ ว
ให้กบั IIF โดยเริม่ จาหน่ายในปี 2553

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2563
ปี 2562
12.80

ขายสินค้า บริษัทจาหน่า ยผลิตภัณฑ์กระดาษปิ ดผิ ว
ให้กบั IIF โดยเริม่ จาหน่ายในปี 2553

12.67

12.80

ลูกหนีก้ ารค้า IIF มียอดค้างชาระค่ากระดาษปิ ดผิวกับ
บริษัท โดยมีอายุลกู หนีอ้ ยูใ่ นช่วงไม่เกิน 3 เดือน ซึง่ เป็ น
ปกติของการชาระค่าสินค้าของ IIF

4.76

3.83

บริษัทได้จาหน่ายสิทธิเรียกร้องตามสัญญากูย้ ืมเงินใน
วงเงิน 19.43 ลบ. พร้อมดอกเบีย้ ค้างชาระของเงินต้น
ดังกล่าว โดยแบ่งชาระเป็ นงวด 7 งวด ๆ ละ 6 เดือน
เริ่มตั้งแต่เดื อนธั น วาคม 2562 ในจานวนเงินงวดละ
2.78 ล้านบาท และมีส่ว นที่คิดดอกเบีย้ จากการผ่อน
ช า ระ ดั ง ก ล่ า ว ใ นอั ต ร า ร้ อ ย ล ะ 6 ต่ อ ปี โด ย มี
รายละเอียด ดังนี ้

11.11

19.43

งวดที่
1
2
3

วันที่ชาระ
วันทาสัญญานี ้
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
วันที่ 31 ธันวาคม

จานวนเงิน
(บาท)
2,775,000.00
2,775,000.00
2,775,000.00
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ของบริษัท ซึ่งยุติธรรม และเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้า
(Fair and at arm’s length basis)
- เนื่องจากบริษัทมีการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ให้กับ Index
Living Mall ในสินค้าบางรุน่ จึงมีความจาเป็ นจะต้องซือ้
กระดาษปิ ด ผิ ว และขอบพีวี ซี เพื่อใช้เป็ น วัต ถุดิ บ ในการ
ผลิต เฟอร์นิ เจอร์ใ ห้กับ กลุ่ม Index Living Mall ใน
ขณะเดียวกันทางบริษัทก็ได้มีการจาหน่ายกระดาษปิ ดผิว
ให้กับ IIF เพื่อใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ดว้ ย ทัง้ นีม้ ีการ
กาหนดราคาขายตามเกณฑ์การพิจารณากาหนดราคา
ของบริษัท ซึ่งยุติธรรม และเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้า
(Fair and at arm’s length basis)
ตามที่บริษัทได้ให้กยู้ ืมเงินจานวน 50,000,000 บาท แก่
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) (“IFEC”) ตามสัญญากูย้ ืมเงินฉบับลงวันที่ 26
ธันวาคม 2559 (“สัญญาก้ยืมู เงิน”) ณ วันที่ 24 ธันวาคม
2562 บริษัทเป็ นเจ้าหนีส้ ญ
ั ญากูย้ ืมเงินต่อ IFEC เป็ นจานวน
เงินรวม 58,304,246.58 บาท ประกอบด้วยเงินต้นจานวน
50,000,000 บาท และดอกเบีย้ คงค้างจานวน 8,304,246.58
บาท โดยบริษัทได้ตกลงจาหน่ายสิทธิเรียกร้องในสัญญา
เงินกูด้ งั กล่าวให้แก่ผซู้ อื ้ จานวน 2 ราย ได้แก่ นายคมวิทย์
บุญธารงกิจ ในราคาขาย 38,869,497.33 บาท และนาย
อารักษ์ สุขสวัสดิ์ ในราคาขาย 19,434,749.25 บาท ทัง้ นีม้ ี
การกาหนดราคาขายและเงื่อนไขตามเกณฑ์การพิจารณา
กาหนดราคาของบริษัท ซึง่ ยุติธรรม และมีความสมเหตุสมผล
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
บุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2563
ปี 2562

ลักษณะรายการ
4
5
6
7

2563
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2564
วันที่ 31 ธันวาคม
2564
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2565
วันที่ 31 ธันวาคม
2565
รวม

2,775,000.00
2,775,000.00
2,775,000.00
2,784,749.25
19,434,749.25

เมื่อคิดดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี จนถึงวัน
ชาระครบถ้วนจะเท่าจานวน 1,685,420.74 บาท รวม
เป็ นเงินทัง้ หมดที่จะได้รบั ชาระเท่ากับ 21,120,169.99
บาท
ในกรณี ที่นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ เรียกเก็บหนีเ้ งินกูจ้ าก
IFEC ไม่ไ ด้ห รือได้ไ ม่เ ต็ ม จ านวน หรือ ไม่ส ามารถ
ดาเนินการซือ้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต ย์
จากบริษัท ซีอาร์ โซล่าร์ จากัด ได้สาเร็จก็ตาม บริษัทฯ
ไม่มีหน้าที่ตอ้ งรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีดงั กล่าวต่อนาย
อารัก ษ์ สุข สวัส ดิ์ และนายอารักษ์ สุข สวัส ดิ์ จะต้อง
ชาระค่าขายสิทธิเรียกร้องให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน
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12.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้ให้ความเห็นว่า
รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็ นไปตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม และเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at
arm’s length basis)
12.2 นโยบายหรือแนวโน้ มการเข้าทารายการระหว่างกัน รวมทั้งการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทในอนาคต
มาตรการและขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกัน
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีสว่ นได้สว่ นเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ
เดียวกับที่วิญํูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาต ลาด
ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ ายบริหารของบริษัท
สามารถดาเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมตั ิ และให้จดั ทารายงานสรุ ป
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
ส าหรับ ในกรณีที ่ม ีร ายการระหว่า งกัน ที ่ไ ม่เ ป็ น รายการทางการค้า ปกติ บริษ ัท จะจัด ให้ม ีค วามเห็น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาให้ผปู้ ระเมิ นราคาอิสระ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
อิส ระเฉพาะด้า นหรือ ผูต้ รวจสอบบัญ ชี เป็ น ผูใ้ ห้ค วามเห็น เกี่ย วกับ รายการระหว่า งกัน ดัง กล่า วต่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้
ถือหุน้ ตามแต่กรณี เพื่ออนุมตั ิรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทารายการ ทัง้ นี ้ บริษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัท และจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าว
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ การพิจารณาอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผูท้ ี่อาจมี ความขัดแย้งหรือมีสว่ นได้เสียในการทารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงมติในการทารายการระหว่างกันนัน้ ๆ
นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริษัทมีความจาเป็ นต้องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัท บริษัทจะกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิง
เปรียบเทียบได้กบั เงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึน้ กับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทากับบุคคลภายนอก ทัง้ นี ้ บริษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับ ราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทัง้ ความจาเป็ นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
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เกิ ด ขึน้ บริษัท จะพิ จารณาให้ผูป้ ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ ชี่ ย วชาญอิ สระเฉพาะด้า นหรือผู้สอบบัญ ชี ข องบริษั ท เป็ น ผู้ ใ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี ทัง้ นี ้ บริษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัท และจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึน้ และ
กรรมการจะต้องไม่อนุมตั ิรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
และจะต้องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริ ษัทย่อย
และตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยโดยเคร่งครัด นอกจากนี ้ บริษัทจะไม่ทารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่
ไม่ใช่การดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
12.3 การอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงือ่ นไขการค้าโดยทั่วไป ในการทาธุรกรรมระหว่าง
บริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ปั จจุบนั บริษัท และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในอนาคตบริษัทและบริษัทย่อยอาจมี
รายการระหว่างกันกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทสามารถทาธุรกรรมดังกล่าวได้
หากธุรกรรมนัน้ มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญํูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2555 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมตั ิในหลักการ
เกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลเกี่ยวโยง เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการดาเนินการในอนาคต
12.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูล้ งทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึน้ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีสว่ นได้สว่ นเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการนาเสนอรายการ
ดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทัง้ นี ้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็ นไปอย่าง
ยุติธรรมและมีนโยบายการกาหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษัท
หรือบริษัทย่อยต่อไป
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13.

ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

(ก) ผู้สอบบัญชีและรายงานของผูส้ อบบัญชี
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สามารถสรุปได้ดงั นี ้
งบการเงินรอบบัญชี
งวด 12 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งวด 12 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งวด 12 เดิอน
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน
5389 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์
แอสโซซิเอท จํากัด (อยูใ่ นรายชื่อ
ผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั ความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์)

หน้าที่ 3.0 - 1

การแสดงความเห็นใน
รายงานของผู้สอบบัญชี
งบการเงิ นแสดงฐานะการเงิ นรวมของ บริษัท อีสต์
โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 และผลการ
ดํา เนิ น งานรวม และกระแสเงิ น สดรวม สํา หรับ ปี
สิน้ สุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดง
ฐานะการเงินของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด
(มหาชน) ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 วัน ที่ 31
ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผล
การดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิน้ สุดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงินรวม : บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ)
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนีก้ ารค้า
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัทอื่น
ลูกหนีจ้ ากการขายสิทธิสว่ นทีค่ รบรอบกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี
ลูกหนีอ้ ื่นผ่อนชําระส่วนที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- บุคคลอื่น
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่และดอกเบีย้ ค้างรับจาก
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บริษัทอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บคุ คลอื่น (ดอกเบีย้ ร้อยละ
7 ต่อปี และครบกําหนดเมื่อทวงถาม)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- เงินมัดจําซือ้ วัตถุดิบและสินค้า
- ลูกหนีภ้ าษีมลู ค่าเพิ่ม (สุทธิจากค่าเผื่อหนีส้ งสัย
จะสูญจํานวน 3.052 ลบ. ในปี 2562)
- อื่น ๆ (สุทธิจากค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญจํานวน
3.997 ลบ. ในปี 2563 และ2562)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนีจ้ ากการขายสิทธิ – สุทธิ
ลูกหนีอ้ ื่นผ่อนชําระ-สุทธิ
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- บุคคลอื่น
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าซึ่งบันทึกโดยวิธีสว่ นได้เสีย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้ – สุทธิ

งบการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่)
สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท
ร้อยละ

งบการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่)
สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท
ร้อยละ

งบการเงินรวม
สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท
ร้อยละ

132.36
64.71

4.24
2.08

84.06
9.98

2.51
0.30

187.14
-

5.28
-

6.08
321.82
-

0.19
10.32
-

6.52
276.80
-

0.19
8.27
-

7.55
323.75
36.00

0.21
9.13
1.02

1,172.21

37.59

8.33
16.65
1,379.37

0.25
0.50
41.20

5.55
11.10
1,370.21

0.16
0.31
38.65

65.34

2.10

15.03

0.45

-

-

65.00

2.08

-

-

-

-

-

-

39.00

1.10

-

-

2.90

0.09

25.61

0.72

20.30

0.65

25.10

0.75

11.08

0.31

24.90

0.80

12.75

0.38

18.77

0.53

1,872.72

60.06

1,837.49

54.88

2,035.77

57.43

-

-

-

-

12.00

0.34

73.04
561.69
459.40
-

2.34
18.01
14.73
-

11.11
22.22
93.88
584.10
481.89
-

0.33
0.66
2.80
17.44
14.39
-

5.56
11.12
51.82
672.12
521.51
5.33

0.16
0.31
1.46
18.96
14.71
0.15

หน้าที่ 3.0 - 2

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินมัดจําการเข้าศึกษาโครงการลงทุน
- เงินจ่ายล่วงหน้าซือ้ เงินลงทุน
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้
- เงินมัดจําและเงินประกัน
- อื่น ๆ-สุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบัน
การเงิน
เจ้าหนีก้ ารจากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ ื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากและดอกเบีย้ ค้างจ่ายแก่บคุ คล
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวส่วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หุน้ กูส้ ว่ นทีค่ รบกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าซือ้ และสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว – สุทธิ
หุน้ กู-้ สุทธิ
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า-สุทธิ
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ ินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

งบการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่)
สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท
ร้อยละ
2.19
0.07
4.39
0.14
50.00
1.60

งบการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่)
สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท
ร้อยละ
0.78
0.02
9.54
0.28
-

งบการเงินรวม
สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท
ร้อยละ
1.25
0.04
5.83
0.16
-

75.00
17.88
1.81
1,245.40
3,118.12

2.41
0.57
0.06
39.94
100.00

100.00
95.00
78.75
33.48
0.08
1,510.83
3,348.31

2.99
2.84
2.35
1.00
0.00
45.12
100.00

100.00
70.00
0.00
52.34
0.06
1,508.96
3,544.72

2.82
1.97
0.00
1.48
0.00
42.57
100.00

490.84

15.74

522.48

15.60

601.83

16.98

113.42
189.37
1.85
-

3.64
6.07
0.06
-

108.20
153.08
-

3.23
4.57
-

87.46
215.15
54.18

2.47
6.07
1.53

283.18
18.34
-

9.08
0.59
-

197.99
27.63
605.69

5.91
0.83
18.09

210.08
40.37
379.02

5.93
1.14
10.69

2.97

0.10

1.38

0.04

2.32

0.07

12.61
68.67
1,181.25

0.40
2.20
37.88

5.85
53.73
1,676.02

0.17
1.60
50.06

8.03
74.60
1,673.05

0.23
2.10
47.20

31.76
688.64
2.44
2.25
6.79
731.87
1,931.12

1.02
22.09
0.08
0.07
0.22
23.47
61.35

41.83
375.11
1.14
1.84
10.69
430.61
2,106.63

1.25
11.20
0.03
0.05
0.32
12.86
62.92

45.60
571.16
1.29
2.22
11.61
631.89
2,304.94

1.29
16.11
0.04
0.06
0.33
17.83
65.02

หน้าที่ 3.0 - 3

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

(ข)

ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงินรวม : บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ)
งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน

สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท
ร้อยละ

งบการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่)
สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท
ร้อยละ

งบการเงินรวม

สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท
ร้อยละ

ส่วนของผู้ถอื หุน้
ทุนจดทะเบียนที่ออก
354.14
312.46
299.16
ทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้ว
239.85
7.69
239.87
7.16
239.87
6.77
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
768.12
24.63
768.34
22.95
768.34
21.68
กําไรสะสม
- จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
25.60
0.82
27.40
0.82
28.95
0.82
- ยังไม่ได้จดั สรร
369.45
11.85
407.25
12.16
430.84
12.15
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
-219.40
(7.04) (221.55)
(6.62)
(235.50)
(6.64)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
1,183.62
37.96 1,221.32
36.48 1,232.50
34.77
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
21.38
0.69
20.37
0.61
7.28
0.21
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
1,205.00
38.65 1,241.68
37.08 1,239.78
34.98
้
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
3,118.12
100.00 3,348.31
100.00 3,544.72
100.00
หมายเหตุ : เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการแสดงมูลค่าที่ดิน อาคารและเครือ่ งจักรจากวิธีการตี
ราคาใหม่เป็ นวิธีราคาทุน (ได้รบั อนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563) ซึง่ สามารถกระทําได้ภายใต้ประกาศสภาวิชาชีพ
บัญชีฉบับที่ 18/2554 ลงวันที่ 12 เมษายน 2554 เรือ่ ง “การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่” ทัง้ นี ้ เหตุผลหลักของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับ (1) เพื่อให้เกิดความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิและขจัดความยุ่งยากรวมถึงต้นทุนที่เกินจําเป็ นอย่างมากสําหรับการปิ ดบัญชีดว้ ย
นโยบายการบัญชีเดียวกันของกิจการภายในกลุม่ และ (2) ฝ่ ายบริหารของบริษัทเห็นว่าการบันทึกบัญชีดว้ ยวิธีราคาทุนสอดคล้องกับวิธีปฏิบตั ิของ
อุตสาหกรรมเดียวกันและยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการและผลการดําเนินงานของบริษัทที่มีความชัดเจนและเหมาะสมกว่า
วิธีการตีราคาใหม่ โดยบริษัทได้ปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินงวดก่อน ๆ ที่นาํ มาแสดงเปรียบเทียบเสมือนว่าบริษัทได้บนั ทึกและแสดงมูลค่าที่ดิน อาคาร
และเครือ่ งจักรโดยใช้วิธีราคาทุนมาโดยตลอดตัง้ แต่ตน้
ทัง้ นีบ้ ริษัทได้จดั แสดงข้อมูลเปรียบเทียบสําหรับปี 2561 ปี 2562 โดยการปรับปรุงตัวเลขในงบการเงินเสมือนว่า กิจการได้ใช้นโยบายการ
บัญชีดงั กล่าวมาตัง้ แต่ตน้ เพื่อประโยชน์สาํ หรับการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เกิดขึน้ ในปี 2563 ต่อผูใ้ ช้ขอ้ มูลงบการเงิน

หน้าที่ 3.0 - 4

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (ต่อ)
งบกาไรขาดทุนรวม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขาย – สุทธิ
รายได้อื่น
- ขายวัสดุและเศษซากจากการผลิต
- ดอกเบีย้ รับ
- กําไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพื่อขาย
- กําไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
- อืน่ ๆ
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรจากการดําเนินงาน
กําไรจากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนีก้ ารค้า
และสิทธิในตราสินค้า
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยของหนีส้ นิ ผลประโยชน์ของ
พนักงานหลังออกจากงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปั นกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กาไรสาหรับปี

งบการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่)
ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ
1,393.11
96.52
48.96
3.39
-

งบการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่)
ปี 2562
ล้านบาท
ร้อยละ
1,254.18
97.15

งบการเงินรวม

ปี 2563
ล้านบาท
ร้อยละ
1,384.49
97.80

12.31
10.13

0.95
0.78

11.99
7.66

0.85
0.54

-

-

-

-

6.17

0.44

1.26
1,443.33
(981.81)
(96.36)
(186.28)
(1,264.45)
178.88

0.09
100.00
(68.02)
(6.68)
(12.91)
(87.61)
12.39

7.15
6.81
0.34
1,290.94
(851.54)
(74.82)
(183.53)
(1,109.90)
181.04

0.55
0.53
0.03
100.00
(65.96)
(5.80)
(14.22)
(85.98)
14.02

4.76
0.56
1,415.63
(1,077.23)
(61.61)
(134.23)
(18.13)
(1,291.20)
124.43

0.34
0.04
100.00
(76.10)
(4.35)
(9.48)
(1.28)
(91.21)
8.79

-

-

-

-

18.80

1.33

(101.24)

(7.01)

(115.43)

(8.94)

(132.92)

(9.39)

(0.87)

(0.06)

10.76

0.83

35.14

2.48

76.77
(18.31)
58.46

5.32
(1.27)
4.05

76.36
(7.49)
68.87

5.91
(0.58)
5.33

45.45
(13.80)
31.65

3.21
(0.97)
2.24

-

-

(1.03)

(0.08)

-

-

(0.42)
(0.42)
58.04

(0.03)
(0.03)
4.02

(2.40)
(3.43)
65.44

(0.19)
(0.27)
5.07

(13.95)
(13.95)
17.70

(0.99)
(0.99)
1.25

63.17
(4.71)
58.46

4.38
(0.33)
4.05

69.89
(1.02)
68.87

5.41
(0.08)
5.33

41.16
(9.51)
31.65

2.91
(0.67)
2.24

หน้าที่ 3.0 - 5

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การแบ่งปั นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
้
้
กาไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
กาไรต่อหุน้ ปรับลด

งบการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่)
ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ

62.74
(4.71)
58.04
0.07
0.07

4.35
(0.33)
4.02

งบการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่)
ปี 2562
ล้านบาท
ร้อยละ

66.46
(1.02)
65.44
0.07
0.07

5.15
(0.08)
5.07

งบการเงินรวม

ปี 2563
ล้านบาท
ร้อยละ
27.21
(9.51)
17.70
0.04
0.04

1.92
(0.67)
1.25

หมายเหตุ : เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการแสดงมูลค่าที่ดิน อาคารและเครือ่ งจักรจาก
วิธีการตีราคาใหม่เป็ นวิธีราคาทุน (ได้รบั อนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563) ซึง่ สามารถกระทําได้ภายใต้
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 18/2554 ลงวันที่ 12 เมษายน 2554 เรือ่ ง “การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่” ทัง้ นี ้ เหตุผลหลักของการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวเกี่ยวเนื่องกับ (1) เพื่อให้เกิดความเป็ นไปได้ในทางปฏิบัติและขจัดความยุ่งยากรวมถึงต้นทุนที่เกินจําเป็ น
อย่างมากสําหรับการปิ ดบัญชีดว้ ยนโยบายการบัญชีเดียวกันของกิจการภายในกลุม่ และ (2) ฝ่ ายบริหารของบริษัทเห็นว่าการบันทึกบัญชีดว้ ยวิธี
ราคาทุนสอดคล้องกับวิธีปฏิบตั ิของอุตสาหกรรมเดียวกันและยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการและผลการดําเนินงานของ
บริษัทที่มีความชัดเจนและเหมาะสมกว่าวิธีการตีราคาใหม่ โดยบริษัทได้ปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินงวดก่อน ๆ ที่นาํ มาแสดงเปรียบเทียบ
เสมือนว่าบริษัทได้บนั ทึกและแสดงมูลค่าที่ดิน อาคารและเครือ่ งจักรโดยใช้วิธีราคาทุนมาโดยตลอดตัง้ แต่ตน้
ทัง้ นีบ้ ริษัทได้จดั แสดงข้อมูลเปรียบเทียบสําหรับปี 2561 ปี 2562 โดยการปรับปรุงตัวเลขในงบการเงินเสมือนว่า กิจการได้ใช้
นโยบายการบัญชีดงั กล่าวมาตัง้ แต่ตน้ เพื่อประโยชน์สาํ หรับการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เกิดขึน้ ในปี 2563 ต่อผูใ้ ช้ขอ้ มูลงบการเงิน

หน้าที่ 3.0 - 6

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (ต่อ)
งบกระแสเงินสด : บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หน่วย : ล้านบาท

ตรวจสอบ
ปี 2561
58.46

งบการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่)
ตรวจสอบ
ปี 2562
68.87

18.31
42.79
4.09
0.45
1.18
0.87
(0.00)
(0.48)
(7.99)
2.57
(0.14)
(8.12)
101.24

7.49
39.97
23.34
2.61
1.42
(10.76)
(0.00)
0.20
(7.15)
0.26
3.18
(0.21)
(10.13)
115.43

13.80
44.05
(18.80)
(2.41)
0.93
0.45
(31.97)
0.00
(0.11)
(6.17)
18.44
(7.66)
132.92

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

25.87
(208.59)
(13.87)
0.93
(18.06)

(85.03)
7.00
8.71
(6.96)
(5.65)

(10.40)
0.33
(6.28)
(16.75)
(110.52)
(0.75)
(152.93)

(36.29)
(1.85)
(21.76)
(19.80)
(58.90)
(20.84)
0.33

62.12
5.80
(7.53)
153.58
42.06
13.76

งบการเงินรวม

สรุ ปงบกระแสเงินสด
กําไรสําหรับปี
ปรับปรุงด้วย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
กําไรจากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนีก้ ารค้าและสิทธิในตราสินค้า
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
ส่วนแบ่งขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ขาดทุน (กําไร) ที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
ขาดทุน (กําไร) ที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
กําไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์
กําไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่าย
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้ )
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนีจ้ ากการขายสิทธิ
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ นิ ดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ ื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึน้ )
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึน้ )

หน้าที่ 3.0 - 7

งบการเงินรวม

ตรวจสอบ
ปี 2563
31.65

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม

สรุ ปงบกระแสเงินสด
รับชําระเงินจากลูกหนีอ้ นื่ ผ่อนชําระ
รับชําระเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บคุ คลและกิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึน้ )
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึน้ )
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้
เงินมัดจําการเข้าศึกษาโครงการลงทุนเพิ่มขึน้
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ เงินลงทุนลดลง (เพิ่มขึน้ )
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ หุน้ ลดลง (เพิ่มขึน้ )
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึน้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึน้
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
รับเงินปั นผล
รับดอกเบีย้
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนีจ้ ากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนีก้ ารค้าลดลง
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึน้ (ลดลง)
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าลดลง
เงินกูย้ ืมระยะยาวเพิ่มขึน้
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
ออกหุน้ กู้
ไถ่ถอนหุน้ กู้
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมลดลง
จ่ายเงินปั นผลและเงินปั นผลระหว่างกาล
จ่ายดอกเบีย้
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) – สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

หน้าที่ 3.0 - 8

ตรวจสอบ
ปี 2561
90.00
(65.00)
(195.00)
(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

งบการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่)
ตรวจสอบ
ปี 2562
65.00
(120.00)
(14.05)
(25.00)
(95.00)
(28.75)
175.21
(56.22)
(0.42)
8.90
15.01
(95.84)
31.64
(5.22)
(86.00)
(2.90)
39.59
(20.23)
380.20
(90.10)
(7.80)
0.25
(29.00)
(104.00)
106.43
(48.30)
132.36
84.06

งบการเงินรวม

ตรวจสอบ
ปี 2563
24.98
(39.00)
9.98
(230.36)
25.00
(99.98)
233.88
11.39
3.80
(4.49)
79.56
(20.74)
15.35
53.50
(2.78)
50.00
(33.48)
581.10
(609.80)
(14.38)
(3.58)
(16.02)
(124.74)
(46.01)
103.08
84.06
187.14

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

(ค) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ

ปี 2561

งบการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่)
ปี 2562

1.59
0.44
(0.08)
4.46
80.72
3.10
115.99
5.05
71.34
125.38

1.10
0.23
(0.04)
3.92
91.81
2.39
150.87
4.97
72.39
170.29

1.22
0.31
0.09
4.31
83.59
2.31
155.65
5.85
61.53
177.71

29.52
12.84
(61.78)
4.05
5.24

32.10
14.43
(32.53)
5.33
5.63

22.19
10.35
107.23
2.24
2.55

1.98
24.98
0.49

2.13
23.12
0.40

0.92
15.09
0.41

1.59
4.73

1.70
6.87

1.86
6.68

2.19
N.A.
0.28
N.A.
0.27
0.52

2.01
N.A.
0.17
N.A.
0.24
0.76

1.67
2.26
0.17
0.14
0.20
0.68

0.28
99.84

0.28
40.81

0.30
37.89

งบการเงินรวม

อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วัน)
CASH CYCLE (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขัน้ ต้น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินการ (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนหนีส้ ินสุทธิตอ่ กําไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่า
ตัดจําหน่าย (net debt to EBITDA ratio) (เท่า) 1/
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (interest coverage ratio : ICR)) (เท่า)2/
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (cash basis) 3/
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เท่า) 4/
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis) 5/
อัตราส่วนตั๋วเงินจ่ายต่อหนีส้ ินที่มภี าระดอกเบีย้ 6/
อัตราส่วนหนีส้ ินที่มภี าระดอกเบีย้ ที่ครบกําหนดภายใน 1 ปี ต่อหนีส้ ินที่มีภาระ
ดอกเบีย้ ทัง้ หมด 7/
อัตราส่วนเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินต่อหนีส้ นิ รวม8/
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)9/
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หมายเหตุ : 1/ อัตราส่วนหนีส้ ินสุทธิตอ่ กําไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (net debt to EBITDA ratio) =
(หนีส้ ินหมุนเวียน – เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด) / กําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(EBITDA)
2/
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ = กําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) / ดอกเบีย้
จ่ายหรือต้นทุนทางการเงิน
3/
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (cash basis) = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน + ดอกเบีย้ จ่ายจาการดําเนินงาน +
ภาษี / ดอกเบีย้ จ่ายจากการดําเนินงานและลงทุน
4/
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เท่า) = กําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) / (หนีส้ ิน
ระยะสัน้ ที่มีภาระดอกเบีย้ + หนีส้ ินระยะยาวที่มีภาระดอกเบีย้ ที่ครบกําหนดภายใน 1 ปี )
5/
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis) = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / (การจ่ายชําระหนีส้ ิน + รายจ่าย
ลงทุน + ซือ้ ทรัพย์สิน + เงินปั นผลจ่าย)
6/
อัตราส่วนตั๋วเงินจ่ายต่อหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ = ตั๋วแลกเงิน (BE) และตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) / หนีส้ ินทัง้ หมดที่มีภาระ
ดอกเบีย้
7/
อัตราส่วนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ทีค่ รบกําหนดภายใน 1 ปี ต่อหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ทัง้ หมด = (หนีส้ นิ ระยะสัน้ ที่มีภาระดอกเบีย้ +
หนีส้ ินระยะยาวที่มีภาระดอกเบีย้ ที่ครบกําหนดภายใน 1 ปี ) / หนีส้ ินทัง้ หมดที่มีภาระดอกเบีย้
8/
อัตราส่วนเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินต่อหนีส้ ินรวม = เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน / หนีส้ ินรวม
9/
อัตราการจ่ายเงินปั นผล = คํานวณจากกระแสเงินสดที่จา่ ยออกสําหรับเงินปั นผลในปี นนั้ / กําไรสุทธิที่เกิดขึน้ ของปี นนั้
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14.

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
ภาพรวมของผลการดาเนินงานที่ผ่านมา

ภาพรวมของผลการดําเนินงานของบริษัท นับตัง้ แต่ ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ส่งผลให้บริษัท มีรายได้จากการส่งออก และรายได้จากการจําหน่ายสินค้า
ภายในประเทศลดลงคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 20.73 และร้อยละ 16.11 อย่างมีนยั สําคัญ ซึ่งเกิดขึน้ ในช่วงไตรมาสที่ 1 โดย
สาเหตุเกิดจากลูกค้าในบางประเทศที่รฐั บาลมีคาํ สั่งล็อคดาวน์ อาทิ ประเทศอินเดีย ส่งผลให้บริษัท ไม่สามารถส่งออก
สินค้าได้ สําหรับภายในประเทศ เกิดจากกลุม่ ร้านค้าประเภท Hypermarket อาทิ เทสโก้ โลตัส บิก๊ ซี โฮมโปร ฯลฯ ที่เป็ น
ลูกค้าของบริษัทจําเป็ นจะต้องปิ ดการขายผ่านสาขาตามคําสั่งของรัฐบาล รวมถึงเกิดจากการจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ผ่าน
ช่องทางโชว์รูม ELEGA ลดลง จากการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยปิ ดสาขาที่ไม่สร้างรายได้และกําไรเป็ นไปตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ ทัง้ นีเ้ พื่อลดต้นทุนคงที่จากค่าเช่า และค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานซึ่งได้เริ่มดําเนินการตัง้ แต่ช่วงไตรมาสที่ 2
ของปี 2562 ที่ผา่ นมา สําหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ส่งผลให้โดยภาพรวมแล้วบริษัท มีรายได้จากการขาย – สุทธิ ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนเท่ากับร้อยละ 17.89 รวมถึงมีสดั ส่วนรายได้รวมลดลงร้อยละ 17.54 เช่นกัน
จากที่อธิบายข้างต้นเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของ COVID-19 ที่สง่ ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัท นับ
ตัง้ ไตรมาสที่ 1 ที่ผา่ นมา แต่อย่างไรก็ตามนับตัง้ แต่ไตรมาสที่ 3 หรือปี 2563 ในส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ เริ่มมีรายได้จาก
การขายใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยเติบโตเล็กน้อยเท่ากับร้อยละ 0.10 ในขณะที่รายได้รวมมีมลู ค่าที่ใกล้เคียง
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อนเช่นกัน โดยปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่รอ้ ยละ 0.39 ซึ่งถึงแม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ที่สง่ ผลให้บริษัท มีรายได้ขายที่ลดลงในช่วงไตรมาสที่ 1 ที่รายได้จาก
การส่งออก และรายได้จากการจําหน่ายสินค้าภายในประเทศลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนประมาณร้อยละ 18 แต่
อย่างไรก็ตามบริษัท ยังคงสามารถสร้างรายได้จากการขายในช่วง 9 เดือนของปี 2563 ได้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน และหากพิจารณาผลการดําเนินงานสําหรับปี 2563 พบว่า บริษัท สามารถสร้างรายได้จากการขาย
เติบโตจากปี ก่อนร้อยละ 8.96 รวมถึงมีรายได้รวมเติบโตจากปี ก่อนเช่นกัน โดยปรับตัว เพิ่มขึน้ 8.45 ซึ่งเป็ นผลจากรายได้
จากการขายเติบโตอย่างมีนยั สําคัญในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เกิดจากการรับคําสั่งซือ้ จากลูกค้าในกลุม่ สหรัฐอเมริกา
อินเดีย และจีนเพิ่มขึน้ โดยตลอดปี 2563 มีอตั ราคําสั่งซือ้ ที่เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนเท่ากับร้อยละ 658.47 ร้อยละ 421.16 และ
ร้อยละ 251.71 ตามลําดับ ซึ่งปั จจุบนั กลุ่มลูกค้าเหล่านีเ้ ป็ นลูกค้าที่มีศกั ยภาพพร้อมที่จะส่งคําสั่งซือ้ ได้เพิ่มขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องกับบริษัท นอกจากการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แล้ว บริษัท ยังคงเน้นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อปรับลดปริมาณการขายในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เดิม ๆ ที่ลกู ค้ามีการสั่งซือ้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ บางผลิ ตภัณฑ์เนื่องจากมี
การค้าขายมาอย่างยาวนาน จึงเป็ นการยากที่จะขอปรับเพิ่มราคาสินค้าจากลูกค้า ซึง่ วิธีการดังกล่าวจะเป็ นอีกช่องทางหนึง่
ที่จะช่วยให้บริษัท มีอตั ราการทํากําไรที่เพิ่มขึน้ ได้
นอกจากนีก้ ารจําหน่ายสินค้าภายในประเทศ บริษัท ได้มีการปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการช่องทางการจําหน่าย
สินค้าใหม่ โดยพิจารณาแนวทางลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ เมื่อเทียบกับโอกาสในการสร้างยอดขายที่เติบโตขึน้ ดังนัน้
บริษัท จึงได้พิจารณาตัดสินใจปิ ดสาขาโชว์รูม ELEGA ทัง้ หมดเป็ นที่เรียบร้อยภายในสิน้ ปี 2562 ที่ผ่านมา รวมถึงการ
ปรับปรุงและสร้างระบบการจําหน่ายสินค้าในกลุม่ ร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งรายย่อยใหม่ สําหรับรายได้จากการจําหน่าย
สินค้าภายในประเทศจากช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้า ผ่านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) อาทิ โฮมโปร โลตัส
บิก๊ ซี ฯลฯ มีรายได้จากการขายเติบโตในช่ วงปี 2563 ที่ผ่านมา เท่ากับร้อยละ 4 รองลงมาคือ การจําหน่ายผ่านโชว์รูม
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ECF Outlet เติบโตร้อยละ 77 สําหรับรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านกลุม่ ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อยทั่ว
ประเทศ ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ กว่าร้อยละ 70 เป็ นผลมาจากการปรับกลยุทธ์การจัดจําหน่ายใหม่ เพื่อหาแนวทางลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้ลดลงจากเดิม ซึง่ ปี ที่ผา่ นมายังอยูร่ ะหว่างดําเนินการ
สําหรับรอบปี 2563 ที่ผา่ นมาบริษัทมีสดั ส่วนรายได้จากการจําหน่ายสินค้าส่งออกและการจําหน่ายภายในประเทศ
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 63 และ 37 หรือคิดเป็ นมูลค่า 869.30 ล้านบาท และ 515.19 ล้านบาท และมีอตั ราการเติบโตของ
รายได้เมื่อเทียบกับปี ก่อนเท่ากับร้อยละ 23.03 และลดลงร้อยละ 5.92 ตามลําดับ
นับตัง้ แต่กลุม่ บริษัทอีสต์โคสท์ ได้ดาํ เนินการปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจเสร็จสมบูรณ์เป็ นที่เรียบร้อยตัง้ แต่ช่วงปี
2554 นัน้ บริษัทได้ประกอบธุรกิ จผ่านการดําเนินการของ 2 นิติบุคคล ประกอบด้วย บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด
(ก่อนการแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชน) และ บริษัท วีวี - เดคคอร์ จํากัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถื อหุน้ อยู่ในสัดส่วนร้อย
ละ 99.95 โดยภายหลังการจัดโครงสร้างดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมีลกั ษณะการดําเนินธุรกิจหลัก คือ การเป็ นผูผ้ ลิตและจัด
จําหน่ายเฟอร์นิ เจอร์ไม้ปาร์ติ เคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา กระดาษปิ ดผิว ไม้ยางพาราแปรรู ป อบแห้ง เพื่อใช้
ประกอบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การผลิตและจําหน่ายไม้ยางพาราแปรรู ปอบแห้ง สําหรับการจัดจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ผ่าน
โชว์รูม สาขาภายใต้ตราสินค้า ELEGA 12 แห่ง ซึ่งจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ทัง้ นีร้ วมถึงการผลิตภายในประเทศและที่
นําเข้าจากต่างประเทศ และ FINNA HOUSE ซึง่ จัดเป็ นพืน้ ที่คอร์เนอร์ภายในโชว์รูม ELEGA โดย FINNA HOUSE จะเป็ น
การนําเสนอรูปแบบของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตโดยใช้ลิขสิทธิ์ลายการ์ตนู ดิสนีย ์ ภายใต้การเป็ นผูไ้ ด้รบั สิทธิในการใช้
ลายการ์ตนู เพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์ (Franchisee) ซึง่ ขณะนีย้ งั เป็ นเพียงรายเดียวในประเทศไทย นอกจากนีบ้ ริษัทยังเป็ นผู้
ให้บริการตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซี) ด้วย
ทัง้ นีน้ บั ตัง้ แต่สนิ ้ ปี 2562 ที่ทางบริษัทได้ดาํ เนินการปิ ดสาขาโชว์รูม ELEGA ซึ่งบริษัทได้นาํ ผลิตภัณฑ์ที่เคยจําหน่าย
ภายในโชว์รูม ELEGA และ FINNA HOUSE มาจัดแสดงและจําหน่ายอยู่ภายในพืน้ ที่ของ ECF OUTLET ซึ่งเป็ นโชว์รูมที่
จําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ทุกแบรนด์ ทุกรูปแบบ ภายใต้การผลิตและจําหน่าย รวมทัง้ สินค้านําเข้าของบริษัท โดย ECF OUTLET
ตัง้ อยูภ่ ายใน บริษัท แสงอุดม ไล้ทต์ ิง้ เซ็นเตอร์ จํากัด ณ สํานักงานใหญ่รงั สิต บริเวณถนนวิภาวดีรงั สิตขาเข้า นอกจากนีย้ งั มี
สินค้าวางจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ www.elegathai.com รวมถึงการจําหน่ายบน online platform ต่าง ๆ อาทิ
Lazada และ Shopee ด้วย
ในช่วงปี 2560 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (“บริษัท
ย่อย” หรือ “ECFH”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 75 ที่ผ่านมา ECFH คือผูด้ าํ เนินธุรกิจร้านค้า
ปลีก Can Do ซึง่ มีการดําเนินการในรูปแบบร้าน 100 เยน ทีบ่ ริษัทได้ซือ้ แฟรนไชส์มาจากประเทศญี่ปนุ่ โดยจําหน่ายสินค้า
ทัง้ ร้านในราคาเดียวคือ 60 บาท ปั จจุบนั นับตัง้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผา่ นมา ECFH ได้หยุดการดําเนินธุรกิจในส่วน
ของร้าน Can Do ทัง้ หมดเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว จากสาเหตุผลประกอบการไม่เป็ นไปตามที่ตงั้ เป้าไว้ และมีผลขาดทุนจากการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และขณะนีท้ างบริษัทได้ให้ ECFH ดําเนินบทบาทเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ให้กบั
บริษัท
ต่อมาบริษัทได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด (ECF-P) ในฐานะเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ อยู่
ร้อยละ 99.99 เพื่อดําเนินธุรกิจด้านพลังงาน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ECF-P ได้เข้าลงทุนในบริษัทร่วมหรือกิจการ
ร่วมค้าเพียง 1 แห่ง คือ บริษัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (GEP) ในสัดส่วนร้อยละ 20 ซึง่ GEP คือ ผูเ้ ข้าลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ประเทศเมียนมาร์ ผ่านการเข้าลงทุนในบริษัทย่อยเพียง 1
แห่ง คือ บริษัท จีอีพี เมียนมาร์ จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยได้รบั รู ร้ ายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากการ
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ก่อสร้างโครงการเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา และจะเร่งการ
ก่อสร้างสําหรับเฟสที่ 2 3 และ 4 ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป
โดยก่อนหน้านี ้ ECF-P ได้เข้าลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าอีก 1 แห่ง คือ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์
จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ 33.37 เพื่อลงทุนในธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ที่ผ่านมาบริษัทรับรู ส้ ว่ นแบ่งกําไรจากการ
ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ตัง้ อยู่ที่อาํ เภอแว้ง จังหวัดนราธิ วาส และโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงาน Biomass Gasification ขนาด 1 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูท่ ี่อาํ เภอลอง จังหวัดแพร่ อย่างไรก็ตามบริษัทจําหน่ายไปซึ่งหุน้
ทัง้ หมดที่ถืออยู่ของ SAFE ในราคาจําหน่าย 233.9 ล้านบาท โดยได้ปิดการซือ้ ขายเป็ นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2563 ที่ผา่ นมา
สําหรับบริษัท แพลทเนทบอร์ด จํากัด (แพลนเนท) เป็ นบริษัทย่อยที่ได้จดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นบริษัทล่าสุด และมี
สัดส่วนการถือหุน้ โดยบริษัทที่รอ้ ยละ 57 นัน้ ปั จจุบนั แพลนเนทอยู่ระหว่างการชะลอการเข้าลงทุนในโครงการ เนื่องจาก
สถานการณ์ตน้ ทุนไม้มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ ความต้องการปริมาณไม้เพื่อใช้ในการผลิตสําหรับกลุ่มโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวลในพืน้ ที่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดหาสําหรับการลงทุนในโครงการ จากเหตุการณ์เหล่านีส้ ง่ ผลกระทบ
อย่า งมี นัย สํา คัญ ต่ อ ตัว เลขอัต ราผลตอบแทนจากการลงทุน ที่ เ คยได้พิ จ ารณาไว้ก่ อ นหน้า นี ้ รวมถึ ง ผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 ในขณะนี ้ ดังนัน้ ทางผูบ้ ริหารและทีมงาน แพลนเนท ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางที่
เหมาะสมสําหรับความเป็ นไปได้ในการดําเนินธุรกิจของแพลนทเนทต่อไป
ผลการดาเนินงาน
รายได้จากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
รายได้ของบริษัทสามารถแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจําหน่ายได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
รายได้ของบริษัทแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ สามารถเรียงลําดับสัดส่วนที่สาํ คัญเมื่อเทียบกับรายได้จากการ
ขายทัง้ หมด สําหรับช่วงปี 2563 ได้ดงั นี ้
อันดับที่ 1 คือ รายได้จากการจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด มูลค่า 1,138.44 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 82.23
อันดับที่ 2 คือ รายได้จากการจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา มูลค่า 116.59 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 8.42
อันดับที่ 3 คือ รายได้จากการจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่จาํ หน่ายผ่านโชว์รูม กลุม่ ร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกรายย่อย
(Dealer) มูลค่า 75.67 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 5.47
อันดับที่ 4 คือ รายได้จากการจําหน่ายกระดาษปิ ดผิว มูลค่า 50.48 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 3.65
อันดับที่ 5 คือ รายได้จากการจําหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง มูลค่า 3.31 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.24
สําหรับการเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของรายได้จากการจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์แยกตามแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์
โดยเปรียบเทียบระหว่างช่วง ปี 2562 และ ปี 2563 โดยรายได้จากการขายเติบโตในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิล
บอร์ดซึง่ เป็ นรายได้หลักและเป็ นผลิตภัณฑ์หลักเพื่อการส่งออกของบริษัท สามารถสร้างอัตราการเติบโตของยอดขายได้ไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 22.05 ซึง่ เติบโตจากจากรายได้จากการส่งออกไปจําหน่ายยังสหรัฐอเมริกา อินเดีย และจีน เป็ นสําคัญ
โดยในช่วงปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 มีรายได้จากการขายเท่ากับ 1,393.11 ล้านบาท 1,254.18 ล้านบาท และ
1,384.49 ล้านบาท ตามลําดับ
นอกจากนีย้ งั สามารถแบ่งออกเป็ นรายได้จากการจําหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ สําหรับช่วงปี 2563 คิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 37 และร้อยละ 63 ตามลําดับ
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ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้จากการจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์แบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ระหว่าง ปี 2562 และ ปี 2563
ปี 2562

ปี 2563
1,200.00

22.05%

หน่วย : ล้านบาท

%การเติบโต

40.00%

1,138.44
5.45%

1,000.00

20.00%
0.00%

-19.61%

800.00

-35.62%

-20.00%

600.00

-40.00%

-61.87%

-60.00%

400.00

-80.00%
116.59

200.00

75.67

50.48

3.31

-100.00%
-100.00%

0.00

0.00

-120.00%
Particle Board Rubber wood

Dealer

Foil paper

Sawn timber

Can Do

&Showroom

ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้จากการส่งออกและจาหน่ายภายในประเทศ
ระหว่าง ปี 2562 และ ปี 2563
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2563

ปี 2562

-5.92%
44%

56%

547.61

706.57

Export Sales

37%

63%

515.19

869.30

23.03%

Domestic Sales

รายได้จากร้านค้าปลีกแคนดู (Can Do)
ในส่วนของการดําเนินธุรกิจของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (“ECFH”) บริษัทมีรายได้จากการดําเนินธุรกิ จ
ร้านค้าปลีกรายย่อยในรู ปแบบการจําหน่ายสินค้าทัง้ ร้านในราคาเดียว (60 บาท) ในรู ปแบบร้าน 100 เยน ที่เกิดขึน้ ในปี
2561 เท่ากับ 10.60 ล้านบาท ซึง่ ร้าน Can Do ได้เริม่ เปิ ดให้บริการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่ผา่ นมา และตลอดรอบปี
2561 ที่ผ่านมาบริษัทได้ทยอยปิ ดสาขาที่เปิ ดให้บริการ จนสิน้ สุดการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของร้าน Can Do เมื่อวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ที่ผา่ นมา โดยไม่มีการรับรูร้ ายได้จากธุรกิจนีน้ บั ตัง้ แต่ปี 2562 จนถึงปั จจุบนั
รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล
สําหรับปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทมีสว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เท่ากับ ขาดทุน
0.87 ล้านบาท กําไร 10.76 ล้านบาท และกําไร 35.14 ล้านบาท โดยมาจากการเข้าลงทุนของ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด
(“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย ECF-P ได้รบั รู ส้ ่วนแบ่งกําไรขาดทุนจากการเข้า
ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ดังนี ้
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1. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จํากัด (“SAFE”) ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษัท
ย่อยที่บริษัทเข้าลงทุนร้อยละ 99.99 โดย ECF-P เข้าลงทุนใน SAFE ที่สดั ส่วนร้อยละ 33.37 ปั จจุบนั สามารถ
รับรู ผ้ ลการดําเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้
กรีน เอนเนอร์จี จํากัด (“PWGE”) จังหวัดนราธิวาส ซึง่ บริษัทรับรูก้ าํ ไรตามสัดส่วนเงินลงทุนตัง้ แต่ไตรมาสที่ 3 ปี
2561 โดย SAFE เข้าลงทุนใน PWGE คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน Biomass
Gasification ขนาด 1 เมกะวัตต์ของ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จํากัด จังหวัดแพร่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 49
2. บริษัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (“GEP”) ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 220 เม
กะวัตต์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ โดย ECF-P ในฐานะบริษัทย่อย เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ปั จจุบนั
เริ่มรับรู ร้ ายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าในเชิ งพาณิชย์ ตัง้ แต่วนั ที่ 27 กันยายน 2562 ภายหลังการก่อสร้าง
โครงการเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์ เป็ นที่เรียบร้อย จากทัง้ หมด 220 เมกะวัตต์ ซึ่งยังคงเหลือโครงการที่
จะต้องดําเนินการก่อสร้างอีก 170 เมกะวัตต์ ในอีก 3 เฟส ที่เหลือ
ทัง้ นี ้ ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ภายหลังจากทางบริษัท ได้เข้าสูแ่ ผนการขายเงินลงทุนของ SAFE ตัง้ แต่ช่วงต้นไตร
มาสที่ 1 จึงได้หยุดใช้วิธีส่วนได้เสียในการวัดมูลค่าเงิ นลงทุน และถื อมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นรายการสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตัง้ แต่ ณ วันที่ 31 มีนาคม
2563 และเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผา่ นมา ทางบริษัทได้ดาํ เนินการจําหน่ายไปซึง่ หุน้ สามัญที่ถืออยูใ่ น SAFE ทัง้ หมด
ที่รอ้ ยละ 33.37 ในมูลค่า 233.9 ล้านบาท โดยได้ปิดการซือ้ ขายเสร็จสิน้ แล้วในวันดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทจะไม่มีสว่ นแบ่ง
กําไรจากเงินลงทุนของการเข้าลงทุนใน SAFE อีกต่อไป ดังนัน้ รายการส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้าที่เกิดขึน้ ตลอดปี 2563 จะเป็ นส่วนแบ่งกําไรจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนใน GEP
ทัง้ หมด
รายได้อื่น (ไม่รวมกําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น) ที่เกิดขึน้ ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีมลู ค่าเท่ากับ 48.96 ล้านบาท
36.41 ล้านบาท และ 30.58 ล้านบาท ตามลําดับ รายได้อื่นของบริษัทที่สาํ คัญ สําหรับปี 2563 ประกอบด้วย รายได้จากการ
ขายวัสดุและเศษซากจากการผลิต ดอกเบีย้ รับ กําไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (กําไรจากรายการ
จําหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน SAFE มูลค่า 6.17 ล้านบาท) กําไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร เป็ นต้น โดยตัวเลขส่วนที่ลดลงเมื่อ
เทียบกับปี ก่อนเกิดจากในปี 2563 บริษัทไม่มีสว่ นกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรเกิดขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีรายการ
ดังกล่าวเกิดขึน้ คิดเป็ นมูลค่า 7.15 ล้านบาท
ในช่วงปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,443.33 ล้านบาท 1,290.94 ล้านบาท และ
1,415.63 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนเท่ากับร้อยละ 9.66 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 และปี 2563 ตาม
สาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นในหัวข้อภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา
ซึ่งหากพิจารณามูลค่ารายได้รายไตรมาสที่เกิดขึน้ จะเห็นว่า บริษัทเริ่มได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
COVID-19 อย่างหนักในช่วงไตรมาสที่ 1 และเริ่มปรับมาฟื ้ นตัวจากคําสั่งซือ้ ที่เพิ่มขึน้ ในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 จนถึงไตร
มาสที่ 4 ดังนี ้
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รายได้รวมโดยเปรียบเทียบระหว่าง ปี 2562 และ ปี 2563
(หน่วย : ล้านบาท)
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บริษัทมีรายได้รวมโดยเปรียบเทียบรายไตรมาสที่เกิดขึน้ ในช่วงปี 2563 โดย ไตรมาสที่ 1 มีมลู ค่าเท่ากับ 294.35
ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 เท่ากับ 293.33 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 เท่ากับ 406.40 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 เท่ากับ 421.55
ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ง จะเห็ น ได้ว่า ช่ ว งไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 เติ บ โตเพิ่ ม ขึ น้ มากเมื่ อ เที ย บกับ ช่ ว ง
เดี ย วกัน ของปี ก ่ อ น (YoY) ซึ ่ง เป็ น ช่ ว งที ่ บ ริษั ท ได้ร ับ คํา สั่ ง ซื อ้ จากลูก ค้า ต่า งประเทศโดยเฉพาะในกลุ ่ม
สหรัฐ อเมริก า อิ น เดี ย และจี น เข้า มามาก
อย่า งไรก็ ต ามหากเป็ น ช่ ว งปกติ ข องธุ ร กิ จ ของบริษั ท จะพบว่า รายได้จ ากการขายจะอยู่ใ นช่ ว งตํ่า สุด
สํา หรับ ไตรมาสที่ 2 และ 3 โดยจะกลับ มาเพิ่มขึน้ อีกครัง้ ในช่วงไตรมาสที่ 4 และ ไตรมาสที่ 1 ที่เป็ นปกติของฤดูกาล
ขายสินค้า
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
บริษัทมีสดั ส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีสดั ส่วนต้นทุนขายคิดเป็ น ร้อย
ละ 70.48 ร้อยละ 67.90 และร้อยละ 77.81 ตามลําดับ หรือคิดเป็ นมูลค่าต้นทุนขาย เท่ากับ 981.81 ล้านบาท 851.54
ล้านบาท และ 1,077.23 ล้านบาท ตามลําดับ
ในรอบปี 2563 บริษัทมีสดั ส่วนต้นทุนขายเพิ่มขึน้ สาเหตุเกิดจากค่าแรงงานที่ปรับเพิ่มขึน้ ในช่วงยุค COVID-19
จากการที่ไม่สามารถรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาเพื่อเพิ่มกะในการผลิตได้ทาํ ให้ตอ้ งจ่ายค่าล่วงเวลาเพิ่มขึน้ ตา มจํานวน
คนงานที่มีในขณะที่บริษัทมีคาํ สั่งซือ้ สินค้าที่เพิ่มขึน้ นอกจากนีย้ งั เกิดจากปรับปรุ งสินค้าระหว่างผลิตที่คา้ งนานเพื่อนํามา
เป็ นสินค้าเพื่อการจัดจําหน่ายได้อีกครัง้ จึงทําให้มีตน้ ทุนค่าแรงและวัตถุดิบเพิ่มขึน้ ตัง้ แต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา ซึ่ง
ถึงแม้วา่ จะส่งผลให้บริษัทมีตน้ ทุนการผลิตต้นทุนขายที่เพิ่มสูงขึน้ แต่นโยบายดังกล่าวจะช่วยเพิ่มสภาพคล่ องด้านกระแส
เงินสดให้กบั บริษัทได้ในที่สดุ นอกจากนีย้ งั เกิดจากสาเหตุที่กลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้าประเภทไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้เอ็มดีเอฟ
ปรับราคาไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้เอ็มดีเอฟ เพิ่มขึน้ ซึง่ ถือเป็ นวัตถุดิบที่สาํ คัญในการผลิตเฟอร์นิเจอร์โดยมีระดับการปรับ
ราคาเพิ่มขึน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 7 ถึงร้อยละ 10 ตามแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์ นับตัง้ แต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 4 เป็ นต้นมา
นอกจากนีใ้ นช่วงที่ผ่านมาบริษัท ประสบปั ญหาขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์สาํ หรับบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก แม้การจัด

หน้าที่ 3.0 - 16

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

จําหน่ายจะกําหนดราคาเป็ น FOB ซึง่ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเป็ นภาระของผูซ้ ือ้ แต่อย่างไรก็ตามปั ญหาที่เกิดขึน้ ทําให้
เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการจัดส่งสินค้าที่ลา่ ช้ากว่าเดิม
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเน้นนโยบายการปรับตัวให้สดั ส่วนต้นทุนขายลดลงอย่างต่อเนื่อง ทัง้ การลงทุนสั่งซือ้
เครื่องจักรในรู ปแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic Machine) เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
ปาร์ติเคิลบอร์ดให้มากขึน้ รวมถึงลดการพึ่งพิงด้านแรงงานคน โดยนั บ ตั้ง แต่ ช่ ว งปลายปี 2563 ถึ ง รอบปี 2564
บริ ษั ท ยั ง คงมี แ ผนการสั่ ง ซื ้อ เครื่ อ งจั ก รเข้า มาในสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง และนโยบายที่สาํ คัญอีกประการคือ
บริ ษั ท มีนโยบายควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต โดยพิจารณาจากทุก ๆ จุดที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อหาทางลด
และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุด ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้มีสดั ส่วนต้นทุน ขายที่ลดลงจากเดิม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากพ้นช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 แล้ว
บริษัทมีสดั ส่วนต้นทุนในการจัดจําหน่ายต่อรายได้รวม สําหรับปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับ
ร้อยละ 6.68 ร้อยละ 5.80 และร้อยละ 4.35 ตามลําดับ หรือคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 96.36 ล้านบาท 74.82 ล้านบาท และ
61.61 ล้านบาท ตามลําดับ ซึง่ ปรับตัวลดลงจากกลยุทธ์การปรับช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าในส่วนที่สร้างค่าใช้จ่ายคงที่
และไม่คมุ้ ค่ากับรายได้ให้ลดลงจากเดิม ได้แก่ การปิ ดโชว์รูม ELEGA นับตัง้ แต่ช่วงปลายปี 2562 ที่ผา่ นมา รวมถึงการปรับ
รูปแบบการขาย และการบริหารงานงานของกลุม่ ลูกค้าประเภทร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อยทั่วประเทศใหม่
และมีสดั ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับ ร้อยละ
12.91 ร้อยละ 14.22 และร้อยละ 9.48 ตามลําดับ หรือคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 186.28 ล้านบาท 183.53 ล้านบาท และ
134.23 ล้านบาท ตามลําดับ สําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารมีสดั ส่วนค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากเดิมเช่นกัน เป็ นผลมาจาก
นโยบายการควบคุมค่าใช้จ่าย จากการปรับกลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าใหม่ เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย จาก
อดีตที่มีการจําหน่ายสินค้าผ่านโชว์รูม ELEGA ที่ปัจจุบนั ได้ยกเลิกการจัดจําหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าว รวมถึงการปรับ
แผนการบริหารงานสําหรับการจําหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งรายย่อยทั่วประเทศ (Dealer) ใหม่
สําหรับสัดส่วนต้นทุนทางการเงินต่อรายได้รวมของบริษัท ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ ร้อยละ 7.01 ร้อย
ละ 8.94 และร้อยละ 9.39 หรือคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 101.24 ล้านบาท 115.43 ล้านบาท และ 132.92 ล้านบาท ตามลําดับ
ซึ่งต้นทุนทางการเงินยังคงมีมลู ค่าและสัดส่วนต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทมีการออกและ
เสนอขายหุน้ กูช้ ่วงเดือนมิถนุ ายน ปี 2563 ที่ผ่านมาในมูลค่ากว่า 581.10 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบีย้ หุน้ กูใ้ นส่วนนีอ้ ยู่ที่
ร้อยละ 7.25 ต่อปี ซึง่ โดยภาพรวมแล้วบริษัทมีหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ เพิ่มขึน้ จาก 1,773.24 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 เป็ น 1,905.86 ล้านบาท ตามลําดับ ซึง่ สาเหตุเกิดจากการเพิ่มขึน้ ของรายการเงินกูเ้ บิกเกินบัญชีและหนีเ้ งินกูย้ ืมระยะ
สัน้ จากสถาบันการเงิน รวมถึงเงินกูย้ ืมระยะสัน้ ต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน้ โดยภาระหนีส้ ินส่วนนีจ้ ะมีตน้ ทุนทางการเงินอยู่ที่ตงั้ แต่รอ้ ย
ละ 6.5 ถึงร้อยละ 15 ต่อปี ซึง่ สาเหตุที่สาํ คัญของการเพิ่มขึน้ ของภาระหนีน้ อกจากเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสริ มสภาพคล่อง
ของธุรกิจแล้ว บริษัทยังคงมีภาระการใส่เงินลงทุนในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียน
มาร์ เพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินที่คาดว่าจะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการได้กาํ หนดเงื่อนไขการใส่
เงินเพิ่มทุนไว้ โดยการจัดหาเงินดังกล่าวที่บางส่วนมีตน้ ทุนทางการเงินที่สงู เป็ นหนึ่งในทางเลือกที่เกิดขึน้ ภายใต้สถานการณ์
COVID-19 เนื่องจากสถาบันการเงินซึง่ โดยปกติจะเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทมีนโยบายเพิ่มความระมัดระวัง
อย่างมากต่อการให้การสนับสนุนสินเชื่อทัง้ ในรูปแบบเงินกูย้ ืมระยะสัน้ และระยะยาวในขณะนี ้
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โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระหนีห้ นุ้ กู้ โดยแบ่งออกเป็ นส่วนที่ครบกําหนดชํารภายใน 1 ปี เท่ากับ
379.02 ล้านบาท ซึ่งมีกาํ หนดครบการจ่ายชําระคืนหนีใ้ นวันที่ 22 มีนาคม 2564 ประมาณ 200 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้
6.75% ต่อปี และวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ประมาณ 180 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ 6.5% ต่อปี นอกจากนีย้ งั มีภาระหนีห้ นุ้
กู้ ส่วนที่เหลือจํานวน 571.16 ล้านบาท ซึ่งจะครบกําหนดจ่ายชําระหนี ใ้ นวันที่ 12 มิถนุ ายน 2565 อัตราดอกเบีย้ 7.25%
ต่อปี ต่อไป
อย่างไรก็ตามบริษัท ตระหนักดีถึงปั ญหาต้นทุนทางการเงินที่สงู อย่างมีนยั สําคัญที่เกิดขึน้ ในขณะนี ้ ปั จจุบนั บริษัท
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาหาแนวทางการลดต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึน้ ซึ่งคาดว่า จะเริ่มเห็นผลได้ตงั้ แต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี
2564 เป็ นต้นไป
อัตรากาไรขั้นต้น และอัตรากาไรสุทธิ
บริษัทมีอตั รากําไรขัน้ ต้น คิดเป็ นสัดส่วนกําไรขัน้ ต้นต่อรายได้จากการขาย ในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 29.52 ร้อยละ 32.10 และร้อยละ 22.19 ตามลําดับ หรือคิดเป็ นมูลค่ากําไรขัน้ ต้น เท่ากับ 411.31 ล้านบาท
402.64 ล้านบาท และ 307.26 ล้านบาท ตามลําดับ
ซึง่ สาเหตุของกําไรขัน้ ต้นที่ลดลง เกิดจากต้นทุนขายที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ ตามที่ได้อธิบายไว้ขา้ งต้น
เมื่อพิจารณาอัตรากําไรสุทธิของบริษัท พบว่า ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีอตั รากําไรสุทธิ เท่ากับ ร้อยละ 4.05
ร้อยละ 5.33 และร้อยละ 2.24 หรือคิดเป็ นมูลค่ากําไรสุทธิเท่ากับ 58.46 ล้านบาท 68.87 ล้านบาท และ 31.65 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยกําไรสุทธิสาํ หรับงวดปี 2563 แบ่งออกเป็ น ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่จาํ นวน 41.16 ล้านบาท และส่วนที่
เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม ติดลบจํานวน 9.51 ล้านบาท โดยกําไรส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ปรับตัวลดลงร้อย
ละ 41.10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุที่สาํ คัญเกิดจากต้นทุนขายที่สูงขึน้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่สงู ขึน้ จากความจําเป็ นของการจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีตน้ ทุนสูงสําหรับการออก
และเสนอขายหุน้ กูใ้ นช่วงสถานการณ์ COVID-19 เช่นเดียวกัน
นอกจากนีบ้ ริษัทได้รบั กําไรจากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนีก้ ารค้าและสิทธิในตราสินค้าสําหรับ Costa ที่ได้มีการ
จําหน่ายตราสินค้า โดยได้รบั มติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2563 อนุมตั ิให้บริษัทจําหน่ายส่วนหนึ่งของ
ลูกหนีก้ ารค้าซึ่งเกิดจากการขายสินค้าผ่านร้านตัวแทนขาย (Agents) พร้อมสิทธิในตราสินค้าที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทที่ไม่
เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งซึ่งดําเนินธุรกิจซือ้ มาขายไปซึ่งวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านในราคาขายจํานวน 55 ล้านบาท โดยเกิด
เป็ นกําไรจากการขายประมาณ 18.8 ล้านบาท โดยเป็ นการชําระค่าสิทธิในตราสินค้าที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทได้โอนการควบคุม
ในสิทธิการรับชําระเงินจากลูกหนีก้ ารค้าและสิทธิในตราสินค้าให้แก่ผซู้ ือ้ แล้ว ซึ่งถือเป็ นกําไรของรายการที่ไม่เกิดขึน้ บ่อยที่
เกิดขึน้ ในรอบปี 2563
อัตรากําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวดของบริษัทพบว่า ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีอตั รากําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
เท่ากับ ร้อยละ 4.02 ร้อยละ 5.07 และร้อยละ 1.25 หรือคิดเป็ นมูลค่ากําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวดเท่ากับ 58.04 ล้านบาท
65.44 ล้านบาท และ 17.70 ล้านบาท ตามลําดับ โดยกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวดปี 2563 แบ่งออกเป็ น ส่วนที่เป็ นของบริษัท
ใหญ่จาํ นวน 27.21 ล้านบาท และส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจํานวน ติดลบ 9.51 ล้านบาท
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นอกจากนี ้ ในช่วงปี 2563 บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานเท่ากับ 153.58 ล้าน
บาท จากที่ติดลบ 58.89 ล้านบาท ในช่วงปี ก่อน ซึง่ มาจากปริมาณคําสั่งซือ้ ที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้มีกระแสเงินสดรับของรายได้
จากการขายเข้ามาเพิ่มขึน้ รวมถึงการบริหารจัดการลูกหนีก้ ารค้าที่ดีขนึ ้ จากจํานวนวันเรียกเก็บหนีท้ ี่ลดลงเป็ น 83.59 วัน
จากปี ก่อนที่ 91.81 วัน

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทมีมลู ค่าสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 1,872.72 ล้าน
บาท 1,837.49 ล้านบาท และ 2,035.77 ล้านบาท ตามลําดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาํ คัญ ดังต่อไปนี ้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 132.36
ล้านบาท 84.06 ล้านบาท และ 187.14 ล้านบาท คิด เป็ น สัด ส่ว นต่อ สิน ทรัพ ย์ร วม เท่า กับ ร้อยละ 4.24
ร้อยละ 2.51 และร้อยละ 5.28 ตามลําดับ
- ลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 มีมลู ค่าลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิ เท่ากับ
327.91 ล้านบาท 283.32 ล้านบาท และ 331.31 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ
10.51 ร้อยละ 8.46 และร้อยละ 9.34 ตามลําดับ โดยลูก หนี ก้ ารค้า ปรับ ตัว เพิ่ม ขึน้ ส่ว นหนึ่ง เกิ ด จากกลุ่ม
ลูกค้าต่างประเทศที่บริษัทได้รบั คําสั่งซือ้ สินค้าเพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากระยะเวลาการ
เรีย กเก็ บ หนี จ้ ะพบว่า จํา นวนวัน เรีย กเก็ บ หนี ป้ รับ ตัว ลดลงจากช่ว งปี 2562 ที่มีร ะยะเวลาเก็ บ หนี เ้ ฉลี่ย
91.81 วัน เหลือ 83.59 วัน สํา หรับ ช่ว งปี 2563 เกิ ด จากการใช้น โยบายการติด ตามเรีย กเก็ บ หนี ้
โดยเฉพาะจากกลุ่มลูกค้า ประเภทร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งเฟอร์นิเจอร์ (Dealer) แบบเข้มงวดมากขึน้ ซึ่ง
เป็ นความพยายามที่จะลดระยะเวลาการจัดเก็บหนีใ้ ห้นอ้ ยลงกว่าเดิม ประกอบกับในรอบปี ที่ผ่านมาบริษัทมี
การปรับกลยุทธ์ดา้ นการตลาดใหม่เพื่อลดค่าใช้จ่ายซึ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการ
จําหน่า ยในกลุม่ Dealer ลดลงจากเดิม ส่ง ผลให้มลู ค่าลูกหนีก้ ารค้า ลดลง แต่อย่างไรก็ตามบริษัท จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้จากเดิมเช่นกัน และภายหลังปรับนโยบาย ช่วงปี 2563 บริษัทได้เริ่มกลับมามีคาํ สั่ง
ซือ้ จากกลุม่ ลูกค้า Dealer เพิ่มขึน้ อีกครัง้ จึงทําให้เริ่มปรากฏมูลค่าลูกหนีก้ ารค้าเพิ่มขึน้ ในช่วงปี 2563
สําหรับช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา โดยภาพรวมบริษัทมีมูลค่าของลูกหนีก้ ารค้าปรับขึน้ ลดลงเป็ นไปตามการลดลงของ
รายได้จากการขายโดยเฉพาะยอดขายจากกลุม่ ร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งเฟอร์นิเจอร์ (Dealer) ซึง่ โดยพฤติกรรมของลูกค้า
ในกลุม่ นีจ้ ะใช้ระยะเวลาการเรียกเก็บหนีค้ อ่ นข้างนาน และหากพิจารณาจากความสามารถในการจัดเก็บหนี ้ จะพบว่า บริษัท
มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ ในช่วงปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ากับ 80.72 วัน 91.81 วัน และ 83.59 วัน ตามลําดับ อย่างไร
ก็ตามบริษัทได้ตระหนักเป็ นอย่างยิ่งถึงแนวทางที่จะลดความเสี่ยงจากการเรียกเก็บหนีใ้ นกลุม่ ลูกค้า Dealer ซึ่ ง ทางที ม
การขายและทีมบัญชีได้มีการวางแผนเพื่อติดตามเรียกเก็บหนีอ้ ย่างใกล้ชิด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายการลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิเท่ากับ 331.31 ล้านบาท แบ่งเป็ น
ลูกหนีก้ ารค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 7.55 ล้านบาท ที่เกิดจากการขายเฟอร์นิเจอร์ และกระดาษปิ ดผิว สําหรับใช้ในการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ให้กบั บริษัทที่เกี่ยวข้องกันจํานวน 21.69 ล้านบาท คือ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิ ร์น จํากัด และ บริษัท อินเด็กซ์
ลิฟวิ่ง มอลล์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่มีกรรมการเป็ นคู่สมรสของนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ กรรมการ
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กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามและผูบ้ ริหารของบริษัท และลูกหนีก้ ารค้า - บริษัทอื่น 323.75 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าลูกหนีก้ ารค้าทัง้
ส่วนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่นโดยส่วนใหญ่รอ้ ยละ 72.60 ของลูกหนีก้ ารค้าทัง้ หมดหลังหักค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะ
สูญอยู่ในกลุ่มลูกหนีก้ ารค้าที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ ปั จจุบันลูกค้าที่บริษัทพิจารณาให้เครดิตเทอมทัง้ หมดจะเป็ นลูกค้า
Hypermarket หรือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ซึง่ ที่ผา่ นมากลุม่ ลูกค้าดังกล่าวไม่มปี ั ญหาเรือ่ งการเรียกเก็บหนีแ้ ต่อย่างใด สําหรับ
กลุม่ ลูกค้า Dealer ซึง่ เป็ นกลุม่ ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อยทั่วประเทศ บริษัทจะวางแผนการจัดเก็บและเรียกชําระหนี ้
อย่างใกล้ชิด สําหรับลูกค้าต่างประเทศโดยส่วนใหญ่บริษัทกําหนดเงื่อนไขการชําระเงินเป็ น L/C at sight หรือการโอนเงิน
ทันที (T/T) ก่อนวันส่งสินค้า (Shipment Date) ซึง่ จะไม่มีปัญหาการจ่ายชําระหนีแ้ ต่อย่างใด
ข้อมูลอายุลกู หนีท้ ี่คา้ งชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี ้
มูลค่าลูกหนีก้ ารค้ า
บริษัททีเ่ กีย่ วข้องกัน
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ

4.38

58.03%

- ไม่เกิน 3 เดือน

3.16

41.85%

- เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนีก้ ารค้า

0.01

0.12%

7.55

100.00%

230.67

71.25%

- ไม่เกิน 3 เดือน

47.05

14.53%

- ระหว่าง 3 - 6 เดือน

16.23

5.01%

- ระหว่าง 6 - 12 เดือน

24.76

7.65%

- เกินกว่า 12 เดือน

9.90

3.06%

รวมลูกหนีก้ ารค้า

328.61

101.50%

หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ

(4.86)

(1.50%)

รวมลูกหนีก้ ารค้า

323.75

100.00%

ค้างชําระ

บริษัทอืน่ - สุทธิ
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างชําระ

บริษ ัท ได้ก ํา หนดนโยบายการตัง้ ค่า เผื ่อ หนี ส้ งสัย จะสูญ โด ย พิ จ า ร ณา จ า ก ข้ อ มู ล ท า ง ส ถิ ติ
เกี่ ย วกับการเรียกเก็บหนีจ้ ากลูกค้าในอดีต ซึ่งมีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยกําหนด
นโยบายที่จะติดตามลูกหนีใ้ ห้ชาํ ระหนีภ้ ายในระยะเวลาที่ให้เครดิตเทอมให้ได้ทงั้ หมด ดังนี ้
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ลูกหนีน้ ับจากวันที่ถงึ กาหนดชาระ
ตัง้ แต่ 12 เดือนขึน้ ไป
ตัง้ แต่ 24 เดือนขึน้ ไป

อัตราการตัง้ สารองหนี้สงสัยจะสูญ
ของยอดลูกหนี้คงเหลือสุทธิ
ร้อยละ 100
(เฉพาะลูกหนีท้ มี่ ีขอ้ บ่งชีว้ า่ จะเรียกเก็บเงินไม่ได้)
ร้อยละ 100

สําหรับรายการลูกหนีก้ ารค้าที่มีอายุเกินกว่า 12 เดือน โดยส่วนใหญ่เป็ นลูกหนีก้ ารค้าที่เกิดจากกลุ่ม
ลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งรายย่อยทั่วประเทศ (Dealer) ปั จจุบนั บริษัทอยู่ระหว่างการดําเนินการ
ติดตามทวงถามโดยลายลักษณ์อกั ษรและมีบางรายที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการด้านกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้นาํ ลูกหนีก้ ารค้าจํานวนเงินประมาณ 89.7 ล้านบาท ไปขายลดแก่
สถาบันการเงินในประเทศสองแห่ง ภายในวงเงินสินเชื่อรวม 215 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อมีสิทธิไล่เบีย้ จํานวนเงินประมาณ 87.5 ล้านบาท (ซึ่งเป็ นจํานวน
เงินที่อยูร่ ะหว่างการรอเรียกเก็บเงินจากลูกหนีก้ ารค้าที่ทางบริษัทได้นาํ ไปขายลดต่อสถาบันการเงิน) โดยได้แสดง
เป็ นหนีส้ ินในรายการ “เจ้าหนีจ้ ากการขายสิทธิ เรียกร้องลูกหนีก้ ารค้า ” ในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ
ประเภทขายลดลูกหนี ้ (Factoring) ทางบริษัทไม่จาํ เป็ นต้องจัดหาสินทรัพย์เพื่อเป็ นหลักประกันสําหรับวงเงิน
สินเชื่อประเภทนี ้ ซึง่ จะเป็ นผลดีตอ่ บริษัทในแง่ของการไม่มีภาระในหลักทรัพย์เพื่อใช้คาํ้ ประกัน และเป็ นการเสริม
สภาพคล่องทางการเงินให้กบั บริษัทอีกรูปแบบหนึง่
- สินค้าคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 มีมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สุทธิ
เท่ากับ 1,172.21 ล้านบาท 1,379.37 ล้านบาท และ 1,370.21 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม
เท่ากับ ร้อยละ 37.59 ร้อยละ 41.20 และร้อยละ 38.65 ตามลําดับ
สิน ค้า คงเหลือ ของบริษัท คือ วัต ถุด ิบ ที ่เ ตรีย มไว้ใ ช้ใ นการผลิต สิน ค้า ระหว่า งทํา และสิน ค้า
สํา เร็จ รู ป ที ่เ ก็บ สต็อ กไว้เ พื ่อ จํา หน่า ย รวมถึง เฟอร์น ิเ จอร์ที ่น าํ เข้า จากต่า งประเทศ และที ่ส่ัง ซื อ้ จาก
ภายในประเทศเพื่อจําหน่าย ในช่วงที่บริษัทรับคําสั่งซือ้ จากลูกค้าเป็ นจํานวนมาก ช่วงนัน้ บริษัทจะมีความ
ต้องการสต็อกสินค้าเพื่อเตรียมส่งมอบตามคําสั่งซือ้ เพิ่มขึน้ ตามไปด้วย โดยหากพิจารณาจากอดีตที่ผ่าน
มาจะพบว่า มูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ ตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากปริมาณการ
ขายที่เพิ่มขึน้ ดังกล่า ว ทํา ให้บริษัทจําเป็ น ต้อ งวางแผนการสั่ง ซือ้ วัตถุดิบ และการจัดเก็บ สต็อกสิน ค้า
คงเหลือให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการ และจะต้องป้องกันปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะใช้ใน
การผลิตเพื่อจัดจําหน่ายให้กบั ลูกค้า
สําหรับการผลิตและจําหน่ายสินค้าให้กบั ลูกค้าต่างประเทศที่ผลิตตามคําสั่งซือ้ (Made to order)
และกลุม่ ลูก ค้า Hypermarket ภายในประเทศ โดยส่ว นใหญ่แ ล้ว จะเป็ น การผลิต สิน ค้า ประเภท
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ซึ่งบริษัทมีเงื่อนไขจะต้องผลิตสินค้าสําเร็จรู ปเพื่อจัดเก็บสต็อกไว้รอการส่ง
มอบ โดยทางลูกค้าต่างประเทศและ Hypermarket จะแจ้งปริมาณการส่งมอบสินค้าสําเร็จรู ปที่บริษัท
ผลิตไว้รอเป็ นครัง้ ๆ ไป ซึ่ ง ทางบริ ษั ท จํา เป็ น ที่ จ ะต้อ งมี ส ต็ อ กสิ น ค้า ไว้เ พี ย งพอและควบคุม ให้มี การ
ส่งมอบสินค้าได้ตรงต่อเวลา สําหรับปี 2563 ที่ผ่านมา มูลค่าสินค้าคงเหลือของบริษัทโดยส่วนใหญ่คือสินค้า
ระหว่า งผลิต คิด เป็ น สัด ส่ว นร้อ ยละ 49.83 ของมูลค่า สิน ค้า คงเหลือ - สุท ธิ หรือ คิด เป็ น มูลค่า เท่า กับ
682.74 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีมลู ค่าเท่ากับ 889.63 ล้านบาท ซึ่งเป็ นช่วงที่
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บริษัท อยู่ร ะหว่า งการผลิต สิน ค้า เพื่อ รองรับ การส่ง มอบตามคํา สั่ง ซือ้ ของกลุม่ ลูก ค้า ต่า งประเทศและ
ร้านค้า Hypermarket ภายในประเทศ รองลงมาคือ กลุม่ สินค้าสําเร็จรู ป คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 40 ของ
มูลค่า สิน ค้า คงเหลือ - สุท ธิ หรือ คิด เป็ นมูลค่า เท่า กับ 549.27 ล้า นบาท เพิ่ม ขึน้ มากจาก ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2562 ที่มีมลู ค่าเท่ากับ 382.23 ล้านบาท
โดยสามารถอธิบายถึงสาเหตุของปริมาณสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ได้ดงั นี ้
1. เกิดจากการขยายการตลาดไปสูก่ ลุม่ ลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งรายย่อยทั่ว
ประเทศ (Dealer) หรือกลุม่ นอกตลาด Hypermarket ซึง่ เป็ นกลุม่ ร้านเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่จนถึงรายย่อย
ทั่วไป การขยายฐานลูกค้า ทําให้กิจการต้องมีสนิ ค้าเตรียมขายทีห่ ลากหลายขึน้ ซึง่ บริษัทจะจําหน่ายสินค้า
ผ่านบริษัท อีซเี อฟ โฮลดิง้ จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทลูกของ ECF เอง ทําให้กิจการต้องสต็อกสินค้าสําหรับกลุม่
ลูกค้านีเ้ พิม่ ขึน้
2. เกิดจากการขยายกลุม่ ลูกค้า Hypermarket มากขึน้ โดยขยายเพิ่มทัง้ ในส่วนของจํานวน
SKU ของลูกค้าแต่ละลูกค้า และการเพิ่มขึน้ ของลูกค้ารายใหม่ เช่น Do Home, Global House, MR.DIY
ฯลฯ ซึง่ การขยายดังกล่าว เพื่อให้บริษัทลดการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ เพียงไม่กี่ราย รวมถึงลดความเสี่ยง
เรื่องคําสั่งซือ้ ผูกขาดลง ข้อดีจากการขยายครัง้ นี ้ ทําให้บริษัทได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาด
COVID-19 น้อยกว่าธุรกิจอื่น ซึง่ บริษัทได้รบั ผลกระทบในไตรมาสที่ 1จนถึงกลางไตรมาสที่ 2 และจะเห็น
ได้วา่ เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 บริษัทสามารถฟื ้ นคืนยอดขายได้ใกล้เคียงกับช่วง 9 เดือนของปี ที่ผา่ นมาในช่วง
วิกฤตแบบนี ้
3. บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าในกลุม่ ต่างประเทศ ซึง่ ลูกค้าหลักของกิจการโดยส่วนใหญ่เป็ นกลุม่
ลูกค้าญี่ปนุ่ ในปี นบี ้ ริษัทขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยเพิ่มลูกค้ากลุม่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย และจีน ซึง่ เป็ น
บริษัทที่จาํ หน่ายสินค้าบนออนไลน์แพลตฟอร์มในต่างประเทศ ซึง่ เมื่อบริษัทกระจายความเสีย่ งออกไปยัง
แถบประเทศอื่นมากขึน้ ทําให้จาํ เป็ นต้องมีสนิ ค้าที่สต็อกสินค้ามากขึน้ ซึง่ การจําหน่ายสินค้ากลุม่ ลูกค้าเพื่อ
การขายออนไลน์จะต้องมีจาํ นวน SKU ที่มากและหลากหลาย จึงเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่ทาํ ให้สต็อกสินค้าสูงขึน้
4. เพื่อรองรับการเรียกเข้าสินค้าให้ทนั ต่อความต้องการของลูกค้า ซึง่ ทัง้ ลูกค้าในกลุม่ แต่ละกลุม่
นัน้ มีความต้องการสินค้าทีห่ ลากหลายและแตกต่างกัน จุดแข็งของบริษัทคือ สามารถรองรับความต้องการ
ได้ทนั ทีและตลอดเวลา เช่น ในกลุม่ ลูกค้าในประเทศซึง่ เป็ นกลุม่ Hypermarket นัน้ การเปิ ด PO เพื่อเรียก
เข้าสินค้าของลูกค้าจะเปิ ดเพื่อเรียกเข้าเพียงแค่ 7 - 10 วัน ซึง่ ถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับการวางแผนผลิต
และการเตรียมวัตถุดิบ บริษัทต้องมีสนิ ค้าที่กึ่งสําเร็จรูปและสามารถนําส่งให้ลกู ค้าได้ทนั ทีภายในเวลาที่
กําหนด ซึง่ เงื่อนไขดังกล่าวหากบริษัทไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามคําสั่งซือ้ ลูกค้า นั่นคือบริษัทต้องถูก
ปรับเนื่องจากส่งมอบไม่ได้หรือส่งมอบไม่ครบทันที จึงทําให้บริษัทต้องมีสนิ ค้าระหว่างผลิตไว้ให้เพียงพอ
โดยกลุม่ ลูกค้า Hypermarket ในประเทศรวมประมาณ 7 รายใหญ่ ใช้เงื่อนไขนีท้ งั้ หมด
หากพิจารณาระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (คํานวณโดยใช้สินค้าคงเหลือ - กลุม่ สินค้าสําเร็จรู ป โดยไม่รวมสินค้า
ระหว่า งผลิต สิน ค้า ระหว่า งทางและวัต ถุด ิบ ที ่ใ ช้ใ นการผลิต ) ในช่ว งปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 พบว่า บริษัท มี
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เท่ากับ 112.20 วัน 145.21 วัน และ 155.65 วัน ตามลําดับ หากพิจารณาในภาพรวมจาก
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยตัง้ แต่ช่วงปี 2560 จนถึงปั จจุบนั จะพบว่ามีจาํ นวนวันเพิ่มขึน้ อย่ างต่อเนื่อง สาเหตุสาํ คัญเกิด
จากบริษัทมีปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้
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สําหรับนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือนัน้ ปั จจุบนั บริษัทได้กาํ หนดนโยบายการตัง้ ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
ทางบริษัทได้เริ่มใช้นโยบายการตัง้ ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า โดยพิจารณาจากสินค้าที่มีอายุเกิน 3 ปี ขึน้ ไป
สภาพสินค้าและประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต โดยประมาณค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าสินค้าที่จะได้รบั หากสินค้าค้างนานเกินกว่า 4 ปี ขนึ ้ ไป จะตัง้ ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยร้อยละ 50 ของมูลค่าสินค้า
ที่จ ะได้ร บั นอกจากนี บ้ ริษัท ยัง มีสินค้า ที่ถกู จัด ประเภทอยู่ในคลัง สิน ค้า สํา เร็จ รู ปรอการพิจ ารณา หรือ สิน ค้า ที่ร อจัด
หมวดหมู่หรือจัดประเภทเกรดสินค้า โดยจะตัง้ ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยร้อยละ 20 ของมูลค่าสินค้าที่จะได้รบั
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมาทางบริษัทได้เน้นดําเนินการตามนโยบายการตรวจสอบและติดตามการเคลื่อนไหว
ของสินค้าคงเหลืออย่างต่อเนื่อง หากเป็ นสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวช้า หรือเป็ นส่วนที่ตกค้างจากการส่งมอบ บริษัทจะ
แก้ปัญหาโดยการจัดให้มีรายการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็ นช่องทางการระบายสินค้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทได้ตงั้ ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าเป็ น จํานวน 6.11 ล้านบาท
โดยบริษัทมีแผนการจัดการสินค้าคงเหลือ ปี 2564 คือ
1. บริษัททบทวนเรือ่ งสินค้าระหว่างผลิตที่คา้ งนาน หรือ เคลือ่ นไหวช้า ปรับใช้กบ
ั สินค้าในประเทศบางรุน่ เพื่อ
หาทางจําหน่ายออกโดยเร็ว คาดว่าจะสามารถทยอยลดลงเรือ่ ยๆ ในปี 2564
2. บริษัทพิจารณาสินค้าสําเร็จรูปค้างนานและสินค้าระหว่างผลิตทีค่ า้ งนาน เพื่อทบทวนนโยบายตัง้ สํารองสินค้า
ล้าสมัย ซึง่ จะปรับนโยบายในปี 2564
3. ลดการสั่งซือ้ และเวียนใช้สนิ ค้าระหว่างผลิต เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
4. ผลักดันยอดขายผ่านบริษัทย่อย ECF-Holdings ให้สามารถจําหน่ายสินค้ากลุม่ ร้านค้า Dealer ให้มากขึน้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 1,245.40 ล้าน
บาท 1,510.83 ล้านบาท และ 1,508.96 ล้านบาท ตามลําดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาํ คัญ ดังต่อไปนี ้
- เงิน ลงทุนในบริษัทร่ว มและการร่ว มค้าซึ่ง บัน ทึก โดยวิธีสว่ นได้เสีย สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี
2562 และ ปี 2563 มีมูลค่า เท่ากับ 561.69 ล้านบาท 584.10 ล้านบาท และ 672.12 ล้านบาท คิดเป็ น
สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 18.01 ร้อยละ 17.44 และร้อยละ 18.96 ตามลําดับ โดยมูลค่าเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเท่ากับ 672.12 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นรายการเงิน
ลงทุนในบริษัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (“GEP”) ภายหลังจากที่บริษัทได้จาํ หน่ายไปซึ่ง เงิน
ลงทุนใน SAFE ในราคาจําหน่ายให้กบั ผูซ้ ือ้ จํานวน 233.88 ล้านบาท เป็ นที่เรียบร้อยนับตัง้ แต่วนั ที่ 24
ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีมลู ค่าที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ - สุทธิ เท่ากับ 459.40 ล้านบาท 481.89 ล้านบาท และ 521.51 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อ
สินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 14.73 ร้อยละ 14.39 และร้อยละ 14.71 ตามลําดับ
ในช่วงปี 2563 บริษัทมีการลงทุนในส่วนที่สาํ คัญคือ เครื่องจักรระหว่างติดตัง้ เพื่อเตรียมเพิ่มกําลังการผลิต
เฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึน้ ให้สอดคล้องกับปริมาณคําสั่งซือ้ จากลูกค้าที่เข้ามามากระหว่างปี จาํ นวน 47.21 ล้านบาท
เป็ นรายการส่วนเพิ่มขึน้ ที่สาํ คัญ รองลงมาคือ การเข้าลงทุนในที่ดินมูลค่า 37.23 ล้านบาท สําหรับการ
ก่อสร้างเป็ นศูนย์กระจายสินค้าในต่างจังหวัด ซึง่ ปั จจุบนั ยังอยูร่ ะหว่างวางแผนการก่อสร้าง
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- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน - สุทธิ นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทได้เปลีย่ นแปลงนโยบายการ
บัญชี เกี่ ยวกับการแสดงมูลค่าที่ดิน อาคารและเครื่องจักรจากวิธีตีราคาใหม่เป็ นวิธีราคาทุน ดังนัน้ เพื่อการ
เปรียบเทียบงบการเงินระหว่างปี 2562 (ปรับปรุงใหม่) เทียบกับปี 2563 จึงไม่ปรากฏรายการส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาทรัพย์สนิ อีกต่อไป
โดยเริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการแสดงมูลค่า
ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรจากวิธีการตีราคาใหม่เป็ นวิธีราคาทุน (ได้รบั อนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563) ซึง่ สามารถกระทําได้ภายใต้ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 18/2554 ลง
วันที่ 12 เมษายน 2554 เรื่อง “การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่” ทัง้ นี ้ เหตุผลหลักของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีดงั กล่าวเกี่ยวเนื่องกับ (1) เพื่อให้เกิดความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิและขจัดความยุ่งยาก
รวมถึงต้นทุนที่เกินจําเป็ นอย่างมากสําหรับการปิ ดบัญชีดว้ ยนโยบายการบัญชีเดียวกันของกิจการภายในกลุม่
และ (2) ฝ่ ายบริหารของบริษัทเห็นว่าการบันทึกบัญชีดว้ ยวิธีราคาทุนสอดคล้องกับวิธีปฏิบตั ิของอุตสาหกรรม
เดียวกันและยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการและผลการดําเนินงานของบริษัทที่มีความ
ชัดเจนและเหมาะสมกว่าวิธีการตีราคาใหม่
- เงินมัดจําการเข้าศึกษาโครงการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีมลู ค่าเท่ากับ
75 ล้านบาท 100 ล้านบาท และ 100 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 2.41 ร้อย
ละ 2.99 และร้อยละ 2.82 ตามลําดับ เกิดจากบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ในโครงการลงทุน
ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลซึ่งอยู่ในจังหวัดซางะ (Saga) ของประเทศญี่ปนโดยมี
ุ่
เงื่อนไขที่
จะต้องจ่ายชําระเงินมัดจําที่สามารถเรียกคืนได้จาํ นวน 100 ล้านบาทให้แก่เจ้าของโครงการซึ่งถือเป็ นส่วน
หนึ่งของกระบวนการสําหรับการศึกษาความเป็ นไปได้ดงั กล่าวโดยบริษัทหรือกลุม่ บริษัทจะเรียกคืนเงินมัด
จําดังกล่าวหากในท้ายที่สดุ ตัดสินใจที่ จะไม่ลงทุนในโครงการ ซึ่งในปี 2561 และ 2562 บริษัทได้จ่ายเงินมัด
จําดังกล่าวแล้วจํานวน 75 ล้านบาทและ 25 ล้านบาท ตามลําดับ (รวม 100 ล้านบาท)
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 และปี 2563 มีมลู ค่าเท่ากับ 95 ล้านบาท
และ 70 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 2.35 และร้อยละ 1.97 ตามลําดับ เพื่อซือ้
เงินลงทุนในหุน้ ทุนของบริษัทในประเทศแห่งหนึ่งซึ่งดําเนินธุรกิจด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
โดยซือ้ จากผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทดังกล่าวซึง่ เป็ นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ทัง้ นี ้ การซือ้ เงินลงทุนดังกล่าว
ข้างต้นได้รบั การอนุมตั ิในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 อย่างไรก็ตามขณะนี ้
บริษัทอยู่ระหว่างการทยอยขายคืนซึ่งจะเห็นได้จากจํานวนเงินที่เริ่มลดลงจากปี 2562
สินทรัพย์รวม
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษั ท มี มูล ค่า สิน ทรัพ ย์ร วม เท่ า กับ 3,118.12 ล้า นบาท
3,348.31 ล้านบาท และ 3,544.72 ล้านบาท ตามลําดับ
สาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้รายการสินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 196.41 ล้านบาท เกิด
จากการเพิ่มขึน้ ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด จาก 84.06 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้ เป็ น
187.14 ล้านบาท และรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าซึ่งบันทึกโดยวิธีสว่ นได้เสีย โดยการเพิ่มขึน้ ดังกล่าว
เกิดจากการชําระส่วนเพิ่มทุน (Equity) ของบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด (ECF-Power) ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท
สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัท กรีน
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เอิรธ์ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (GEP) ที่ ECF-Power ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ECFPower ได้ลงทุนเพิ่มเติมใน GEP อีกเป็ นจํานวนเงินประมาณ 227.20 ล้านบาท โดยยังคงมีส่วนที่เหลือที่จะต้องลงทุน
เพิ่มเติมในอนาคตอีกประมาณ 91.50 ล้านบาท ในระหว่างปี 2564 นี ้
สําหรับรายการที่ ECF-Power จะจําหน่ายไปซึง่ หุน้ สามัญทัง้ หมดที่ถืออยูใ่ นสัดส่วนร้อยละ 33.37 ของ บริษัท เซฟ
เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จํากัด คิดเป็ นจํานวนหุน้ สามัญเท่ากับ 1,938,760 หุน้ ในมูลค่าราคาขายที่ 233.88 ล้านบาท ให้กบั
บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จํากัด ในฐานะผูจ้ ะซือ้ ตามที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 12/2563
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผา่ นมานัน้ ขณะนีไ้ ด้ดาํ เนินการปิ ดการซือ้ ขายเสร็จสิน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 24 ธันวาคม 2563 เป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว ดังนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จึงไม่ปรากฎรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อรอการขายในงบ
แสดงฐานะการเงินของบริษัท
สภาพคล่อง
บริษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 1.59 เท่า 1.10 เท่า และ
1.22 เท่า ตามลําดับ โดยอัตราส่วนสภาพคล่องเกิดจากรายการสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ ินหมุนเวียน ซึ่งหากพิจารณา
จากอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทพบว่า ในช่วงปี 2563 ปรับตัวสูงขึน้ จากปี 2562 เกิดจากการเพิ่มขึน้ ของรายการเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในขณะที่รายการหนีส้ นิ หมุนเวียนลดลงเล็กน้อย
นอกจากนีห้ ากพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว พบว่า บริษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ วันที่
31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 0.44 เท่า 0.23 เท่า และ 0.31 เท่า ตามลําดับ ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าว
เพิ่มขึน้ จากกับช่วงปี 2562 ที่ผา่ นมา ด้วยสาเหตุของการเพิ่มขึน้ ของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเช่นเดียวกับ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
หนี้สนิ
หนีส้ นิ หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีมูลค่าหนีส้ ิน หมุนเวียนเท่ากับ 1,181.25 ล้านบาท
1,676.02 ล้านบาท และ 1,673.05 ล้านบาท ตามลําดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาํ คัญ ดังต่อไปนี ้
- เงินเบิก เกิน บัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี
2563 มีมลู ค่าเท่ากับ 490.84 ล้านบาท 522.48 ล้านบาท และ 601.83 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีส้ ิน
และส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ ร้อยละ 15.74 ร้อยละ 15.60 และร้อยละ 16.98 ตามลําดับ โดยเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินถูกนํามาใช้เป็ นวงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท
เป็ นสําคัญ
- เจ้าหนีก้ ารค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และ และปี 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 189.37 ล้านบาท
153.08 ล้านบาท และ 215.15 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ ร้อย
ละ 6.07 ร้อยละ 4.57 และร้อยละ 6.07 ตามลําดับ ซึ่งบริษัทมีมลู ค่าเจ้าหนีท้ ี่เกิดจากการสั่งซือ้ วัตถุดิบเพื่อ
เตรียมใช้ในกระบวนการผลิตรองรับคําสั่งซือ้ ในส่วนธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการสั่งซือ้ เฟอร์นิเจอร์สาํ เร็จรู ป
จากผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยที่ผา่ นมาบริษัทมีระยะเวลาการจ่ายชําระคืนหนีใ้ นปี
2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 69 วัน 69.67 วัน และ 61.35 วัน ตามลําดับ ซึ่งการจ่ายชําระคืนหนี ้
เป็ นไปตามนโยบายการเรียกเก็บเงินจากเจ้าหนีก้ ารค้าของบริษัท
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- เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีมลู ค่าเท่ากับ
283.18 ล้านบาท 197.99 ล้านบาท และ 210.08 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีส้ ินและส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ เท่ากับร้อยละ 9.08 ร้อยละ 5.91 และร้อยละ 5.93 ตามลําดับ โดยรายการดังกล่าวเกิดขึน้ เพื่อเป็ น
ทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินกูย้ ืมในช่วง COVID-19 ที่ทางสถาบันการเงินของบริษัทมีความเข้มงวดต่อการ
ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ
- หุน้ กูส้ ว่ นที่ครบกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีมลู ค่าเท่ากับ
0 ล้านบาท 605.69 ล้านบาท และ 379.02 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ
ร้อ ยละ 0 ร้อ ยละ 18.09 และร้อ ยละ 10.69 ตามลํา ดับ โดยในรอบปี 2563 บริษัทได้จ่ายชําระคืนภาระ
หนี ห้ ุ้น กู้ส่ว นที่ ค รบกํา หนดชํา ระในวัน ที่ 9 สิง หาคม 2563 จํา นวน 605.69 ล้า นบาท เป็ น ที่ เ รีย บร้อ ย
แล้ว นอกจากนีใ้ นรอบปี 2563 บริษัทได้มีหนุ้ กูส้ ว่ นที่ออกใหม่และเสนอขายมูลค่า 581.10 ล้านบาท ซึ่งส่วน
นีย้ งั จัดอยูใ่ นประเภทหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน โดยหุน้ กูส้ ว่ นที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี จะครบกําหนดชําระ
ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 และ 31 กรกฎาคม 2564 ที่จะถึงนี ้
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีมลู ค่าหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 731.87 ล้าน
บาท 430.61 ล้านบาท และ 631.89 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดในรายการที่สาํ คัญ ดังนี ้
- หุน้ กู้ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีมลู ค่าเท่ากับ 688.64 ล้านบาท 375.11 ล้าน
บาท และ 571.16 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ ร้อยละ 22.09 ร้อย
ละ 11.20 และร้อยละ 16.11 ตามลําดับ
- เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีมลู ค่าเท่ากับ 31.76 ล้านบาท
41.83 ล้านบาท และ 45.60 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ ร้อยละ
1.02 ร้อยละ 1.25 และร้อยละ 1.29 ตามลําดับ
หนีส้ นิ รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีมลู ค่าหนีส้ นิ รวม เท่ากับ 1,913.12 ล้านบาท 2,106.63
ล้านบาท และ 2,304.94 ล้านบาท ตามลําดับ
บริษัทมีหนีส้ ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้ เท่ากับ 148.66 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่า 198.31 ล้านบาท โดยสาเหตุสาํ คัญเกิดจากยอดคงค้างภาระหนีเ้ งินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบัน
การเงินเพิ่มขึน้ จากเดิม 522.48 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้ เป็ น 601.83 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 รวมถึงรายการเจ้าหนีก้ ารค้าที่เพิ่มขึน้ เท่ากับ 62.08 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อนตามปริมาณการสั่งซือ้ วัตถุดิบเพื่อ
รองรับต่อคําสั่งซือ้ สินค้าของลูกค้า
ทัง้ นีบ้ ริษัทมีอตั ราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 1.86 เท่า ซึ่งเพิ่มขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มี
อัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 1.70 เท่า
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ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีมูลค่าส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 1,205.00 ล้านบาท
1,241.68 ล้านบาท และ 1,239.78 ล้านบาท ตามลําดับ
โดยส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีรายละเอียดในรายการที่สาํ คัญ ดังนี ้
- ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 239.85 ล้าน
บาท (จากทุนจดทะเบียน 354.14 ล้านบาท) 239.87 ล้านบาท (จากทุนจดทะเบียน 312.46 ล้านบาท) และ
239.87 ล้านบาท (จากทุนจดทะเบียน 299.16 ล้านบาท) ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมี
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแล้วเท่ากับ 239.87 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 959,487,557 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท ตามข้อมูลงบการเงินรวมของบริษัท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.77 ต่อหนีส้ ินและ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ โดยทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือ โดยส่วนใหญ่มีไว้เพื่อรองรับ การออกและเสนอขายหุน้ สามัญ
ให้แก่บคุ คลในวงจํากัด ตามการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) อย่างไรก็ตามหุน้ เพิ่มทุน
ในส่วนนีจ้ ะหมดอายุลงนับตัง้ แต่วนั ที่จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 นอกจากนีห้ นุ้ เพิ่มทุนส่วนที่
เหลือยังมีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม สําหรับ ECF-W3 ด้วย ซึ่ง
จะหมดอายุลงในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัทจะได้ลดทุนในส่วนของหุน้ จํานวนดังกล่าวต่อไป
- ส่ว นเกิ น มูลค่า หุ้น ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษั ท มี ส่วนเกิ น มูลค่า หุ้น เท่า กับ
768.12 ล้านบาท 768.34 ล้านบาท และ 768.34 ล้านบาทตามลําดับ ซึ่งในช่วงปี 2563 รายการส่วนเกินมูลค่า
หุน้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเป็ นผลจากการไม่มีสว่ นเกินมูลค่าหุน้ จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ECF-W3 ที่จะหมดอายุลงในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นี ้
- กําไรสะสม - ที่ยงั ไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีกาํ ไรสะสม - ที่ยงั
ไม่ได้จัดสรรเท่ากับ 369.45 ล้านบาท 407.25 ล้านบาท และ 430.84 ล้านบาท ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 บริษัทมีกาํ ไรสะสม - ที่ยงั ไม่ได้จดั สรร คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 12.15 ต่อหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
โดยในส่วนของกําไรสะสม - ที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี ้ ส่วนที่เพิ่มขึน้ เกิดจากกําไรจากการ
ดําเนินงานในระหว่างปี
กระแสเงินสด สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 153.58 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่ มี
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ติดลบ 58.90 ล้านบาท เกิดจากการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการที่ดีขนึ ้
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
บริษั ทมีเงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน ติ ดลบ 4.49 ล้านบาท รายการที่สาํ คัญเกิ ดจาก ในปี 2563 มีเงิ นสดถูก
นําไปใช้เป็ นเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บริษัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เมียนมาร์ ขนาด 220 เมกะวัตต์) เพิ่มขึน้ 230.30 ล้านบาท รวมถึงเพื่อการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึน้ 99.98 ล้านบาท
ในขณะที่มีเงินสดรับจากการจําหน่ายไปซึง่ หุน้ สามัญของ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จํากัด จํานวน 233.88 ล้านบาท
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กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 46.01 ล้านบาท รายการที่สาํ คัญเกิดจากการไถ่ถอน
หุน้ กูอ้ อกไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2563 เป็ นจํานวน 609.80 ล้านบาท รวมถึงการจ่ายชําระดอกเบีย้ จํานวน 124.74
ล้านบาท เป็ นสําคัญ
หากพิจารณาจากอัตราส่วนวงจรเงิ นสด (Cash Cycle) จะพบว่า ปี 2563 บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
เท่ากับ 155.65 วัน ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย เท่ากับ 83.59 วัน และระยะเวลาชําระหนีเ้ ฉลี่ยเท่ากับ 61.53 วัน ซึ่งทําให้
บริษัทมี Cash Cycle เท่ากับ 177.71 วัน โดยมีระยะเวลาเพิ่มขึน้ จากปี 2562 ที่มี Cash Cycle อยู่ที่ 163.98 วัน โดย
Cash Cycle เท่ากับ ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ บวกระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ หักด้วยระยะเวลาชําระหนีเ้ ฉลีย่
รายจ่ายเพื่อการลงทุน
รายจ่ายเพื่อการลงทุนของบริษัทที่ผ่านมา มีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุนในการก่อสร้างอาคารโรงงาน เครื่องจักรและ
อุปกรณ์สาํ หรับขยายกําลังการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยมีรายละเอียดรายจ่ายเพื่อการลงทุน ดังต่อไปนี ้
ตารางรายละเอียดรายจ่ายเพือ่ การลงทุน
หน่วย : ล้านบาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

135.92

56.22

99.98

ข้อสังเกตจากผูส้ อบบัญชี สําหรับงบการเงินสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- ไม่มี –
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ปั จจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญในอนาคต (Forward Looking)
บริษัทได้ดาํ เนินธุรกิจหลักด้านการเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ทาํ จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้
ยางพารา และถึงแม้วา่ ในช่วงปี 2563 นี ้ บริษัทจะได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
โรน่าไวรัสสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ซึง่ มีผลอย่างชัดเจนที่สง่ ผลต่อรายได้จากการขายลดลงในช่วงไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา
แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์รบั คําสั่งซือ้ เฟอร์นิเจอร์จากลูกค้าได้เริม่ กลับมาใหม่ตงั้ แต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่
4 ต่อเนื่องจนถึงช่วงปี 2564 ดังนัน้ รายได้ที่เข้ามาตัง้ แต่ไตรมาสที่ 3 จนถึงไตรมาสที่ 4 จึงสามารถช่วยชดเชยส่วนรายได้ที่
หายไปในช่วงไตรมาสที่ 1 ถึง 2 ได้ โดยจะเห็นได้จากตัวเลขรายได้จากการขายในปี 2563 ของบริษัทมีมลู ค่าที่เติบโตขึน้
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน แม้บริษัทจะไม่ได้รบั ผลกระทบที่สง่ ผลต่อฐานะการเงิน หรือผลการดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามบริษัทยังแสวงหาโอกาสการกระจายความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจออกไปยังธุรกิจประเภทใหม่ ๆ เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์หลักเพียงอย่างเดียว ทัง้ นีใ้ นส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ บริษัทยังคงมีความ
แข็งแกร่ง และสามารถสร้างความได้เปรียบต่อคูแ่ ข่งขัน เนื่องจากสามารถผลิตสินค้าได้ในราคาต้นทุนที่ต่าํ กว่าเมื่อเทียบกับ
ผูผ้ ลิตจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย และเวียดนาม ซึง่ ยังคงจัดเป็ นคูแ่ ข่งขันที่สาํ คัญของประเทศไทย
ดังนัน้ การคาดการณ์ปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการดําเนินงานของ
บริษัทนัน้ บริษัทมองว่า การจัดตัง้ บริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด (“ECF-P”) เพื่อเป็ นผูเ้ ข้าลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ขนาดกําลังการผลิต
ติดตัง้ รวม 220 เมกะวัตต์ ที่ทาง ECF-P เข้าลงทุนในบริษัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (“GEP”) ในสัดส่วน
ร้อยละ 20 ปั จจุบนั บริษัทได้เริ่มรับรู ส้ ว่ นแบ่งกําไร สําหรับการเริ่มจําหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ สําหรับเฟสที่ 1 ขนาด 50
เมกะวัตต์ นับตัง้ แต่วนั ที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาแล้ว และยัง คงเหลือ เฟสที่ 2 - 4 ที่ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างดําเนินการ
ก่อสร้างอีก 170 เมกะวัตต์ ที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จได้ครบทัง้ 4 เฟส ภายในปี 2565 นีต้ ่อไป
ทัง้ นีใ้ นระหว่างการก่อสร้างโครงการ บริษัทจะมีหน้าที่การใส่เงินส่วนผูถ้ ือหุน้ ส่วนที่เหลือ ส่วนของค่าใช้จ่ายจากการ
ดําเนินงาน รวมถึงค่าใช้จา่ ยในการลงทุนเกิดขึน้ ในระหว่างที่โครงการดังกล่าวยังไม่มรี ายได้ในเชิงพาณิชย์เกิดขึน้ ซึง่ อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าวต่อเนื่องจนกว่าโครงการจะมีรายได้จาก
การจําหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ครบทัง้ 4 เฟส
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ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ (COVID-19)
บริษัทได้พิจารณาการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทได้ ดังนี ้
1. การดาเนินงาน
บริษัทไม่ได้รบั ผลกระทบด้านความต้องการสินค้า เนื่องจากยังคงได้รบั คําสั่ง ซือ้ จากลูกค้าทัง้ ในประเทศและ
ต่า งประเทศเข้า มาอย่ า งต่อ เนื่ อ ง นอกจากนี ย้ ัง ไม่ เ กิ ด ปั ญ หาการระบาดของโรคในกลุ่ม พนัก งาน การ
เปลี่ยนแปลงแผนงานหรือเป้าหมาย รวมถึงมี ขอ้ จํากัดในการดําเนินงานแต่อย่างใด โดยที่ผ่านมาสิ่งที่บริษัท
ได้รบั ผลกระทบด้านการดําเนินงานคือ ได้รบั ผลกระทบจากห่วงโซ่อปุ ทาน ในส่วนของคู่คา้ ได้แก่ กลุม่ ผูผ้ ลิต
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้เอ็มดีเอฟ มีการปรับราคาสินค้าเพิ่มขึน้ รวมถึงเรื่องการบริหารจัดการการขนส่ง
สินค้าในช่วงที่ผา่ นมาบ้าง เป็ นต้น
2. การเงิน
ที่ผา่ นมาบริษัทได้รบั ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทําให้มีดอกเบีย้
หุน้ กูส้ งู เพื่อชดเชยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึน้ ส่งผลให้บริษัทมีตน้ ทุนทางการเงินเพิ่มขึน้ ทัง้ นีบ้ ริษัทคาดว่าจะมี
ผลกระทบเพียงช่วงเวลาของหุน้ กูท้ ี่ออกในรอบนัน้ และบริษัทได้หาแนวทางเพื่อลดต้นทุนทางการเงินอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงสถาบันการเงินที่ปกติเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนสินเชื่อเป็ นหลักกับทางบริษัท มีความระมัดระวัง
และเข้มงวดในการให้การสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมแก่บริษัทในช่วง COVID-19
3. ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
บริษัทได้รบั ผลกระทบบ้างจากเรือ่ งการจัดหาแรงงานต่างด้าวเพื่อเพิ่มเข้ามาในสายการผลิต ทําให้เกิดต้นทุน
การผลิตสูง รวมถึงการเกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสจากสถานการณ์ขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ที่ทาํ ให้สง่ ออกสินค้า
ไปยังลูกค้าต่างประเทศได้ลา่ ช้ากว่าเดิม
4. ภาระผูกพันตามสัญญา
-ไม่มี5. ความเสี่ยงต่อความอยูร่ อดของกิจการ
บริษัทประเมินว่า COVID-19 ไม่สง่ ผลกระทบต่อความอยู่รอดของกิจการ โดยพิจารณาจากปริมาณคําสั่งซือ้
ของลูกค้าที่ยงั คงเพิ่มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง และปริมาณกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี
2563 ที่เพิ่มขึน้ จากปี 2562 อย่างมีนยั สําคัญ โปรดพิจารณาข้อมูลประกอบในบทวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัท หัวข้อ สินทรัพย์ และกระแสเงินสด สําหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
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กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนีแ้ ล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
นอกจากนี ้ บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ น
สาระสาคัญทัง้ ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้
การกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รบั รองความถูกต้องแล้ว บริษัท
ได้มอบหมายให้ นายชาลี สุขสวัสดิ์ หรือนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนีไ้ ว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายชาลี สุขสวัสดิ์ หรือนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริษัท
ได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

1. นายวัลลภ

สุขสวัสดิ์

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม /
ประธานกรรมการบริหาร

นายวัลลภ สุขสวัสดิ์

2. นายชาลี

สุขสวัสดิ์

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม /
กรรมการบริหาร

นายชาลี สุขสวัสดิ์

3. นายอารักษ์

สุขสวัสดิ์

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม /
กรรมการบริหาร /
กรรมการผูจ้ ดั การ /

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

(ประทับตราบริษัท)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล -1

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน)

ผู้รับมอบอำนำจ
ชื่อ

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

1. นายชาลี

สุขสวัสดิ์

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม /
กรรมการบริหาร

นายชาลี สุขสวัสดิ์

2. นายอารักษ์

สุขสวัสดิ์

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม /
กรรมการบริหาร /
กรรมการผูจ้ ดั การ /

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล -2

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ลาดับ
1.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง
พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
- ประธานกรรมการบริ ษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการครัง้ แรก
26 ตุลาคม 2555

อายุ
(ปี )
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- 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)

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)
ไม่มี
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปั จจุบนั
- ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ
ตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
2547 - ปั จจุบนั - ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการ
อิสระ
บมจ.ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
2562 – ปั จจุบนั - ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บมจ.ยูบิส (เอเชีย)
2529 - ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 1

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ
- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์

- ผู้ผลิตและให้ บริการ
แม่พิมพ์เพื่อผลิต
ชิ ้นส่วนพลาสติก
- ผู้ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยางยาแนว
ฝากระป๋ อง และแลค
เกอร์ เคลือบกระป๋ อง
บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
- ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ
- วิทยาลัยระดับ ปวช. ,
บจก.E.Tech (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค ปวส.
ตะวันออก E.Tech)

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
- ประธานกรรมการบริ ษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

หน่ วยงานและองค์ กรอื่น ๆ

2520 – ปั จจุบนั

- ผู้นาองค์กรไลออนส์สากลภาครวม
310 ประเทศ

- กิจกรรม
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

(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการครัง้ แรก
26 ตุลาคม 2555
(ต่อ)

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 2

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

2.

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง
- ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการครัง้ แรก
26 ตุลาคม 2555

อายุ
(ปี )
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- 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)

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)
ไม่มี
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 3

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียน
2555 - ปั จจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ/
- ผู้ผลิตและจัด
กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ /
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
2556 - 2560
- ประธานกรรมการบริษัท
- ผู้ผลิตและจาหน่าย
บมจ.โอเชี่ยน คอมเมิรช
ผลิตภัณฑ์ก๊อกน ้า
2556 - ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ
- ธุรกิจให้ บริการเป็ นคน
บมจ.สหการประมูล
กลางในการจัดการ
ประมูลทรัพย์สิน
2557 - ปั จจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธาน - ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
กรรมการบริษัท
บมจ.ทีวี ธันเดอร์
2558 – ปั จจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ /
- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
กรรมการอิสระ
เคมีภณ
ั ฑ์
บมจ.เมกาเคม (ประเทศไทย)
2559 – ปั จจุบนั - ประธานกรรมการ
- ผลิตและจัดจาหน่าย
บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก
ถุงพลาสติก
(1994)

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง
- ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2550 – ปั จจุบนั - รองคณบดี ฝ่ ายวางแผนและพัฒนา
การศึกษา
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
NIDA)
2554 - ปั จจุบนั - กรรมการ
- ผู้ให้ บริการฝึ กอบรม และ
บจก.เลิร์นเทค
พัฒนาสื่อการสอนแบบครบ
วงจร (e-Learning Total
Solution)
2560 – 2562
- ประธานกรรมการ
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง
บมจ.พีซีเอ็น คอร์ ป
งานสาธารณูปโภคที่
เกี่ยวกับระบบคมนาคม
และขนส่ง
2558 – ปั จจุบนั - กรรมการตรวจสอบ /
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กรรมการอิสระ
บมจ.บ้ านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ ธานี)
2563 – ปั จจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการ - โรงงานผลิตพลังงาน
อิสระ
ไฟฟ้า
บจก.โคลเว่อร์ พาวเว่อร์

(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการครัง้ แรก
26 ตุลาคม 2555
(ต่อ)

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 4

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

3.

รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหา
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการครัง้ แรก
26 ตุลาคม 2555

อายุ
(ปี )
57
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- ปริ ญญาโท
วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี
วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตร
(DAP) รุ่ นที่ 99/2012 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)
ไม่มี
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

2555 - ปั จจุบนั

-

2539 - ปั จจุบนั

-

-

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / - ผู้ผลิตและจัด
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรร จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
หา / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
หน่ วยงานและองค์ 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 จากัด (มหาชน)

ลาดับ
4.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง
ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ง
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการอิสระ
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการครัง้ แรก
28 เมษายน 2560

อายุ
(ปี )
49

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- 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)

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)
ไม่มี
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2560 - ปั จจุบนั

2560

2560

2552 – 2560
2561 - 2562

2560 - ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 6

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค

ประเภทธุรกิจ
- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์

บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ
- วิสาหกิจ ของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ
กรุงเทพมหานคร
กิจการสังคม
ดาเนินการระบบ
บจก.กรุงเทพธนาคม
โครงสร้ างพื ้นฐาน
- กรรมการ
- วิสาหกิจ ของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรุงเทพมหานคร
บจก.กรุงเทพธนาคม
ดาเนินการระบบ
โครงสร้ างพื ้นฐาน
- ผู้จดั การโครงการโรงไฟฟ้า
- ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
บจก.นวนครการไฟฟ้า
- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- ยางพารา และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลิตภัณฑ์จาก
ค่าตอบแทน
ยางพารา ปาล์มน ้ามัน
บจก.ไทยอีสเทอร์ นกรุ๊ป โฮลดิ ้งส์
และผลิตภัณฑ์จาก
ปาล์มน ้ามัน
- รองกรรมการผู้อานวยการ
- วิสาหกิจ ของ
บจก.กรุงเทพธนาคม
กรุงเทพมหานคร
ดาเนินการระบบ
โครงสร้ างพื ้นฐาน

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ
5.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง
นายไพบูลย์ อรุ ณประสบสุข
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริ ษัท

อายุ
(ปี )
47

วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการครัง้ แรก
14 กรกฎาคม 2563

6.

นายชาลี สุขสวัสดิ์
- รองประธานกรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
- กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหา

53

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
- ปริ ญญาตรี
บริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริ ญญาตรี
บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
- ประกาศนียบัตร
(DAP) รุ่ นที่ 130/2016 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
- ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
- ประกาศนียบัตร
(DAP) รุ่ นที่ 94/2012 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)
ไม่มี
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
14 ก.ค.2563 ปั จจุบนั
2563 - ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั

2542 - ปั จจุบนั
2563 - ปั จจุบนั

บุตรของ
นายวัลลภ และ
พี่ชายของ
นายอารักษ์

(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการครัง้ แรก
26 ตุลาคม 2555

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 7

15.6315%

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
เฟอร์ นิเจอร์
- กรรมการ
ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
บมจ.ผงคอนกรีต
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
- กรรมการ
ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก
ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก
บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ
บจก.แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์
- กรรมการ
บจก. กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์)

บริการเป็ นที่ปรึกษา
ทางด้ านการเงิน
โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ประเทศ
เมียนมาร์

บริษัทจดทะเบียน
รองประธานกรรมการบริ
ษัท /
2542 – ปั จจุบนั
- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
กรรมการบริ
ห
าร
/
กรรมการบริ
หาร
(บุตรที่ยงั ไม่
เฟอร์ นิเจอร์
ความเสี่ยง / กรรมการสรรหา /
บรรลุนิติ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ภาวะ)
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
สัดส่วนการ
2558 – ปั จจุบนั - กรรมการ
- การเข้ าลงทุนในบริษัท
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
บจก.อี
ซ
เ
ี
อฟ
โฮลดิ
้งส์
อื่น
เมื่อเทียบ
2560 – ปั จจุบนั - กรรมการ
- การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
ระหว่างปี
บจก.อีซีเอฟ พาวเวอร์
ด้ านพลังงาน
2560 - ปั จจุบนั - กรรมการ
- โรงงานผลิตและ
บจก.แพลนเนท บอร์ ด
จาหน่ายแผ่นไม้ เอ็มดี
เอฟ (ยังไม่มีรายได้ ใน
เชิงพาณิชย์)
15.6317%

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ
7.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง
นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
- กรรมการบริ ษัท
- ประธานกรรมการบริ หาร
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการครัง้ แรก
26 ตุลาคม 2555

อายุ
(ปี )
79

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ประถมชันปี
้ ที่ 4
โรงเรี ยนวัดห้ วยสาริ กา
- ประกาศนียบัตร
(DAP) รุ่ น ที่ 96/2012 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
2.4533%
บริษัทจดทะเบียน
บิดาของ
2542
–
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
กรรมการบริ
ษ
ัท /
- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
3.1081%
นายชาลี และนาย
ประธานกรรมการบริหาร
เฟอร์ นิเจอร์
(รวมคูส่ มรส)
อารักษ์
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
สัดส่วนการ
ถือหุ้น
เปลี่ยนแปลง
เพิม่ ขึ ้น
0.1042% เมื่อ
เทียบระหว่าง
ปี

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 8

บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2558 – ปั จจุบนั - กรรมการ
- การเข้ าลงทุนในบริษัท
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์
อื่น
2560 – ปั จจุบนั - กรรมการ
- การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
บจก.อีซีเอฟ พาวเวอร์
ด้ านพลังงาน
2560 - ปั จจุบนั - กรรมการ
- โรงงานผลิตและ
บจก.แพลนเนทบอร์ ด
จาหน่ายแผ่นไม้ เอ็มดี
เอฟ (ยังไม่มีรายได้ ใน
เชิงพาณิชย์)

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

8.

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผู้จดั การ
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
- กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหา
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการครัง้ แรก
26 ตุลาคม 2555

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท
เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์ การเงิน มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
- ประกาศนียบัตร
 (DAP) รุ่ นที่ 95/2012 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
 หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่ นที่ 16
 หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ชานาญการประจาตัวสมาชิก
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)

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
บุตรของ
บริษัทจดทะเบียน
15.8040%
นายวัลลภ
2542
–
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
กรรมการบริ
ษ
ัท /
- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
15.9291%
และน้ องชายของ
กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดั การ / เฟอร์ นิเจอร์
(รวมคูส่ มรส)
นายชาลี
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
สัดส่วนการ
ถือหุ้น
เปลี่ยนแปลง
เพิม่ ขึ ้น
0.0823% เมื่อ
เทียบระหว่าง
ปี

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

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 9

พิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการสรรหา
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
บริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
- การเข้ าลงทุนในบริษัท
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์
อื่น
กรรมการ
- การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
บจก.อีซีเอฟ พาวเวอร์
ด้ านพลังงาน
กรรมการ
- โรงไฟฟ้าพลังงาน
บจก.กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) แสงอาทิตย์ ประเทศ
กรรมการ
เมียนมาร์
บจก.แพลนเนทบอร์ ด
- โรงงานผลิตและ
จาหน่ายแผ่นไม้ เอ็มดี
เอฟ (ยังไม่มีรายได้ ใน
เชิงพาณิชย์)

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ
8

รายชื่อ/ตาแหน่ ง
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผู้จดั การ
-ผู้อานวยการฝ่ ายขายและ
การตลาด (รักษาการ)
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการครัง้ แรก
26 ตุลาคม 2555
(ต่อ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)

- 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 ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 Digital Transformation for
CEO บมจ.เนชัน่ บอรดแคสติ ้ง
คอร์ ปอเรชัน่

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

หน่ วยงานและองค์ กรอื่น ๆ
2550 – ปั จจุบนั - คณะกรรมการ
Council of Asia Furniture
Associations (CAFA)
2555 – 2559
- นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
ไทย

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 10

ประเภทธุรกิจ

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

9.

นางสาวสุภคั โต๊ ะพงศ์อนันต์
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
(ส่วนสาขา)

อายุ
(ปี )
48

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาวนิตยา โต๊ ะพงศ์อนันต์

10.

นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
(ส่วนสาขา)
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
0.0000%
0.0002% 2546 – ปั จจุบนั - ผู้ชว่ ยรองกรรมการผู้จดั การ
- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
(รวมบุตรที่ยงั
(สาขา 1)
เฟอร์ นิเจอร์
ไม่บรรลุนิติ
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
ภาวะ)
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
ลดลง
15.6315%
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

48

- ปริ ญญาตรี
นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

คูส่ มรสของนางสาว
ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
ซึง่ เป็ นบุตรสาวของ
นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
และเป็ นน้ องสาว
ของนายชาลี สุข
สวัสดิ์ และนาย
อารักษ์ สุขสวัสดิ์

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 11

บริษัทจดทะเบียน
0.0001%
15.5879% 2542 – ปั จจุบนั - ผู้ชว่ ยรองกรรมการผู้จดั การ
(สาขา 2)
(รวมคูส่ มรส
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
และบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)
สัดส่วนการ
ถือหุ้น
เปลี่ยนแปลง
ลดลง
0.0647% เมื่อ
เทียบระหว่าง
ปี

- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ
11

รายชื่อ/ตาแหน่ ง
นายราชา พจน์อริ ยะ
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
(ส่วนสานักงานใหญ่)

อายุ
(ปี )
50

(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

12.

นางสาวพชนัน สิงห์ภู่
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

44

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท
บริ หารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาการ
จัดการ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาตรี
บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ส า ข า
การตลาด
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

- ปริ ญญาตรี
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)
ไม่มี
ไม่มี
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

ไม่มี

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 12

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียน
2553 - 2563

- ผู้อานวยการโรงงาน ส่วนสานักงาน
ใหญ่
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
2563 – ปั จจุบนั - ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
(สานักงานใหญ่)
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค

0.0001%
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาวน ้าทิพย์ สิงห์ภู่

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์

บริษัทจดทะเบียน
2542 – 2561

- ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
2561 – ปั จจุบนั - ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค

- ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

13.

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

อายุ
(ปี )
52

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- 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

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)
ไม่มี
ไม่มี
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียน
ปั จจุบนั
2559-2560

2556-2559

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 13

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/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
- สถาบันการเงิน
- การเข้ าลงทุนในบริษัท
อื่นๆ

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ
14.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ
- เลขานุการบริ ษัทและนัก
ลงทุนสัมพันธ์
(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาวธนยา ทองกิตติกลุ

อายุ
(ปี )
41

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ส า ห รั บ
ผู้ประกอบการ
สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม
อันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ปรึ กษา
ทางการเงิน โดยชมรมวาณิชธนกิจ
สมาคมบริ ษัทหลักทรัพย์ไทย
- ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการ
บริ ษัท โดยสมาคมส่งเสริ มกรรมการ
บริ ษัทไทย

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)
ไม่มี
0.3387%
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 14

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียน
2563 – ปั จจุบนั - เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ - ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
เฟอร์ นิเจอร์
2557 - 2563
- ผู้ชว่ ยเลขานุการบริษัทและนักลงทุน
สัมพันธ์
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร สาหรับรอบปี 2563
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลาดับ

รายชื่อ / ตาแหน่ ง

1

พลเอก เทอดศักดิ์ 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
นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

2

3

4

5

6

นายชาลี สุขสวัสดิ์
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริ หาร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

จานวนหุ้นที่ถอื
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

จานวนหุ้นที่ถอื
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

-ไม่มี-

-ไม่มี-

จานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ / (ลดลง)
ในปี 2563
-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

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

0.00
0.00

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
0.00

149,982,750

149,982,750

-ไม่มี-

15.6315

1,200

1,200

-ไม่มี-

0.0002
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บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ
7

8

9

10

11

12

13

รายชื่อ / ตาแหน่ ง
นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริษัท
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการบริษัท
กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวสุภคั โต๊ ะพงศ์อนันต์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ (ส่วนสาขา)
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ (ส่วนสาขา)
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายราชา
พจน์อริ ยะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ (สานักงาน
ใหญ่)
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวพชนัน สิงห์ภู่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายพงศ์พนั ธุ์ สุริยอัมพร
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
คูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

จานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ / (ลดลง)
ในปี 2563
-ไม่มี-

จานวนหุ้นที่ถอื
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

จานวนหุ้นที่ถอื
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

23,538,800

23,538,800

5,283,100
150,847,750

6,283,100
151,637,750

1,200,000
400

1,200,000
400

-ไม่มี-ไม่มี-

0.1251
0.0000

1,200
600

1,200
600

-ไม่มี-ไม่มี-

0.0002
0.0001

150,184,550
-ไม่มี-

149,560,550
-ไม่มี-

(624,000)
-ไม่มี-

15.5878
0.00

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

600

600

-ไม่มี-

0.0001

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

0.00
0.00

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.00

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 16

1,000,000
790,000

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
2.4533

0.6548
15.8040

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และเป็ น
ผู้มีความรู้ โดยจบการศึกษาด้ านเศรษฐศาสตร์ ด้ านการเงิ น ด้ านการบริ หารจัดการ ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ปรึ กษา
ทางการเงินโดยชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริ ษัทหลักทรัพย์ไทย รวมถึงผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริ ษัท รุ่ น CSP
110/2020 (Company Secretary Program) ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม
ขอบเขตและความรับผิดชอบ 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
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ เ ลขานุก ารบริ ษั ท พ้ น จากต าแหน่ง หรื อ ไม่อ าจปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ได้ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท แต่ง ตัง้
เลขานุการบริ ษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่เลขานุการบริ ษัทคนเดิมพ้ นจากตาแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ และ
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึง่ ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 17

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน)

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษทั ย่อย และบริษัทร่วม

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

ชื่อ – นำมสกุล
พลเอก เทอดศักดิ์
มารมย์
รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรกั ษ์
รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
ดร.เอกรินทร์
วาสนาส่ง
นายไพบูลย์
อรุณประสบสุข
นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
นายชาลี
สุขสวัสดิ์
นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์

ECF
1
2
2
2
2
2, 3
2, 4
2, 4

VV-Decor

ECFH

ECF-P

PNB

SAFE*

PWGE*

SAFE-B*

SAFE-P*

GEP

2
2, 4
2, 4

2
2, 4
2, 4

2
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

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

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (บริษัท)
บริษัท วีว-ี เดคคอร์ จากัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.95
บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จากัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 75.00
บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท แพลนเนทบอร์ด จากัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 57.00
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จากัด ในฐานะบริษัทร่วม ที่ ECF-P ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 33.37
บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จากัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่ SAFE ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จากัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่ SAFE ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี แพร่ จากัด โดยเปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่ SAFE ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 49.00
บริษัท กรีน เอิรธ์ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด ในฐานะบริษัทร่วม ที่ ECF-P ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20.00

*นับตัง้ แต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทได้เข้าสู่การเจรจาเงื่อนไขและข้อตกลงเพื่อพิจารณาหาแนวทางการจาหน่ายไปซึ่งหุน้ สามัญของบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จากั ด (“SAFE”) ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“ECF-Power”)
ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 33.37 คิดเป็ นจานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดเท่ากับ 1,938,76 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท ซึ่งต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ได้มีมติท่สี าคัญคือ อนุมตั ิการจาหน่ายไปซึง่ หุน้ สามัญของบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี
โฮลดิง้ ส์ จากัด (“SAFE”) ในมูลค่าราคาขายที่ 233.88 ล้านบาท ให้กบั บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จากัด ในฐานะผูจ้ ะซือ้ ซึง่ ไม่เข้าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทแต่อย่างใด โดยได้ปิดการซือ้ ขายเป็ นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ดังนัน้ ภายหลังจากวันที่
ดังกล่าว จะไม่ปรากฎรายการเข้าลงทุนในบริษัทร่วม รวมถึงการส่งตัวแทนเข้าเป็ นกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย SAFE PWGE SAFE-B และ SAFE-P อีกต่อไป

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน)

รำยละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แต่งตัง้ บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด ให้ปฏิบตั ิงานเป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดย นางสาววรรณา เมลือง
นนท์ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู้ รวจสอบภายในของบริษัท และนางสาวพิมพ์ราไพ บุญชะนะ เป็ นผูป้ ฎิบตั ิงานกากับดูแลระบบตรวจสอบภายในของบริษัท
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ดังนี ้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง

นางสาววรรณา เมลืองนนท์
- หั ว ห น้ า ง าน ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใน ที่ ป ระ ชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง บริ ษั ท
แอค-พลัส คอนซัล แตนท์ จ ากั ด (“บจก. แอคพลัส”) ซึ่งเป็ นองค์กรจากภายนอก (Outsourcing)
ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดย
บจก.แอค-พลัส คอนซัล แตนท์ ได้ม อบหมายให้
นางสาววรรณา เมลื อ งนนท์ ต าแหน่ ง กรรมการ
ผูจ้ ัดการของ บจก. แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ เป็ น
ผู้ร ับ ผิ ด ชอบหลัก ในการปฏิ บัติ ห น้าที่ เป็ น หัวหน้า
งานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
อำยุ
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติอบรม
(ปี )
ในบริษัทฯ ระหว่ำง
(ร้อยละ) กรรมกำรและ
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
บริษัท
ผู้บริหำร
52 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต,
ไม่มี
ไม่มี
2537 – ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. แอค-พลัส คอนซัล
ด้านตรวจสอบและ แตนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี
ประเมินระบบ
2537
ควบคุมภายใน
- ประกาศนียบัตรสอบบัญชี,
ตรวจสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี
บริการด้านบัญชีและ
2534
ที่ปรึกษา งาน
- ปริญญาตรี
บัญชีบณ
ั ฑิต,
ตรวจสอบสถานะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี
ทางการเงินเพื่อ Due
2533
Diligence

- โรงเรียนราชินี ปี 2529

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 1

บมจ ไดเมท (สยาม)

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
อำยุ
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติอบรม
(ปี )
ในบริษัทฯ ระหว่ำง
(ร้อยละ) กรรมกำรและ
ผู้บริหำร

ประวัติอบรม :
- Managing the Internal Audit
Function : การบริหารหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน จัดโดยสมาคม
ผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย
- Fraud Risk & Control : ความ
เสี่ยงจากการทุจริต
และการ
ควบคุม
จัดโดยสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk
Management Program for
Corporate
Leader
(RCL5/2016)
โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- การอบรมด้านการตรวจสอบ
ภายใน เรื่อง
เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 2

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2561 – ปั จจุบนั

ตำแหน่ง
กรรมการ

บริษัท
บจก. สยาม ไบโอแมส ซัพ
พลาย

2559 – 2561

ประธานกรรมการ
บริษัท

บมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรช

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
อำยุ
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติอบรม
(ปี )
ในบริษัทฯ ระหว่ำง
(ร้อยละ) กรรมกำรและ
ผู้บริหำร

-

-

-

-

การตรวจสอบทุจริต จัดโดยสภา
วิชาชีพบัญชี
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
(Workshop) COSO2013 กรอบ
แนวทางระบบการควบคุมภายใน
ใหม่ล่าสุด รุน่ ที่ 3/56 จัดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
(Workshop)
วิธีการประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการ
ตรวจสอบภายใน รุน่ ที่ 3/55 จัด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
(Workshop) การประเมินระบบ
การควบคุมภายในแบบ COSOERM
ของแต่ละระบบงาน
(ธันวาคม 2554)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit
Committee Program – ACP
เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 3

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

บริษัท

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
อำยุ
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติอบรม
(ปี )
ในบริษัทฯ ระหว่ำง
(ร้อยละ) กรรมกำรและ
ผู้บริหำร

รุน่ ที่ 42/2013 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร
หลักสูตร
Director
Accreditation
Program – DAP รุน่ ที่ 99/2012
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลข
ทะเบียน 4170

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 4

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

บริษัท

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ
-ไม่มี-

เอกสารแนบ 4 หน้าที่ 1

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบอืน่ ๆ
-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 1

