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วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายระยะยาว
ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
สารจากประธานกรรมการบริษัท
สารจากกรรมการผู้จัดการ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายงานคณะกรรมการสรรหา
รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
โครงสร้างการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำ�คัญอื่น
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำ�คัญ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะผลิตภัณฑ์
โครงสร้างรายได้
ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรม
ปัจจัยความเสี่ยง
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
โครงสร้างการจัดการ
การกำ�กับดูแลกิจการ
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายการระหว่างกัน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วิสัยทัศน์
VISION

“มุ่งมั่นทีจ่ ะเป็นผู้นำ�ด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และสร้างโอกาสในการเติบโต
ของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง”

พันธกิจ
MISSION

SUSTAINABILITY
การพััฒนาให้้องค์์กรเติิบโตด้้วยความยั่่�งยืืน ได้้แก่่
การจััดหาแนวทางเพื่่�อลดต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายในการเป็็นผู้้�ผลิิต
เฟอร์์นิิเจอร์์ของบริิษััท / การขยายสู่่�ธุุรกิิจด้้านพลัังงานทดแทน
ซึ่่�งเป็็นแนวโน้้มที่่�สำำ�คััญและเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการสร้้างความมั่่�นคง
ด้้านพลัังงาน เป็็นการสร้้างรายได้้และผลกำำ�ไรอย่่างต่่อเนื่่�อง
ให้้กัับภาพรวมของธุุรกิิจ เป็็นต้้น

DIVERSIFICATION
การกระจายความเสี่่�ยงในธุุรกิิจ เช่่น การมีีทั้้�งรายได้้จากการ
จำำ�หน่่ายสิินค้้าทั้้�งในและต่่างประเทศ การมีีกลุ่่�มลููกค้้าที่่�หลากหลาย
ตั้้�งแต่่การส่่งออก ร้้านค้้าปลีีกสมััยใหม่่ โชว์์รููมจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ร้้านค้้าส่่ง ร้้านค้้าปลีีกเฟอร์์นิิเจอร์์ทั่่�วประเทศ
และยัังรวมถึึงการขยายธุุรกิิจไปยัังธุุรกิิจประเภทอื่่�น ๆ
อาทิิ ธุุรกิิจด้้านพลัังงาน เพื่่�อกระจายความเสี่่�ยงและไม่่พึ่่�งพิิง
ธุุรกิิจเฟอร์์นิิเจอร์์เพีียงอย่่างเดีียว

ADAPTATION
การพร้้อมสร้้างกลยุุทธ์์แห่่งการเปลี่่�ยนแปลงและปรัับตััวในธุุรกิิจ
อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสร้้างโอกาสในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เป็็นไปด้้วย
ความมั่่�นคงและยั่่�งยืืน ตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นจากธุุรกิิจการเป็็นผู้้�ผลิิต
ชิ้้�นส่่วนเฟอร์์นิิเจอร์์ มาถึึงผู้้�ผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพารา
เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด และผู้้�ผลิิตกระดาษปิิดผิิว
เพื่่�อลดต้้นทุุนในการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ เป็็นต้้น

ค่านิยมองค์กร
ทำำ�งานด้้วยใจที่่�มุ่่�งมั่่�นในเป้้าหมาย (Be Passionate and Determined)
ลดกระบวนการทำำ�งานแต่่ได้้ประสิิทธิิภาพที่่�มากขึ้้�น (Do More with Less)
แสวงหาการเติิบโตและเรีียนรู้้�อย่่างไม่่หยุุดนิ่่�ง (Pursue Growth and Learning)
สื่่�อสารด้้วยใจที่่�เปิิดกว้้าง เที่่�ยงธรรมและซื่่�อสััตย์์ต่่อผู้้�อื่่�น
(Build Open, Integrity, Honest relationships with Communication)

วัตถุประสงค์
“การนำ�พาองค์กรให้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน”

เป้าหมายระยะยาว
บริิษััทกำำ�หนดเป้้าหมายระยะยาว โดยจะรัักษาอััตราการเจริิญเติิบโตของยอดขาย และกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน
ในกลุ่่�มธุุรกิิจเฟอร์์นิิเจอร์์ ให้้เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง และมุ่่�งสู่่�การเป็็นองค์์กรพััฒนาต่่อยอดการลงทุุนเพื่่�อลดต้้นทุุน
ในธุุรกิิจการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์แบบครบวงจร รวมถึึงการตั้้�งเป้้าหมายผลตอบแทนจากธุุรกิิจด้้านพลัังงานทดแทน
คิิดเป็็นสััดส่่วนไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 30 ของกำำ�ไรสุุทธิิรวมของบริิษััทและบริิษััทย่่อยทั้้�งหมดภายในระยะเวลา 3 ปีี
รวมถึึง การกระจายความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินธุุรกิิ จสู่่�ธุุร กิิ จป ระเภทอื่่�น ๆ ที่่�มีีศัักยภาพและโอกาสในการเติิบ โต
อย่่างต่่อเนื่่�อง
สำำ�หรัั บ เป้้ า หมายระยะยาวมากกว่่ า 3 ปีี ขึ้้� น ไป บริิ ษัั ท ตั้้� ง เป้้ า หมายการเป็็ น ผู้้�นำำ� ในธุุ ร กิิ จ การเป็็ น ผู้้�ผลิิ ต และ
จััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์เพื่่�อการส่่งออก และการเป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจการจััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ ให้้กัับร้้านค้้าส่่ง
ร้้านค้้าปลีีกทั่่�วประเทศ และภููมิิภาคอาเซีียน

BUSINESS
PROFILE
FURNITURE RELATED BUSINESS
PARTICLE
BOARD
FURNITURE

RUBBER
WOOD
FURNITURE

DRIED
RUBBER
WOOD

FOIL
PAPER

RENEWABLE ENERGY

SOLAR
POWER
PLANT
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ

งบแสดงฐานะการเงิิน
สิินทรััพย์์รวม
หนี้้�สิินรวม
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวม
ทุุนจดทะเบีียนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
รายได้้จากการขาย – สุุทธิิ
รายได้้รวม
ต้้นทุุนขาย
ค่่าใช้้จ่่ายรวม
ภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี - ส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่
กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี - ส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่

อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
อััตราผลตอบแทนสิินทรััพย์์ (%)
อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น (%)
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น (%)
อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ (%)
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (เท่่า)
กำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น (บาท)
มููลค่่าทางบััญชีีต่่อหุ้้�น (บาท)

ปีี 2563
3,544.72
2,304.94
1,239.78
239.87

ปีี 2563
1,384.49
1,415.63
1,077.23
1,291.20
13.80
31.65
41.16
17.70
27.21

ปีี 2563
0.92
2.55
22.19
2.24
1.86
0.04
1.29

ปีี 2562
3,348.31
2,106.63
1,241.68
239.87

หน่่วย : ล้้านบาท
ปีี 2561
3,118.12
1,931.12
1,205.00
239.85

ปีี 2562
1,254.18
1,290.90
851.54
1,109.90
7.49
68.87
69.89
65.44
66.46

หน่่วย : ล้้านบาท
ปีี 2561
1,393.11
1,443.33
981.81
1,264.45
18.31
58.46
63.17
58.04
62.74

ปีี 2562
2.13
5.63
32.10
5.33
1.70
0.07
1.29

หน่่วย : ล้้านบาท
ปีี 2561
1.98
5.24
29.52
4.05
1.59
0.07
1.26
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

ธุุรกิิจภายใต้้การดำำ�เนิินงานของ ECF
ECF คืือ ผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ที่่�ผลิิตจากไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด ไม้้เอ็็มดีีเอฟ และ
ไม้้ยางพารา กระดาษปิิดผิิว ไม้้ยางพาราแปรรููปอบแห้้ง นอกจากนี้้�บริิษััทยัังได้้เข้้าร่่วม
ลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานทดแทน
บริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด ในฐานะบริิษััทย่่อยของ ECF ได้้เข้้า ลงทุุนผ่่าน บริิษััท
กรีีน เอิิร์์ธ พาวเวอร์์ (ไทยเลนด์์) จำำ�กััด โดย ECF- POWER มีีสััดส่่วนการลงทุุน
ร้้อยละ 20 สำำ�หรัับโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ขนาดกำำ�ลัังการผลิิต 220
MW ปััจจุุบัันสามารถ COD ได้้ ไปแล้้ว 50 MW และอยู่่�ระหว่่างการก่่อสร้้างโครงการ
โรงไฟฟ้้าเฟสที่่� 2, 3 และ 4 สำำ�หรัับ 170 MW ที่่�เหลืือให้้แล้้วเสร็็จโดยเร็็วต่่อไป

เปรีียบเทีียบรายได้้
แบ่่งตามประเภทผลิิตภััณฑ์์
1,138.44
22.05%

หน่่วย: ล้้านบาท

2562
2563
%Grown

5.45%

-19.61%

-61.87%

-35.62%

Particle cle
Board

-100.00%

116.59

75.67

Rubber
wood

Dealer &
Showroom

50.48

3.31

0.00

Foil
paper

Sawn
timber

Can Do

สััดส่่วนรายได้้
จากการขายแบ่่งตามผลิิตภััณฑ์์

2561
2562
2563

43.30%
Particle Board
Rubber wood
Dealer & Showroom
Foil paper
SAWN TIMBER
CAN DO

อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น
29.52%
32.10%

402.64

22.19%

307.26

2561
2562
2563

869.30 / 63%
23.03%

63.17

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ

4.05%

หน่่วย: ล้้านบาท

69.89
41.16

5.33%
2.24%

ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร

จากธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ ปีี 2563

Export
Sales
หน่่วย: ล้้านบาท

706.57 / 56%

82.23%

* ปีี 2562 มีีกำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายตราสิินค้้า คอสต้้า ซึ่่�งไม่่เกิิดขึ้้�นบ่่อย

การจััดจำำ�หน่่าย

2562
2563

5.47%
8.42%

กำำ�ไรสุุทธิิ

ช่่องทาง

Domestic
Sales

0.00%

กำำ�ไรสุุทธิิ
และอััตรากำำ�ไรสุุทธิิ
หน่่วย: ล้้านบาท

411.3

หน่่วย: ล้้านบาท

0.24%

กำำ�ไรขั้้�นต้้น
และอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น
กำำ�ไรขั้้�นต้้น

ตราสิินค้้าสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์

547.61 / 44%

หน่่วย: ล้้านบาท

ไตรมาสที่่� 1
ไตรมาสที่่� 2

515.19 / 37%

ไตรมาสที่่� 3

-5.92%

ไตรมาสที่่� 4

16.89
3.54
11.55
3.16
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

สารจากประธานกรรมการ

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน) มุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ควบคู่่�ไปกัับ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจตามวิิสััยทััศน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ว่่า “มุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านธุุรกิิจเฟอร์์นิิเจอร์์ ในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้ และสร้้างโอกาสในการเติิบโตของธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง” ซึ่่�งผมในฐานะประธานกรรมการบริิษััท และกรรมการ
ตรวจสอบ ขอเรีียนต่่อท่่านผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มว่่า แม้้ว่่าปีี 2563 อย่่างที่่�ทราบกัันดีีว่่า ทุุกภาคส่่วนอุุตสาหกรรม
และธุุ ร กิิ จต่่ า งๆ โดยส่่ ว นใหญ่่ ล้้ ว นได้้ รัั บ ผลกระทบจากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของเชื้้� อ ไวรัั ส โคโรน่่ า สายพัั น ธุ์์�
ใหม่่ (COVID-19) ซึ่่� ง ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ อย่่ า งมีีนัั ย สำำ�คัั ญ สำำ�หรัั บ บริิ ษัั ท เราย่่ อ มได้้ รัั บ ผลกระทบ
ทำำ�ให้้เกิิดการชะลอตััวของรายได้้ลดลงในช่่วงไตรมาสที่่� 1 ถึึง กลางไตรมาสที่่� 2 อย่่างไรก็็ตาม บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์
เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน) ยัังคงสามารถสร้้างรายได้้ ให้้กลัับมาเติิบโตได้้เมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นถึึง
ความมุ่่�งมั่่�นและทุ่่�มเทที่่�จะสร้้างเสถีียรภาพให้้กัับธุุรกิิจของบริิษััทให้้ดำำ�เนิินต่่อไปได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
และสำำ�หรัับในปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทได้้มีีการพััฒนาปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยปีี 2563 บริิษััทถููกจััดให้้อยู่่�ในกลุ่่�มบริิษััทจดทะเบีียนที่่�มีีคะแนนระดัับ ดีีเลิิศ หรืือ 5 ดาว ซึ่่�งเป็็นผลสำำ�รวจตามโครงการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการ บริิษััทจดทะเบีียน ประจำำ�ปีี 2563 (CORPORATE GOVERNANCE REPORT OF THAILAND LISTED
COMPANIES 2020) ที่่�สถาบัันกรรมการบริิษััทไทยจััดทำำ�ขึ้้�น ซึ่่�งต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2 ถืือว่่าเป็็นการสะท้้อนให้้เห็็นถึึง
ผลงานที่่�ผ่่านมาว่่าบริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้ นอกจากนั้้�นบริิษััทยัังให้้ความสำำ�คััญ
ต่่อการพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน โดยเน้้นพััฒนาการดำำ�เนิินงานด้้านเศรษฐกิิจ ด้้านสัังคม และด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อสร้้าง
ความสมดุุลประโยชน์์ ให้้เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มอย่่างเท่่าเทีียม
ในนามของคณะกรรมการบริิษััท ผมขอขอบคุุณคณะผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคน ที่่�ตั้้�งใจทำำ�งานด้้วยความมุ่่�งมั่่�น ทุ่่�มเท
อดทน ริิเริ่่�ม และมีีวิินััย เพื่่�อการพััฒนาบริิษััทให้้เจริิญเติิบโตยิ่่�งขึ้้�น ขอขอบคุุณท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า คู่่�ค้้า และผู้้�ที่่� ได้้ ให้้การ
สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของบริิษััทด้้วยดีีเสมอมา ถืือว่่าทุุกท่่านเป็็นผู้้�ที่่�มีีความสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจของบริิษััท
และหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าจะได้้รัับความร่่วมมืือจากทุุกท่่านด้้วยดีีเช่่นนี้้�ตลอดไป
ในโอกาสนี้้� ผมขออำำ�นวยพรให้้ทุุกท่่าน พร้้อมครอบครััว จงประสพแต่่ความสุุข ความเจริิญ ความก้้าวหน้้า และความมั่่�งคั่่�ง
สััมฤทธิ์์�ผลในสิ่่�งที่่�พึึงปรารถนาโดยทั่่�วกััน

ในนามคณะกรรมการบริิษััท
บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน)

พลเอก เทอดศัักดิ์์� มารมย์์
ประธานกรรมการบริิษััท
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รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

สารจากกรรมการผู้้�จััดการ

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

ในรอบปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา แม้้ว่่าเศรษฐกิิจโดยภาพรวมจะได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า
สายพัันธุ์์�ใหม่่ (COVID-19) ส่่งผลให้้ ECF ได้้รัับผลกระทบในบางด้้าน อาทิิ ด้้านคำำ�สั่่�งซื้้�อที่่�ชะลอตััวลง ด้้านการผลิิต และ
การขนส่่งสิินค้้าที่่�ล่่าช้้าไปจากแผนการดำำ�เนิินงานที่่� ได้้วางเอาไว้้ ซึ่่�งผลกระทบดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�นอย่่างชััดเจนในช่่วงไตรมาสที่่� 1
ถึึงกลางไตรมาสที่่� 2 แต่่อย่่างไรก็็ตาม ECF ได้้เริ่่�มกลัับเข้้ามามีีคำำ�สั่่�งซื้้�อเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องและพลิิกฟื้้�นสถานการณ์์ ให้้รายได้้
มีีตััวเลขที่่�เติิบโตขึ้้�นจากปีี 2562 ในที่่�สุุด ซึ่่�งกลุ่่�มลููกค้้าที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นส่่งคำำ�สั่่�งซื้้�อเข้้ามามากอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ คืือ กลุ่่�มลููกค้้า
จากประเทศจีีน อิินเดีีย สหรััฐอเมริิกา และตะวัันออกกลาง ซึ่่�งบริิษััทยัังมีีโอกาสที่่�จะได้้รัับคำำ�สั่่�งซื้้�ออย่่างต่่อเนื่่�องในอนาคต
เนื่่�องจากกลุ่่�มลููกค้้าเหล่่านี้้�เป็็นกลุ่่�มลููกค้้ารายใหญ่่ที่่�มีีศัักยภาพในการเติิบโต ซึ่่�งยัังมีีความต้้องการในการสั่่�งซื้้�อสิินค้้าเพิ่่�มขึ้้�น
และในช่่วงปลายปีีที่่�ผ่่านมาบริิษััทได้้เริ่่�มขยายการลงทุุนในเครื่่�องจัักรเพื่่�อเพิ่่�มสายการผลิิต รวมถึึงในรอบปีี 2564 เรายัังคง
มีีแผนขยายและลงทุุนในเครื่่�องจัักรอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้สามารถรองรัับคำำ�สั่่�งซื้้�อที่่�เพิ่่�มขึ้้�นดัังกล่่าว
สำำ�หรัับธุุรกิิจพลัังงานทดแทน ที่่�เข้้าลงทุุนผ่่านบริิษััทย่่อย คืือ บริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด โดยได้้ลงทุุนในสััดส่่วนร้้อยละ 20
ผ่่าน บริิษััท กรีีน เอิิร์์ธ พาวเวอร์์ (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด (GEP) ในฐานะผู้้�ลงทุุนโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ณ เมืืองมิินบูู
ประเทศเมีียนมาร์์ ปััจจุุบัันสามารถจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์สำำ�หรัับเฟสที่่� 1 ขนาดกำำ�ลัังการผลิิต 50 เมกะวััตต์์ จากทั้้�งหมด
220 เมกะวััตต์์ ได้้เป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว ตั้้�งแต่่วัันที่่� 27 กัันยายน 2562 ที่่�ผ่่านมา แม้้ว่่า ในช่่วงปีี 2563 จากการแพร่่ระบาดของ
COVID-19 จะส่่งผลกระทบให้้การก่่อสร้้างในเฟสที่่� 2 เกิิดความล่่าช้้าไปจากเดิิม แต่่ในปััจจุุบัันทางโครงการสามารถกลัับมา
ดำำ�เนิินการตามแผนก่่อสร้้างที่่�วางไว้้ ได้้บ้้างแล้้ว และมีีแผนเร่่งการก่่อสร้้างสำำ�หรัับเฟสที่่�เหลืือให้้ครบทั้้�ง 4 เฟส โดยเร็็ว เพื่่�อจะ
ได้้รัับรู้้�ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าต่่อไป นอกจากนี้้�ทาง GEP ยัังมีีแผนการเตรีียมตััวเพื่่�อเข้้าเป็็นบริิษััทจดทะเบีียน
ในตลาดหลัักทรััพย์์ ซึ่่�งปััจจุุบัันทางที่่�ปรึึกษาทางการเงิินอยู่่�ระหว่่างขั้้�นตอนการเตรีียมการในส่่วนต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยคาดว่่า
จะสามารถยื่่�นไฟลิ่่�งต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ได้้ภายในไม่่เกิินไตรมาสที่่� 2 ปีี 2565 นี้้�
และสำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานที่่�เกิิดขึ้้�นในภาพรวมสำำ�หรัับรอบปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทสามารถสร้้างรายได้้รวมเท่่ากัับ 1,415.63
ล้้านบาท และกำำ�ไรส่่วนของบริิษััทได้้เท่่ากัับ 41.16 ล้้านบาท ภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 บริิษััทยัังสามารถ
สร้้างรายได้้ ได้้เติิบโต และมีีผลกำำ�ไรเกิิดขึ้้�นได้้ สำำ�หรัับปีี 2563 จึึงนัับได้้ว่่า เป็็นอีีกปีีที่่�ทางทีีมงานผู้้�บริิหารสามารถบริิหารจััดการ
ได้้ผลเป็็นที่่�น่่าพอใจ แม้้ว่่าในแต่่ละปีีคณะผู้้�บริิหารจะต้้องเผชิิญหน้้ากัับการเปลี่่�ยนแปลงจากปััจจััยภายนอกที่่�บางครั้้�งไม่่สามารถ
ควบคุุมได้้ แต่่สิ่่�งที่่�สำำ�คััญ คืือ การติิดตามสถานการณ์์และการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงที่่�จะส่่งผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงาน
อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้ทัันต่่อการวางแผนรัับมืือ และปรัับแผนการดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องเพื่่�อลดทอนผลกระทบที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นได้้
ให้้น้้อยที่่�สุุด ประกอบกัับความอุุตสาหะที่่�จะไม่่ย่่อท้้อ และพ่่ายแพ้้ต่่อปััญหาที่่�เข้้ามา ทางคณะผู้้�บริิหาร และผมต้้องขอขอบคุุณ
จากใจจริิงต่่อทีีมงานผู้้�บริิหาร และพนัักงานในทุุกระดัับ ที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อบริิษััท ให้้ความทุ่่�มเท ความมุ่่�งมั่่�น ความร่่วมแรง
ร่่วมใจ ที่่�จะเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญในการผลัักดััน ECF ให้้เติิบโตอย่่างมั่่�นคงร่่วมกัันต่่อไป

นายอารัักษ์์ สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการผู้้�จััดการ
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำำ�ปีี 2563

เรีียน 	ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด
(มหาชน) (ECF) ประกอบด้้วย กรรมการอิิสระ 3 ท่่าน ซึ่่�งเป็็นผู้้�มีี
ความรู้้� ความสามารถ มีีประสบการณ์์เฉพาะด้้าน มีีคุุณสมบััติิ
ครบถ้้วนตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
มีีความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยประกอบด้้วย
1. รศ.ดร. มนตรีี โสคติิยานุุรัักษ์์
	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	พลเอก เทอดศัักดิ์์� มารมย์์
กรรมการตรวจสอบ
3. รศ. ทรงกลด จารุุสมบััติิ
กรรมการตรวจสอบ
สำำ�หรัับรอบปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีี
การประชุุมรวม 4 ครั้้�ง โดยในจำำ�นวน 4 ครั้้�งดัังกล่่าวกรรมการ
ตรวจสอบได้้เข้้าร่่วมประชุุมครบองค์์ประชุุม โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม
ในทุุกครั้้�งร่่วมกัับคณะกรรมการตรวจสอบ ได้้แก่่ ผู้้�สอบบััญชีี
รัั บ อนุุ ญ าต และผู้้�ต รวจสอบระบบควบคุุ ม ภายใน เข้้ า ชี้้� แ จง

ข้้อเท็็จจริิง ผลการตรวจสอบบััญชีี พร้้อมแสดงหลัักฐานและข้้อมููล
ประกอบการนำำ�เสนอในแต่่ละไตรมาส และในบางประเด็็นที่่�สำำ�คััญทาง
คณะกรรมการตรวจสอบจะเชิิญผู้้�บริิหารบริิษััทเข้้าร่่วมประชุุม
เพื่่�อร่่วมชี้้�แจงในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย
การประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้้ปฏิิบััติิตามกฎบััตร
คณะกรรมการตรวจสอบที่่�คณะกรรมการบริิษััทได้้พิิจารณา
อนุุมััติิไว้้อย่่างเคร่่งครััด และผลการประชุุมแต่่ละครั้้�งได้้รายงาน
การปฏิิบััติิงานโดยสรุุปพร้้อมข้้อเสนอแนะที่่�เห็็นว่่าเป็็นประโยชน์์
ต่่อฝ่่ายบริิหารให้้แก่่คณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อรัับทราบ โดยสามารถ
สรุุปสาระสำำ�คััญ ได้้ดัังนี้้�
•

การสอบทานงบการเงิินรายไตรมาส และงบการเงิินประจำำ�ปีี
2563 ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
รายงานทางการเงิิน รายการบััญชีี ของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
จััดทำำ�ขึ้้�นโดยถููกต้้องตามที่่�ควร ตามมาตรฐานบััญชีี และ
ข้้อกำำ�หนดทางกฎหมาย มีีการเปิิดเผยข้้อมููลไว้้ ในหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินอย่่างเพีียงพอ รวมถึึงพิิจารณาการวิิเคราะห์์
งบการเงิินในประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญรายไตรมาส เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
กระบวนการจััดทำำ�งบการเงิิน และการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญ

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

มีีความถููกต้้อง เชื่่�อถืือได้้ และเป็็นไปตามมาตรฐานบััญชีี
ตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบ
มีีความเห็็นว่่า รายงานทางการเงิินของบริิษััท ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นตาม
หลัักการบััญชีีที่่รั� ับรองทั่่�วไปมีีความถููกต้้องตามที่่�ควรเชื่่�อถืือได้้
การเลืือกใช้้นโยบายบััญชีีมีีความสมเหตุุสมผล
•

การสอบทานความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า
มีีประสิิทธิิผลและเหมาะสมเพีียงพอ ไม่่มีีข้้อบกพร่่องที่่�เป็็นสาระ
สำำ�คัญ
ั และหน่่วยงานตรวจสอบภายในมีีความเป็็นอิิสระ พร้้อมกัันนี้้�
ได้้พิิจารณาอนุุมััติิแผนการตรวจสอบภายในประจำำ�ปีี 2563
ซึ่่�งจะเป็็นการเข้้าตรวจสอบและติิดตามข้้อแก้้ ไขตามที่่�ได้้เสนอแนะ
ไว้้ก่่อนหน้้า สำำ�หรัับในส่่วนของข้้อปรัับปรุุงเพิ่่�มเติิมในบาง
ประเด็็นที่่� ไม่่ได้้มีีนััยสำำ�คััญ ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้้
กำำ�หนดกรอบเวลาให้้ทางบริิษััทดำำ�เนิินการแก้้ ไขให้้แล้้วเสร็็จโดย
เร็็วที่่�สุุด โดยประเด็็นสำำ�คััญสำำ�หรัับปีี 2563 ที่่�คณะกรรมการ
ตรวจสอบให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมาก คืือ เรื่่�องการรัับชำำ�ระ
เงิินและการบริิหารลููกหนี้้�การค้้า ที่่�จะต้้องหาแนวทางลดระยะ
เวลาการเก็็บหนี้้�ให้้น้้อยลงกว่่าเดิิม รวมถึึงแนวทางยกระดัับ
เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในกระบวนการจััดซื้้�อ
ซึ่่�งทางบริิษััทได้้รัับทราบและอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการแก้้ ไข

•

การสอบทานการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า บริิษััทได้้ปฏิิบััติิตาม
กฎหมายถููกต้้องแล้้ว

•

การสอบทานรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือ รายการที่่�อาจมีีความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็น
ว่่า รายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�นมีีความสมเหตุุสมผล ยุุติิธรรม
และเป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจการค้้า (FAIR AND AT ARM’S
LENGTH) ถููกต้้องตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย และได้้เปิิดเผยไว้้ ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
โดยครบถ้้วนแล้้ว

•

การสอบทานการบริิหารความเสี่่�ยง รายงานผลการตรวจ
สอบ และการประเมิินระบบการควบคุุมความเสี่่�ยง รวมทั้้�ง
การแลกเปลี่่�ยนข้้อคิิดเห็็นกัับผู้้�บริิหารระดัับสููง ทางบริิษััท
จะมีีการประชุุมเพื่่�อพิิจารณาถึึงความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจปีีละไม่่ต่ำำ��กว่่า 2 ครั้้�ง โดยในปีี 2563 ได้้มีีการ
จััดประชุุมร่่วมกัันจำำ�นวน 2 ครั้้�ง ในระดัับของคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้เกิิดการควบคุุมและป้้องกััน
ปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ผลกระทบ และเสนอแนะ
มาตรการป้้องกัันหรืือลดทอนความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�งในรอบ
ปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงรวม 8 ด้้าน ด้้วยกัันดัังนี้้�
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1.	ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิงาน
2.	ความเสี่่�ยงด้้านการเงิินและอััตราแลกเปลี่่�ยน
3.	ความเสี่่�ยงด้้านการผลิิต
4.	ความเสี่่�ยงด้้านลููกค้้ารายใหม่่และการพึ่่�งพิิงลููกค้้าใน
ปััจจุุบััน
5.	ความเสี่่�ยงด้้านอััคคีีภััยภายในโรงงานและการจััดทำำ�
ประกัันภััย
6.	ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบข้้อบัังคัับ
7.	ความเสี่่�ยงจากการเข้้าลงทุุนและการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
8. บริิษััทจึึงให้้ความสำำ�คััญต่่อการจััดหาแนวทางการป้้องกััน
ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
ภายในองค์์กร ซึ่่�งในรอบปีี 2564 บริิษััทได้้มีีการกำำ�หนด
นโยบายเรื่่�องนี้้�ต่่อหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้รัับทราบและ
นำำ�ไปสร้้างให้้เกิิดการปฏิิบััติิจริิง
ซึ่่�งในรอบปีีที่่�ผ่่านมา คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาว่่า
ระบบบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทมีีความเพีียงพอ และไม่่ปรากฏ
ความเสี่่�ยงในด้้านใดที่่�ส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อผล
การดำำ�เนิินงานของบริิษััท
•

การพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีี ได้้พิิจารณาผลการปฏิิบััติิ
งานของผู้้�สอบบััญชีีในรอบปีีที่่�ผ่่านมา โดยคำำ�นึึงถึึง ชื่่�อเสีียง
ความน่่าเชื่่�อถืือ ความสามารถในการสอบทาน ตรวจสอบ และ
การให้้คำำ�รัับรองงบการเงิิน ซึ่่�งที่่�ผ่่านมาสามารถดำำ�เนิินการ
ได้้ทัันเวลาอย่่างสม่ำำ��เสมอ คณะกรรมการตรวจสอบมีีความ
เห็็นชอบเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อเสนอให้้ขออนุุมััติิ
ต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยแต่่งตั้้�งให้้ นายอััครเดช เปลี่่�ยนสกุุล
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขทะเบีียน เลขที่่� 5389 แห่่งบริิษััท
เอ็็ม อาร์์ แอนด์์ แอสโซซิิเอท จำำ�กััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีีอิิสระ
และได้้รัับความเห็็นชอบจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ สำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีี
ประจำำ�ปีี 2563 โดยมีีค่่าตอบแทนเบ็็ดเสร็็จรวมไม่่เกิินวงเงิินที่่�ขอ
พิิจารณาอนุุมััติิไว้้ ซึ่่�งในปีีนี้้� ทางผู้้�สอบบััญชีีจะมีีระยะเวลาการ
ปฏิิบััติิงานในฐานะผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทเป็็นระยะเวลารวม 4 ปีี

•	สำำ�หรัับรอบปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็น
โดยรวมว่่า คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎ
บััตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่่างเพีียงพอและครบถ้้วนแล้้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน)

(รศ.ดร.มนตรีี โสคติิยานุุรัักษ์์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

รายงานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ประจำำ�ปีี 2563

เรีียน 	ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน)
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของ บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค
จำำ�กััด (มหาชน) (ECF) ประกอบด้้วย กรรมการ 4 ท่่าน ปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ตามกฎบััตรคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง โดยประกอบด้้วย
1. รศ.ดร. มนตรีี โสคติิยานุุรัักษ์์
	ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
2. รศ. ทรงกลด จารุุสมบััติิ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
3. นายชาลีี สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
4. นายอารัักษ์์ สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

สำำ�หรัับรอบปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงได้้
มีีการประชุุมรวม 2 ครั้้�ง โดยในจำำ�นวน 2 ครั้้�งดัังกล่่าวกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยงได้้เข้้าร่่วมประชุุมครบองค์์ประชุุม โดยมีีผู้้�เข้้า
ร่่วมประชุุมในทุุกครั้้�งร่่วมกัับคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
คืื อ ผู้้�ช่่ ว ยกรรมการผู้้� จัั ด การ ผู้้�อำำ� นวยการฝ่่ า ยบัั ญ ชีีและ
การเงิิน ซึ่่�งเป็็นระดัับฝ่่ายบริิหาร เข้้าชี้้�แจงข้้อเท็็จจริิง ผลการบริิหาร
ความเสี่่ย� ง พร้้อมแสดงหลัักฐานและข้้อมููลความคืืบหน้้าการดำำ�เนิินงาน
ประกอบการนำำ�เสนอในแต่่ละครั้้�งของการประชุุม
การประชุุมคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ได้้ปฏิิบััติิตามกฎบััตร
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�คณะกรรมการบริิษััทได้้พิิจารณา
อนุุมััติิไว้้อย่่างเคร่่งครััด และผลการประชุุมแต่่ละครั้้�งได้้รายงานการ
ปฏิิบััติิงานโดยสรุุปพร้้อมข้้อเสนอแนะที่่�เห็็นว่่าเป็็นประโยชน์์ต่่อ
ฝ่่ายบริิหารให้้คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบ โดยสามารถสรุุป
สาระสำำ�คััญ ได้้ดัังนี้้�
•

การสอบทานการบริิหารความเสี่่�ยง รายงานผลการบริิหาร
ความเสี่่�ยง และการประเมิินระบบการควบคุุมความเสี่่�ยง ซึ่่�ง
ในรอบปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อการบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยง ซึ่่�งสามารถสรุุปได้้ ดัังนี้้�

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

1.	ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิงาน ปััจจุุบัันบริิษััทสามารถ
บริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการปฏิิบััติิ
งานได้้เพีียงพอและเหมาะสมแล้้ว แต่่ทั้้�งนี้้�ขอให้้หาแนวทาง
ป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในกระบวนการจััดซื้้�อ
ให้้รััดกุุมยิ่่�งขึ้้�นกว่่าเดิิม
2.	ความเสี่่�ยงด้้านการเงิินและอััตราแลกเปลี่่�ยน สำำ�หรัับ
ประเด็็นด้้านการบริิหารลููกหนี้้� เนื่่�องจากบริิษััทมีีการขยาย
งานออกไปอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในประเด็็นนี้้�ขอให้้หน่่วยงาน
ที่่�รัับผิิดชอบเร่่งแก้้ ไขระบบการจััดการเพื่่�อติิดตามหนี้้�
ให้้มีีความรอบคอบรััดกุุมและทัันต่่อสถานการณ์์ที่่�
เกิิดขึ้้�นกัับลููกค้้าแต่่ละรายให้้เข้้าสู่่�ระบบที่่�ถููกต้้องและ
เหมาะสม โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดระยะเวลาการ
จััดเก็็บหนี้้� และลดมููลค่่าหนี้้�ค้้างชำำ�ระนานให้้ลดลง
อย่่างต่่อเนื่่�องและโดยเร็็วต่่อไป สำำ�หรัับด้้านอััตราแลก
เปลี่่�ยน ทางบริิษััทได้้พิิจารณาจััดทำำ�สััญญาการป้้องกััน
ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน เพื่่�อรองรัับการผัันผวน
ของค่่าเงิินที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น นอกจากนี้้� ได้้พิิจารณาเพื่่�อหา
แนวทางลดต้้นทุุนการทางการเงิิน รวมถึึงสต็็อกสิินค้้า
ให้้ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�องด้้วย
3.	ความเสี่่�ยงด้้านการผลิิต บริิษััทมีีการพััฒนาและปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพในการผลิิตให้้ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึง
มีีการขยายการลงทุุนในเครื่่�องจัักรและตั้้�งสายการผลิิต
ใหม่่เพิ่่�มขึ้้�น นอกจากนี้้�ยัังเน้้นนโยบายการลดต้้นทุุนและ
ค่่าใช้้จ่่ายในการผลิิตให้้ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�องด้้วยเช่่นกััน

15

4.	ความเสี่่�ยงด้้านลููกค้้ารายใหม่่และการพึ่่�งพิิงลููกค้้า
ปััจจุุบัันฝ่่ายการตลาดของบริิษััท สามารถขยายฐาน
ลููกค้้าไปยัังกลุ่่�มลููกค้้าในประเทศ สหรััฐอเมริิกา อิินเดีีย
ตะวัันออกกลาง และจีีน ได้้เพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งจะช่่วยลดการ
พึ่่�งพิิงลููกค้้าในประเทศญี่่�ปุ่่�นที่่�ปััจจุุบัันคิิดเป็็นสััดส่่วน
มากที่่�สุุดสำำ�หรัับลููกค้้าต่่างประเทศ
5.	ความเสี่่�ยงด้้านอััคคีีภััยภายในโรงงานและการจััดทำำ�
ประกัันภััย เป็็นไปตามแผนงานที่่�วางไว้้
6.	ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบข้้อบัังคัับ
เป็็นไปตามแผนงานที่่�วางไว้้
7.	ความเสี่่�ยงจากการเข้้าลงทุุนและการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม เป็็นไปตามแผนงานที่่�วางไว้้
โดยทางกรรมการ ผู้้�บริิหารและทีีมงานที่่� ได้้รัับมอบหมาย
จากบริิษััทได้้เข้้าร่่วมการประชุุมในระดัับคณะกรรมการ
และคณะทำำ�งานของบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม เพื่่�อจะได้้
รัับทราบความเคลื่่�อนไหว และความคืืบหน้้าในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง
8. บริิษััทจึึงให้้ความสำำ�คััญต่่อการจััดหาแนวทางการป้้องกััน
ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
ภายในองค์์กร ซึ่่�งในรอบปีี 2564 บริิษััทได้้มีีการกำำ�หนด
นโยบายเรื่่�องนี้้�ต่่อหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้รัับทราบและ
นำำ�ไปสร้้างให้้เกิิดการปฏิิบััติิจริิง
•	สำำ�หรัับรอบปีี 2563 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมีีความ
เห็็นโดยรวมว่่า คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ตามกฎบััตรคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างเพีียงพอ
และครบถ้้วนแล้้ว

ในนามคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน)

(รศ.ดร.มนตรีี โสคติิยานุุรัักษ์์)
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
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รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

รายงานคณะกรรมการสรรหา ประจำำ�ปีี 2563
•	พิิจารณาแต่่งตั้้�งนายไพบููลย์์ อรุุณประสบสุุข เข้้าดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการอิิสระแทนกรรมการของบริิษััท ที่่� ได้้
ลาออกจากตำำ�แหน่่งก่่อนครบวาระ
•	พิิจารณาแต่่งตั้้�งนางสาวสาริิสา ทองกิิตติิกุุล เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
เลขานุุการบริิษััทฯ แทนการลาออกจากตำำ�แหน่่งเลขานุุการ
บริิษััทฯ
•	พิิจารณาอนุุมััติิการปรัับโครงสร้้างตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารสี่่�รายแรก
นัับต่่อจากกรรมการผู้้�จััดการลงมา ตามนิิยามของตลาด
หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหา บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน)
ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 3 ท่่าน โดยมีี รศ.ทรงกลด จารุุสมบััติิ
ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานคณะกรรมการสรรหาและมีีคุุณสมบััติิ
เป็็นกรรมการอิิสระ คณะกรรมการสรรหาได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎ
บััตรของคณะกรรมการสรรหา รวมถึึงตามที่่� ได้้รัับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริิษััท ด้้วยความรอบคอบ โปร่่งใส และเป็็นธรรม
รวมทั้้�งได้้มีีการปรัับปรุุงแนวทางการดำำ�เนิินงานให้้ครอบคลุุม
สอดรัับตามนโยบายและกลยุุทธ์์ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท รวมทั้้�ง
ตระหนัักถึึงประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ซึ่่�งใน
ปีี 2563 คณะกรรมการสรรหาได้้จััดการประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น 3 ครั้้�ง
โดยได้้มีีการพิิจารณาในเรื่่�องที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
•	พิิจารณาแต่่งตั้้�งกรรมการแทนกรรมการที่่ค� รบวาระ โดยใช้้ข้้อมููล
เพื่่�อประกอบการพิิจารณา คััดเลืือกบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิครบ
ถ้้วนและเหมาะสมตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับของบริิษััท รวมถึึงพระ
ราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะ
กรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ คณะกรรมการ
กำำ�กับั ตลาดทุุน และประกาศของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทยที่่�
เกี่่ย� วข้้องกำำ�หนด หลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� ของบริิษัทั ตลอดจน
ความรู้้� ความสามารถ ประสบการณ์์ที่่�เหมาะสม ที่่�จะสามารถ
ตอบสนองต่่อกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงานของบริิษััทได้้

•	พิิจารณาทบทวนองค์์ประกอบของคณะกรรมการ (BOARD
SKILL MATRIX) เพื่่�อทราบองค์์ประกอบของคณะกรรมการ
บริิษััทในปััจจุุบััน รวมถึึงเพื่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ ในการสรรหา
กรรมการเข้้าใหม่่ โดยจะพิิจารณาองค์์ประกอบด้้าน ทัักษะ
ความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ และประสบการณ์์ของคณะกรรมการ
บริิษััทให้้มีีความหลากหลาย ทัันสมััย และเหมาะสมกัับ
ธุุรกิิจของบริิษััท โดยตระหนัักถึึงการขัับเคลื่่�อนองค์์กรไปสู่่�
เป้้าหมายที่่�วางไว้้
•	พิิจารณารัับทราบข้้อสรุุปผลการประเมิินประสิิทธิิภาพในการ
ดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการบริิษััททุุกคณะ
•	พิิจารณาเสนอผลประเมิินและแนวทางการพััฒนาปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท
•	พิิจารณารัับทราบแนวทางปฏิิบััติิจากกรรมการผู้้�จััดการสำำ�หรัับ
การรายงานผลการดำำ�เนิินงานตามแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
นอกจากนี้้� ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือ
หุ้้�นส่่วนน้้อยสามารถเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�เห็็นว่่าเหมาะสมเพื่่�อคััดเลืือก
เป็็นกรรมการได้้ ซึ่่�งปรากฏว่่า ไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอชื่่�อบุุคคล เพื่่�อเข้้า
กระบวนการสรรหาในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2563

ในนามคณะกรรมการสรรหา
บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน)

(รศ.ทรงกลด จารุุสมบััติิ)
ประธานคณะกรรมการสรรหา

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)
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รายงานคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน ประจำำ�ปีี 2563
1.	พิิจารณาทบทวนการจ่่ายค่่าตอบแทน ประจำำ�ปีี 2563 สำำ�หรัับ
คณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด
เพื่่�อพิิจารณาค่่าตอบแทนและนำำ�เสนอค่่าตอบแทนโดยพิิจารณา
จากข้้อมููลผลประกอบการของบริิษััทในรอบปีีที่่�ผ่่านมา การ
ปฏิิบััติิงานและความรัับผิิดชอบของกรรมการ การพิิจารณา
จำำ�นวนบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ตามโครงสร้้างการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ผลประโยชน์์ที่่บ� ริิษัทั ได้้รับั จากการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่ข� องกรรมการ โดย
จะนำำ�ข้้อมููลค่่าตอบแทนที่่กำ� ำ�หนดในเบื้้�องต้้นไปเปรีียบเทีียบอ้้างอิิง
กัับข้้อมููลสรุุปผลสำำ�รวจข้้อมููลกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััท
จดทะเบีียนสำำ�หรัับค่่าตอบแทนกรรมการ แยกตามกลุ่่�มธุุรกิิจ
รายได้้ และมููลค่่าหลัักทรััพย์์ตามราคาตลาด ซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นโดย
ฝ่่ายวิิจััยและนโยบาย สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย ประจำำ�ปีี 2561
ซึ่่�งจััดทำำ�โดยฝ่่ายวิิจััยและนโยบาย สถาบัันกรรมการบริิษััท
ไทย ออกรายงานเมื่่�อเดืือนธัันวาคม 2561 โดยรายงาน ดััง
กล่่าว ทางหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องจะดำำ�เนิินการจััดทำำ�ทุุก ๆ 2 ปีี
เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน)
คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนของ บริิษััท อีีสต์์โคสท์์เฟอร์์นิิเทค
จำำ�กััด (มหาชน) (ECF) ประกอบด้้วย กรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
รวม 3 ท่่าน ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตรของคณะกรรมการพิิจารณา
ค่่าตอบแทน โดยประกอบด้้วย
1. รศ.ดร. มนตรีี โสคติิยานุุรัักษ์์
	ประธานคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
2. นายชาลีี สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
3. นายอารัักษ์์ สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
สำำ�หรัับรอบปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
ได้้มีีการประชุุมรวม 2 ครั้้�ง โดยในจำำ�นวน 2 ครั้้�ง ดัังกล่่าวคณะกรรมการ
พิิจารณาค่่าตอบแทนได้้เข้้าร่่วมประชุุมครบองค์์ประชุุม
การประชุุมคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน ได้้ปฏิิบััติิตาม
กฎบััตรคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนที่่�คณะกรรมการบริิษััท
ได้้พิิจารณาอนุุมััติิไว้้อย่่างเคร่่งครััด โดยสามารถสรุุปสาระสำำ�คััญ
ได้้ดัังนี้้�

2.	พิิจารณากำำ�หนดนโยบายเกี่่�ยวกัับเกณฑ์์การประเมิินผล
การจััดทำำ�การประเมิินผลงานกรรมการผู้้�จััดการ รัับทราบ
ผลการประเมิิน และกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการผู้้�จััดการ
ประจำำ�ปีี 2563 โดยการประเมิิ น ผลจะพิิ จ ารณาปัั จ จัั ย
ในด้้านต่่างๆ อาทิิ ความสำำ�เร็็จขององค์์กร ปััจจััยด้้านความ
สามารถในการบริิหารจััดการ และภาวะผู้้�นำำ� ประกอบกัับ
การพิิจารณาผลประเมิินของกรรมการผู้้�จััดการที่่�จััดทำำ�โดย
กรรมการอิิสระทุุกท่่าน เป็็นข้้อมููลประกอบการพิิจารณาของ
คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
3.	พิิจารณาถึึงการปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
เรื่่�อง การกำำ�หนดแนวทางการจััดให้้คณะกรรมการบริิษััทเป็็น
ผู้้�อนุุมััติิ ประกอบด้้วย
3.1	ค่่าตอบแทนของกรรมการบริิหาร
3.2	ค่่าตอบแทนของกรรมการผู้้�จััดการ
3.3 การกำำ�หนดกรอบการจ่่ายค่่าตอบแทนพิิเศษประจำำ�ปีี
(โบนััส) ให้้กัับผู้้�บริิหารบริิษััท และพนัักงานบริิษััท

ในนามคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน)

(รศ.ดร.มนตรีี โสคติิยานุุรัักษ์์)
ประธานคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
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รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

คณะกรรมการบริิษััท

ปััจจุุบัันบริิษััทมีีคณะกรรมการบริิษััทจำำ�นวน 8 ท่่าน ประกอบด้้วย

1

2

3

4

1. พลเอก เทอดศักศิ์
มารมย์

2. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์

3. รศ.ทรงกลด
	จารุสมบัติ

4. ดร.เอกรินทร์
วาสนาส่ง

• ประธานกรรมการ
• กรรมการอิิสระ

• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิิสระ

• กรรมการอิิสระ

• กรรมการอิิสระ

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

5

7

6

8

5. นายไพบูลย์
อรุณประสบสุข

6. นายชาลี
สุขสวัสดิ์

7. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์

8. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์

• กรรมการอิิสระ

• รองประธานกรรมการ

• กรรมการ

• กรรมการ
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รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ปััจจุุบัันบริิษััทมีีคณะกรรมการตรวจสอบ จำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย

รศ.ดร.มนตรีี โสคติิยานุุรัักษ์์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิิสระ

พลเอก เทอดศัักดิ์์� มารมย์์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิิสระ

รศ.ทรงกลด จารุุสมบััติิ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิิสระ

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

ปััจจุุบัันบริิษััทมีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงจำำ�นวน 4 ท่่าน ประกอบด้้วย

รศ.ดร.มนตรีี โสคติิยานุุรัักษ์์
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิิสระ

รศ.ทรงกลด จารุุสมบััติิ

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
และกรรมการอิิสระ

นายชาลีี สุุขสวััสดิ์์�

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

นายอารัักษ์์ สุุขสวััสดิ์์�

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

คณะกรรมการสรรหา

ปััจจุุบัันบริิษััทมีีคณะกรรมการสรรหาจำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย

รศ.ทรงกลด จารุุสมบััติิ

ประธานกรรมการ และกรรมการอิิสระ

นายชาลีี สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการสรรหา

นายอารัักษ์์ สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน

ปััจจุุบัันบริิษััทมีีคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนจำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย

รศ.ดร.มนตรีี โสคติิยานุุรัักษ์์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิิสระ

นายชาลีี สุุขสวััสดิ์์�

กรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน

นายอารัักษ์์ สุุขสวััสดิ์์�

กรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
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รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

คณะกรรมการบริิหาร

ปััจจุุบัันบริิษััทมีีคณะกรรมการบริิหารจำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย

นายชาลีี สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการบริิหาร

นายวััลลภ สุุขสวััสดิ์์�

ประธานกรรมการบริิหาร

นายอารัักษ์์ สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการบริิหาร
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

ผู้้�บริิหาร

ปััจจุุบัันบริิษััทมีีผู้้�บริิหารจำำ�นวน 6 ท่่าน ประกอบด้้วย

3

4

2

1

5

1. นายอารัักษ์์ สุุขสวััสดิ์์�

2. นายราชา พจน์์อริิยะ

3. นายสิิทธิิโชค ชิินนุุรััตน์์

4. นางสาวสุุภััค โต๊๊ะพงศ์์อนัันต์์

กรรมการผู้้�จััดการ

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ (สาขา 2)

5. นางสาวพชนััน สิิงห์์ภู่่�

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ (สำำ�นัักงานใหญ่่)

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ (สาขา 1)

6. นายพงศ์์พัันธุ์์� สุุริิยอััมพร

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

6

24
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ
ผู้้�บริิหาร และผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม และเลขานุุการบริิษััท
พลเอก เทอดศัักดิ์์� มารมย์์
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –

อายุุ 85 ปีี
วัันที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการครั้้�งแรก
26 ตุุลาคม 2555
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
•	วิิทยาศาสตรดุุษฏีีบััณฑิิต (กิิตติิมศัักดิ์์�)
สาขานวััตกรรมเทคโนโลยีีด้้านการศึึกษา
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลพระนคร
•	วิิทยาศาสตรบััณฑิิต (ทบ.)
โรงเรีียนนายร้้อยพระจุุลจอมเกล้้า
• Associate Infantry Career Course, Georgia, USA.
• Internal Defense and Development Course,
North Carolina, USA.
• โรงเรีียนเสนาธิิการทหารบก
•	วิิทยาลััยการทััพบก
•	หลัักสููตรกฎหมายสำำ�หรัับผู้้�บัังคัับบััญชาชั้้�นสููง,
กระทรวงกลาโหม
•	วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
•	ประกาศนีียบััตร
(DAP) รุ่่�นที่่� 10/2004 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (IOD)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร
ไม่่มีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นไม่่เปลี่่�ยนแปลงเมื่่�อเทีียบระหว่่างปีี

ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีีย้้อนหลััง
บริิษััทจดทะเบีียน
2555 - ปััจจุุบััน	ประธานกรรมการบริิษััท /
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิิสระ
บมจ.อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค
ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์
2547 - ปััจจุุบััน	ประธานกรรมการบริิษััท/กรรมการอิิสระ
บมจ.ทีี.กรุุงไทยอุุตสาหกรรม
ผู้้�ผลิิตและให้้บริิการแม่่พิิมพ์์เพื่่�อผลิิต
ชิ้้�นส่่วนพลาสติิก
2562 - ปััจจุุบััน	ประธานกรรมการบริิษััท/ กรรมการตรวจ
สอบ และกรรมการอิิสระ
บมจ.ยููบิิส (เอเชีีย)
ผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ยางยาแนว
ฝากระป๋๋อง และแลคเกอร์์เคลืือบกระป๋๋อง
บริิษััทอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
2529 - ปััจจุุบััน	ประธานที่่�ปรึึกษาและกรรมการ
บจก.E.Tech
(วิิทยาลััยเทคโนโลยีีภาคตะวัันออก E.Tech)
วิิทยาลััยระดัับ ปวช., ปวส.
หน่่วยงานและองค์์กรอื่่�น ๆ
2520 - ปััจจุุบััน ผู้้�นำำ�องค์์กรไลออนส์์สากลภาครวม 310
ประเทศ
กิิจกรรมสาธารณประโยชน์์และสาธารณกุุศล
2529 - ปััจจุุบััน นายทหารพิิเศษประจำำ�กรมทหารราบที่่� 21
รัักษาพระองค์์
2535 - ปััจจุุบััน	ประธานมููลนิิธิิไตรแก้้ว ด้้านการศึึกษา
โรงเรีียนธรรมวาทีี
โรงเรีียนระดัับอนุุบาล-ประถม
2547 - ปััจจุุบััน นายกสมาคมทหารผ่่านศึึกเวีียดนาม
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
2559 - ปััจจุุบััน	ประธานที่่�ปรึึกษามููลนิิธิิไลออนส์์ ในประเทศไทย
สนัับสนุุนกิิจกรรมสาธารณประโยชน์์และ
สาธารณกุุศล
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รศ.ดร.มนตรีี โสคติิยานุุรัักษ์์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –

อายุุ 63 ปีี
วัันที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการครั้้�งแรก
26 ตุุลาคม 2555
คุุณวุุฒิิการศึึกษา

•	ปริิญญาเอก
PhD. (Economics) University of Minnesota, U.S.A.
•	ปริิญญาโท
MA (Economics) University of Minnesota, U.S.A.
•	ปริิญญาโท
พััฒนบริิหารศาสตร์์มหาบััณฑิิต (พััฒนาการเศรษฐกิิจ)
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
•	ปริิญญาตรีี
เศรษฐศาสตร์์บััณฑิิต (เศรษฐศาสตร์์)
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
•	ประกาศนีียบััตร (DAP) รุ่่�นที่่� 69/2008
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร
ไม่่มีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นไม่่เปลี่่�ยนแปลงเมื่่�อเทีียบระหว่่างปีี
ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีีย้้อนหลััง

บริิษััทจดทะเบีียน
2555 - ปััจจุุบััน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริิษััท/ กรรมการอิิสระ / ประธาน
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง / ประธาน
กรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
บมจ.อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค
ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์
2556 - 2560	ประธานกรรมการบริิษััท
บมจ.โอเชี่่�ยน คอมเมิิรช
ผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ก๊๊อกน้ำำ��

2556 - ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ
บมจ.สหการประมููล
ธุุรกิิจให้้บริิการเป็็นคนกลางในการจััดการ
ประมููลทรััพย์์สิิน
2557 - ปััจจุุบััน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริิษััท
บมจ.ทีีวีี ธัันเดอร์์
ผู้้�ผลิิตรายการโทรทััศน์์
2558 – ปััจจุุบััน	ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิิสระ
บมจ.เมกาเคม (ประเทศไทย)
ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์
2559 – ปััจจุุบััน	ประธานกรรมการ
บมจ.ไทยอุุตสาหกรรมพลาสติิก (1994)
ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายถุุงพลาสติิก
บริิษััทอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
2550 - ปััจจุุบััน รองคณะบดีี ฝ่่ายวางแผนและพััฒนา
คณะรััฐประศาสนศาสตร์์
	สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์ (NIDA)
การศึึกษา
2554 - ปััจจุุบััน กรรมการ
บจก.เลิิร์์นเทค
ผู้้� ให้้บริิการฝึึกอบรม และพััฒนาสื่่�อการสอน
แบบครบวงจร (e-Learning Total Solution)
2560 – 2562	ประธานกรรมการ
บมจ.พีีซีีเอ็็น คอร์์ป
ธุุรกิิจรัับเหมาก่่อสร้้างงานสาธารณููปโภคที่่�
เกี่่�ยวกัับระบบคมนาคมและขนส่่ง
2558 – ปััจจุุบััน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิิสระ
บมจ.บ้้านสวยกรุ๊๊�ป (สุุราษฎร์์ธานีี)
พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
2563 – ปััจจุุบััน	ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิิสระ
บจก.โคลเว่่อร์์ พาวเว่่อร์์
โรงงานผลิิตพลัังงานไฟฟ้้า

26
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รศ.ทรงกลด จารุุสมบััติิ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –

อายุุ 57 ปีี
วัันที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการครั้้�งแรก
26 ตุุลาคม 2555
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
•	ปริิญญาโท
วิิทยาศาสตร์์มหาบััณฑิิต
คณะวนศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
•	ปริิญญาตรีี
วิิทยาศาสตร์์บััณฑิิต
คณะวนศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
•	ประกาศนีียบััตร (DAP) รุ่่�นที่่� 99/2012
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร
ไม่่มีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นไม่่เปลี่่�ยนแปลงเมื่่�อเทีียบระหว่่างปีี

ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีีย้้อนหลััง
บริิษััทจดทะเบีียน
2555 - ปััจจุุบััน กรรมการบริิษััท/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิิสระ/ประธานกรรมการสรรหา/
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บมจ.อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค
ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์
หน่่วยงานและองค์์กรอื่่�น ๆ
2539 - ปััจจุุบััน • ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ความเป็็นเลิิศ
ทางวิิชาการด้้านยางพารา
• ผู้้�เชี่่�ยวชาญของโครงการสนัับสนุุนพััฒนา
เทคโนโลยีีของอุุตสาหกรรมไทย (iTAP)
	สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีีแห่่งชาติิ
•	ที่่ปรึึ
� กษาสมาคมอุุตสาหกรรมเครื่่�องเรืือนไทย
•	ที่่�ปรึึกษาสมาคมธุุรกิิจไม้้ยางพารา
•	คณะกรรมการการรัับรองไม้้เศรษฐกิิจไทย
	สำำ�นัักงานการรัับรองไม้้เศรษฐกิิจไทย
และไม่่มีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
	ทั้้�งที่่�เป็็นและไม่่เป็็นบริิษััทจดทะเบีียน
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ดร.เอกริินทร์์ วาสนาส่่ง
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –

อายุุ 49 ปีี
วัันที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการครั้้�งแรก
28 เมษายน 2560
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
•	ปริิญญาเอก
Ph.D. (Electrical Engineering)
The University of New South Wales, Australia
•	ปริิญญาโท
วศ.ม. (วิิศวกรรมไฟฟ้้า)
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
•	ปริิญญาตรีี
วศ.บ. (วิิศวกรรมไฟฟ้้ากำำ�ลััง)
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีมหานคร
•	ประกาศนีียบััตร (DAP) รุ่่�นที่่� 140/2017
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร
ไม่่มีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นไม่่เปลี่่�ยนแปลงเมื่่�อเทีียบระหว่่างปีี

ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีีย้้อนหลััง
บริิษััทจดทะเบีียน
2560 - ปััจจุุบััน กรรมการบริิษััท และกรรมการอิิสระ
บมจ.อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค
ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์
บริิษััทอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
2560
กรรมการ คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
และกิิจการสัังคม
บจก.กรุุงเทพธนาคม
วิิสาหกิิจ ของ กรุุงเทพมหานคร ดำำ�เนิินการ
ระบบโครงสร้้างพื้้�นฐาน
2560
กรรมการ คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บจก.กรุุงเทพธนาคม
วิิสาหกิิจ ของ กรุุงเทพมหานคร ดำำ�เนิินการ
ระบบโครงสร้้างพื้้�นฐาน
2552 - 2560 ผู้้�จััดการโครงการโรงไฟฟ้้า
บจก.นวนครการไฟฟ้้า
ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชน
2561 - 2562 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิิสระ
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
บจก.ไทยอีีสเทอร์์นกรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์
ยางพารา และผลิิตภััณฑ์์จากยางพารา ปาล์์ม
น้ำำ��มััน และผลิิตภััณฑ์์จากปาล์์มน้ำำ��มััน
2560 - ปััจจุุบััน รองกรรมการผู้้�อำำ�นวยการ
บจก.กรุุงเทพธนาคม
วิิสาหกิิจ ของ กรุุงเทพมหานคร ดำำ�เนิินการ
ระบบโครงสร้้างพื้้�นฐาน

28

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

นายไพบููลย์์ อรุุณประสบสุุข
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –

อายุุ 47 ปีี
วัันที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการครั้้�งแรก
14 กรกฎาคม 2563
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
•	ปริิญญาโท
บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาการเงิิน
มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
•	ปริิญญาตรีี
บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาการจััดการทั่่�วไป
มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
•	ปริิญญาตรีี
บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาการเงิิน
มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
•	ประกาศนีียบััตร
	ประกาศนีียบััตร (DAP) รุ่่�นที่่� 130/2016
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร
ไม่่มีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีีย้้อนหลััง

บริิษััทจดทะเบีียน
14 ก.ค.2563 กรรมการบริิษััท และกรรมการอิิสระ
- ปััจจุุบััน
บมจ. อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค
ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์
2563 - ปััจจุุบััน กรรมการ
บมจ.ยง คอนกรีีต
ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์คอนกรีีต
2559 - ปััจจุุบััน กรรมการ
บมจ.ไทยอุุตสาหกรรมพลาสติิก
ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์จาก
พลาสติิก
บริิษััทอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
2542 - ปััจจุุบััน กรรมการ
บจก.แอสเซท โปร แมเนจเม้้นท์์
บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษาทางด้้านการเงิิน
2563 - ปััจจุุบััน กรรมการ
บจก. กรีีน เอิิร์์ธ พาวเวอร์์ (ไทยแลนด์์)
โรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ประเทศเมีียนมาร์์

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

นายชาลีี สุุขสวััสดิ์์�

นายวััลลภ สุุขสวััสดิ์์�

รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร

29

(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –

(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –

อายุุ 53 ปีี
วัันที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการครั้้�งแรก
26 ตุุลาคม 2555
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
•	ปริิญญาตรีี
เศรษฐศาสตร์์บััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
•	ประกาศนีียบััตร (DAP) รุ่่�นที่่� 94/2012
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร
บุุตรของ
นายวััลลภ และพี่่�ชายของ
นายอารัักษ์์
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
15.6315%
15.6317%
ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีีย้้อนหลััง
บริิษััทจดทะเบีียน
2542 – ปััจจุุบััน รองประธานกรรมการบริิษััท /
กรรมการบริิหาร / กรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง /
กรรมการสรรหา / กรรมการพิิจารณา
ค่่าตอบแทน
บมจ.อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค
ผู้้�ผลิติ และจััดจำ�หน่
ำ า่ ยเฟอร์์นิเิ จอร์์
บริิษััทอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
2558 – ปััจจุุบััน กรรมการ
บจก.อีีซีีเอฟ โฮลดิ้้�งส์์
การเข้้าลงทุุนในบริิษััทอื่่�น
2560 – ปััจจุุบััน กรรมการ
บจก.อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์
การเข้้าลงทุุนในธุุรกิิจด้้านพลัังงาน
2560 - ปััจจุุบััน กรรมการ
บจก.แพลนเนท บอร์์ด

อายุุ 79 ปีี
วัันที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการครั้้�งแรก
26 ตุุลาคม 2555
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
•	ประถมชั้้�นปีีที่่� 4 โรงเรีียนวััดห้้วยสาริิกา
•	ประกาศนีียบััตร (DAP) รุ่่�นที่่� 94/2012
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร
บิิดาของ นายชาลีี และนายอารัักษ์์
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
2.4533%
3.1081% (รวมคู่่�สมรส)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นเปลี่่�ยนแปลงเพิ่่�มขึ้้�น 0.1042%
เมื่่�อเทีียบระหว่่างปีี
ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีีย้้อนหลััง
บริิษััทจดทะเบีียน
2558 - ปััจจุุบััน กรรมการบริิษััท/ประธานกรรมการบริิหาร
บมจ.อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค
ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์
บริิษััทอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
2558 – ปััจจุุบััน กรรมการ
บจก.อีีซีีเอฟ โฮลดิ้้�งส์์
การเข้้าลงทุุนในบริิษััทอื่่�น
2560 - ปััจจุุบััน กรรมการ
บจก.อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์
การเข้้าลงทุุนในธุุรกิิจด้้านพลัังงาน
2560 - ปััจจุุบััน กรรมการ
บจก.แพลนเนทบอร์์ด
โรงงานผลิิตและจำำ�หน่่ายแผ่่นไม้้เอ็็มดีีเอฟ
(ยัังไม่่มีีรายได้้ ในเชิิงพาณิิชย์์)
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

นายอารัักษ์์ สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –

อายุุ 50 ปีี
วัันที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการครั้้�งแรก
26 ตุุลาคม 2555
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
•	ปริิญญาโท
เศรษฐศาสตร์์มหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
•	ปริิญญาตรีี
เศรษฐศาสตร์์บััณฑิิต สาขา เศรษฐศาสตร์์การเงิิน
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
•	ประกาศนีียบััตร
• (DAP) รุ่่�นที่่� 95/2012 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (IOD)
•	หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
(วตท.) รุ่่�นที่่� 16
•	หลัักสููตรผู้้�เชี่่�ยวชาญและผู้้�ชำำ�นาญการประจำำ�ตััวสมาชิิก
	รััฐสภา รุ่่�นที่่� 6 สถาบัันพระปกเกล้้า
•	หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน สถาบััน
	วิิทยาการพลัังงาน (วพน.)
•	หลัักสููตร “ภููมิิพลัังแผ่่นดิิน” สำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง
	รุ่่�นที่่� 4 จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย หลัักสููตร Master of
Investment Courses (Ultra Wealth Group รุ่่�นที่่� 3)
•	หลัักสููตร “วิิทยาการการจััดการสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง”
(วบส.) รุ่่�นที่่� 1 คณะรััฐประศาสนศาสตร์์ สถาบัันบััณฑิิต
พััฒนบริิหารศาสตร์์ (NIDA)
•	หลัักสููตร Chief Transformer Officer (CTO Course)
		สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ
• Digital Transformation for CEO บมจ.เนชั่่�น บอรดแคสติ้้�ง
	คอร์์ปอเรชั่่�น

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร
บุุตรของ นายวััลลภ และน้้องชายของนายชาลีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
15.8040%
15.9291% (รวมคู่่�สมรส)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นเปลี่่�ยนแปลงเพิ่่�มขึ้้�น 0.0823%
เมื่่�อเทีียบระหว่่างปีี
ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีีย้้อนหลััง
หน่่วยงานและองค์์กรอื่่�น ๆ
2542 – ปััจจุุบััน กรรมการบริิษััท/กรรมการบริิหาร/กรรมการ
ผู้้�จััดการ
บมจ.อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค
ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์
บริิษััทอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
2558 – ปััจจุุบััน กรรมการ
บจก.อีีซีีเอฟ โฮลดิ้้�งส์์
การเข้้าลงทุุนในบริิษััทอื่่�น
2560 – ปััจจุุบััน กรรมการ
บจก.อีีซีีเอฟ เพาเวอร์์
การเข้้าลงทุุนในธุุรกิิจด้้านพลัังงาน
2560 – ปััจจุุบััน กรรมการ
บจก.กรีีน เอิิร์์ธ พาวเวอร์์ (ไทยแลนด์์)
โรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ประเทศเมีียนมาร์์
2560 – ปััจจุุบััน กรรมการ บจก.แพลนเนทบอร์์ด
โรงงานผลิิตและจำำ�หน่่ายแผ่่นไม้้เอ็็มดีีเอฟ
(ยัังไม่่มีีรายได้้ ในเชิิงพาณิิชย์์)
หน่่วยงานและองค์์กรอื่่�น ๆ
2550 – ปััจจุุบััน	คณะกรรมการ
Council of Asia Furniture Associations
(CAFA)
2555 – 2559 นายกสมาคมอุุตสาหกรรมเครื่่�องเรืือนไทย
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

นางสาวสุุภััค โต๊๊ะพงศ์์อนัันต์์

นายสิิทธิิโชค ชิินนุุรััตน์์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(ส่วนสาขา)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(ส่วนสาขา)

(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาวนิตยา โต๊ะพงศ์อนันต์

(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

อายุุ 48 ปีี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
•	ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์บััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยธุุรกิิจบััณฑิิตย์์
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร
ไม่่มีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
0.0000%
0.0002% (รวมบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นไม่่เปลี่่�ยนแปลง ลดลง 15.6315%
เมื่่�อเทีียบระหว่่างปีี
ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีีย้้อนหลััง
บริิษััทจดทะเบีียน
2546 - ปััจจุุบััน ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ (สาขา 1)
บมจ.อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค
ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์

อายุุ 48 ปีี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
•	ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตร์์บััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร
คู่่�สมรสของนางสาวทิิพวรรณ สุุขสวััสดิ์์�ซึ่่�งเป็็นบุุตรสาวของ
นายวััลลภ สุุขสวััสดิ์์� และเป็็นน้้องสาว ของนายชาลีี สุุขสวััสดิ์์�
และนายอารัักษ์์ สุุขสวััสดิ์์�
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
0.0001%
15.5879% (รวมคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นเปลี่่�ยนแปลงลดลง 0.0647%
เมื่่�อเทีียบระหว่่างปีี
ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีีย้้อนหลััง
บริิษััทจดทะเบีียน
2542 – ปััจจุุบััน ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ (สาขา 2)
บมจ.อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค
ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

นายราชา พจน์์อริิยะ

นางสาวพชนััน สิิงห์์ภู่่�

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(ส่วนสำ�นักงานใหญ่)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

อายุุ 50 ปีี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
•	ปริิญญาโท
บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาการจััดการ
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
•	ปริิญญาตรีี
บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาการตลาด
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร
ไม่่มีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
ไม่่มีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นไม่่เปลี่่�ยนแปลง เมื่่�อเทีียบระหว่่างปีี
ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีีย้้อนหลััง
บริิษััทจดทะเบีียน
2553 - 2563 ผู้้�อำำ�นวยการโรงงาน ส่่วนสำำ�นัักงานใหญ่่
บมจ.อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค
ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์
2563 - ปััจจุุบััน ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ (สำำ�นัักงานใหญ่่)
บมจ.อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค
ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์

(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาวน้ำ�ทิพย์ สิงห์ภู่

อายุุ 44 ปีี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
•	ปริิญญาตรีี
บััญชีีบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยราชภััฏรำำ�ไพพรรณีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร
ไม่่มีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
0.0001%
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นไม่่เปลี่่�ยนแปลง เมื่่�อเทีียบระหว่่างปีี
ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีีย้้อนหลััง
บริิษััทจดทะเบีียน
2541 - 2542 ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
บมจ.อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค
ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์
2561 - ปััจจุุบััน ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
บมจ.อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค
ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

นายพงศ์์พัันธุ์์� สุุริิยอััมพร

นางสาวสาริิสา ทองกิิตติิกุุล

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
และผู้ควบคุมดูแลการทำ�บัญชี)

เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

อายุุ 52 ปีี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
•	ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาบััญชีีบริิหาร
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
•	ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• การอบรมหลัักสููตรการเตรีียมความพร้้อมทางบััญชีี
และการเงิิน และการพััฒนาความรู้้�ต่่อเนื่่�องด้้านบััญชีี
ประจำำ�ปีี 2561 จำำ�นวนรวม 12 ชั่่�วโมง ภายใต้้หลัักสููตรของ
สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
•	หลัักสููตร Strategic CFO in Capital Market รุ่่�นที่่� 8
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
•	หลัักสููตร Financial Model 3 Financial Projection and
DCE สภาวิิชาชีีพบััญชีีในพระบรมราชููปถััมภ์์
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร
ไม่่มีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
ไม่่มีี สััดส่่วนการถืือหุ้้�นไม่่เปลี่่�ยนแปลงเมื่่�อเทีียบระหว่่างปีี
ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีีย้้อนหลััง
บริิษััทจดทะเบีียน
ปััจจุุบััน
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
บมจ.อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค
ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์
2559 - 2560 รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารฝ่่ายบััญชีี
และการเงิิน
บมจ. อีีสเทิิร์์น โพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้้�ผลิติ และจำำ�หน่า่ ยอุุปกรณ์์ชิ้้น� ส่่วนตกแต่่งรถยนต์์
2556 - 2559 • ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
บมจ.สาลี่่� พริ้้�นติ้้�ง
• ผู้้�ผลิตฉ
ิ ลากสิินค้้าและงานพิิมพ์์คุณ
ุ ภาพสููง
• ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายงบประมาณและประเมิินผล
การดำำ�เนิินงาน สถาบัันการเงิิน
บริิษััทอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
2556 - 2559 • ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
บจก.วีี ไอวีี กรุ๊๊�ป จำำ�กััด
การเข้้าลงทุุนในบริิษััทอื่่�นๆ
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(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาวธนยา ทองกิตติกุล

อายุุ 41 ปีี
วัันที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นเลขานุุการบริิษััทครั้้�งแรก
14 กรกฎาคม 2563
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
•	ปริิญญาโท
การบริิหารจััดการสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ
สาขาบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
•	ปริิญญาตรีี
เศรษฐศาสตร์์บััณฑิิต (เกีียรติินิิยมอัันดัับ 2)
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ผู้้�ผ่่านการอบรมหลัักสููตรที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน
โดยชมรมวาณิิชธนกิิจ สมาคมบริิษััทหลัักทรััพย์์ ไทย
• ผู้้�ผ่่านการอบรมหลัักสููตรเลขานุุการบริิษััท
โดยสมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร
ไม่่มีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
0.3387%
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นไม่่เปลี่่�ยนแปลงเมื่่�อเทีียบระหว่่างปีี
ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีีย้้อนหลััง
บริิษััทจดทะเบีียน
2563 - ปััจจุุบััน เลขานุุการบริิษััทและนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
บมจ.อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค
ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์
2557 - 2563 ผู้้�ช่่วยเลขานุุการบริิษััทและนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
บมจ.อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค
ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

รายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหุ้้�นในบริิษััท ของกรรมการและผู้้�บริิหาร สำำ�หรัับรอบปีี 2563
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ลำำ�ดัับ
1

2

3

4

5

6

รายชื่่�อ / ตำำ�แหน่่ง
พลเอก เทอดศัักดิ์์� มารมย์์
ประธานกรรมการบริิษััท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
รศ.ดร.มนตรีี โสคติิยานุุรัักษ์์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริิษััท
กรรมการอิิสระ
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
รศ.ทรงกลด จารุุสมบััติิ
กรรมการบริิษััท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
ดร.เอกริินทร์์ วาสนาส่่ง
กรรมการบริิษััท
กรรมการอิิสระ
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นายไพบููลย์์ อรุุณประสบสุุข
กรรมการบริิษััท
กรรมการอิิสระ
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นายชาลีี สุุขสวััสดิ์์�
รองประธานกรรมการบริิษััท
กรรมการบริิหาร
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2562

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�
เปลี่่�ยนแปลง
เพิ่่�มขึ้้�น/(ลดลง)
ในปีี 2563

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
ในบริิษััท (ร้้อยละ)

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

0.00

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

0.00

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

0.00

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

0.00

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

0.00

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

0.00

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

0.00

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

0.00

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

0.00

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

0.00

149,982,750

149,982,750

-ไม่่มีี-

15.6315

1,200

1,200

-ไม่่มีี-

0.0002
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

ลำำ�ดัับ

รายชื่่�อ / ตำำ�แหน่่ง

7

นายวััลลภ สุุขสวััสดิ์์�
ประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการบริิษััท
คู่่�สมรสและบุุตรที่่� ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นายอารัักษ์์ สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการบริิษััท
กรรมการบริิหาร
กรรมการผู้้�จััดการ
คู่่�สมรสและบุุตรที่่� ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นางสาวสุุภััค โต๊๊ะพงศ์์อนัันต์์
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ (ส่่วนสาขา)
คู่่�สมรสและบุุตรที่่� ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นายสิิทธิิโชค ชิินนุุรััตน์์
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ (ส่่วนสาขา)
คู่่�สมรสและบุุตรที่่� ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นายราชา พจน์์อริิยะ
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ (สำำ�นัักงานใหญ่่)
คู่่�สมรสและบุุตรที่่� ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นางสาวพชนััน สิิงห์์ภู่่�
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
คู่่�สมรสและบุุตรที่่� ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
นายพงศ์์พัันธุ์์� สุุริิยอััมพร
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
คู่่�สมรสและบุุตรที่่� ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

8

9

10

11

12

13

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2562

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

23,538,800

23,538,800

5,283,100

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�
เปลี่่�ยนแปลง
เพิ่่�มขึ้้�น/(ลดลง)
ในปีี 2563

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
ในบริิษััท (ร้้อยละ)

-ไม่่มีี-

2.4533

6,283,100

1,000,000

0.6548

150,847,750

151,637,750

790,000

15.8040

1,200,000

1,200,000

-ไม่่มีี-

0.1251

400

400

-ไม่่มีี-

0.0000

1,200

1,200

-ไม่่มีี-

0.0002

600

600

-ไม่่มีี-

0.0001

150,184,550

149,560,550

(624,000)

15.5878

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

0.00

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

0.00

600

600

-ไม่่มีี-

0.0001

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

0.00

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

0.00

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

-ไม่่มีี-

0.00
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

ความรัับผิิดชอบของเลขานุุการบริิษััท

นางสาวสาริิสา ทองกิิตติิกุุล ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นเลขานุุการบริิษััท ตาม
มาตรา 89/15 ของพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
พ.ศ. 2535 เพิ่่�มโดยพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2551 และเป็็นผู้้�มีีความรู้้� โดยจบการศึึกษาด้้าน
เศรษฐศาสตร์์ ด้้านการเงิิน ด้้านการบริิหารจััดการ ผ่่านการอบรม
หลัักสููตรที่่�ปรึึกษาทางการเงิินโดยชมรมวาณิิชธนกิิจสมาคมบริิษััท
หลัักทรััพย์์ ไทย รวมถึึงผ่่านการอบรมหลัักสููตรเลขานุุการบริิษััท
รุ่่�น CSP 110/2020 (Companny Secretary Program) ของสมาคม
ส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) เพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตาม
ขอบเขตและความรัับผิิดชอบ ดัังนี้้�

6. เป็็นบุุคคลผู้้�ประสานงาน (Contact person) กัับหน่่วยงานอื่่�น ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ (สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย และศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

1. ให้้คำำ�แนะนำำ�เบื้้�องต้้นแก่่กรรมการเพื่่�อรัับทราบถึึงข้้อกฎหมาย
ระเบีียบและข้้อบัังคัับต่่าง ๆ ของบริิษััท และติิดตามให้้มีีการ
ปฏิิบััติิตามอย่่างถููกต้้องและสม่ำำ��เสมอ รวมถึึงรายงาน
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีนััยสำำ�คััญแก่่กรรมการ

7. จััดทำำ�และเก็็บรัักษาเอกสาร ได้้แก่่
• ทะเบีียนกรรมการ
•	หนัังสืือเชิิญประชุุม และรายงานการประชุุมคณะกรรมการ
•	หนัังสืือเชิิญประชุุม และรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
• รายงานการซื้้�อขายหุ้้�นของบริิษััท ของกรรมการบริิษััท
และผู้้�บริิหาร
• รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียที่่�รายงานโดยกรรมการและ
ผู้้�บริิหารของบริิษััท
• รายงานประจำำ�ปีี
• แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1)

2.	ประสานงานระหว่่างกรรมการบริิษััท และฝ่่ายจััดการ ดููแลและ
ประสานงานด้้านกฎหมาย กฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

8. การดำำ� เนิิ น การอื่่� น ๆ ตามที่่� คณะกรรมการบริิ ษัั ท และ
คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนประกาศกำำ�หนด

3. จััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และประชุุมกรรมการบริิษััทให้้เป็็นไป
ตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับของบริิษััท และข้้อพึึงปฏิิบััติิต่่าง ๆ

ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�เลขานุุการบริิษััทพ้้นจากตำำ�แหน่่ง หรืือไม่่อาจปฏิิบััติิ
หน้้าที่่� ได้้ ให้้คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งเลขานุุการบริิษััทคนใหม่่
ภายใน 90 วัันนัับแต่่วัันที่่�เลขานุุการบริิษััทคนเดิิมพ้้นจากตำำ�แหน่่ง
หรืือไม่่อาจปฏิิบััติิหน้้าที่่� และให้้คณะกรรมการบริิษััทมีีอำำ�นาจ
มอบหมายให้้กรรมการคนใดคนหนึ่่�งปฏิิบััติิหน้้าที่่�แทนในช่่วงเวลา
ดัังกล่่าว

4.	บัันทึึกรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรายงานการประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท รวมทั้้�งติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
5.	ดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลและรายงานสารสนเทศในส่่วนที่่�
เกี่่�ยวข้้องตามระเบีียบและข้้อกำำ�หนดของ สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
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รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการของบริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วม
ชื่่�อ – นามสกุุล

ECF

1.	พลเอก เทอดศัักดิ์์� มารมย์์

1

2. รศ.ดร.มนตรีี

2

โสคติิยานุุรัักษ์์

3. รศ.ทรงกลด	จารุุสมบััติิ

2

4.	ดร.เอกริินทร์์

วาสนาส่่ง

2

5. นายไพบููลย์์

อรุุณประสบสุุข

2

VV-Decor ECFH

ECF-P

PNB

SAFE*

PWGE* SAFE-B* SAFE-P*

6. นายวััลลภ 	สุุขสวััสดิ์์�

2, 3

2

2

2

2

7. นายชาลีี 	สุุขสวััสดิ์์�

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

8. นายอารัักษ์์ 	สุุขสวััสดิ์์�

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

2, 4

GEP

2

หมายเหตุุ
1. ประธานกรรมการ 2. กรรมการ 3. ประธานกรรมการบริิหาร 4. กรรมการบริิหาร

รายชื่่�อบริิษััท
1. ECF
2. VV-Decor
3. ECFH
4. ECF-P
5. PNB
6. SAFE
7. PWGE
8. SAFE-B
9. SAFE-P
		
10. GEP

บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน) (บริิษััท)
บริิษััท วีีวีี-เดคคอร์์ จำำ�กััด ในฐานะบริิษััทย่่อย ที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 99.95
บริิษััท อีีซีีเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด ในฐานะบริิษััทย่่อย ที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 75.00
บริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด ในฐานะบริิษััทย่่อย ที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 99.99
บริิษััท แพลนเนทบอร์์ด จำำ�กััด ในฐานะบริิษััทย่่อย ที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 57.00
บริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด ในฐานะบริิษััทร่่วม ที่่� ECF-P ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 33.37
บริิษััท ไพร์์ซ ออฟ วู้้�ด กรีีน เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด ในฐานะบริิษััทย่่อย ที่่� SAFE ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 99.99
บริิษััท เซฟ ไบโอแม็็ส จำำ�กััด ในฐานะบริิษััทย่่อย ที่่� SAFE ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 99.99
บริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี แพร่่ จำำ�กััด โดยเปลี่่�ยนชื่่�อจากเดิิม คืือ บริิษััท บิิน่่า พููรี่่� พาวเวอร์์ (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด
ในฐานะบริิษััทย่่อย ที่่� SAFE ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 49.00
บริิษััท กรีีน เอิิร์์ธ พาวเวอร์์ (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด ในฐานะบริิษััทร่่วม ที่่� ECF-P ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 20.00

*นัับตั้้�งแต่่ช่่วงไตรมาสที่่� 1 ปีี 2563 บริิษััทได้้เข้้าสู่่�การเจรจาเงื่่�อนไขและข้้อตกลงเพื่่�อพิิจารณาหาแนวทางการจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งหุ้้�นสามััญ
ของบริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (“SAFE”) ซึ่่�งบริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด ในฐานะบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ (“ECF-Power”)
ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 33.37 คิิดเป็็นจำำ�นวนหุ้้�นสามััญทั้้�งหมดเท่่ากัับ 1,938,76 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท ซึ่่�งต่่อมาที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 12/2563 เมื่่�อวัันที่่� 22 ธัันวาคม 2563 ได้้มีีมติิที่่�สำำ�คััญคืือ อนุุมััติิการจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งหุ้้�นสามััญของบริิษััท
เซฟ เอนเนอร์์จีี โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (“SAFE”) ในมููลค่่าราคาขายที่่� 233.88 ล้้านบาท ให้้กัับ บริิษััท ไพร์์ซ ออฟ วู้้�ด โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ในฐานะ
ผู้้�จะซื้้�อ ซึ่่�งไม่่เข้้าข่่ายเป็็นบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัับบริิษััทแต่่อย่่างใด โดยได้้ปิิดการซื้้�อขายเป็็นที่่�เรีียบร้้อยเมื่่�อวัันที่่� 24 ธัันวาคม 2563 ที่่�ผ่่านมา
ดัังนั้้�นภายหลัังจากวัันที่่�ดัังกล่่าว จะไม่่ปรากฎรายการเข้้าลงทุุนในบริิษััทร่่วม รวมถึึงการส่่งตััวแทนเข้้าเป็็นกรรมการ ซึ่่�งประกอบด้้วย
SAFE PWGE SAFE-B และ SAFE-P อีีกต่่อไป
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ข้้อมููลหลัักทรััพย์แ์ ละผู้้�ถืือหุ้้�น
จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้ว

ปััจจุุบัันบริิษััทมีีทุุนจดทะเบีียนเท่่ากัับ 299,161,547 บาท (สองร้้อยเก้้าสิิบเก้้าล้้านหนึ่่�งแสนหกหมื่่�นหนึ่่�งพัันห้้าร้้อยสี่่�สิิบเจ็็ดบาท) แบ่่งออ
กเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 1,196,646,188 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.25 บาท (ยี่่�สิิบห้้าสตางค์์) โดยคิิดเป็็นทุุนจดทะเบีียนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว
เท่่ากัับ 239,871,889.25 บาท (สองร้้อยสามสิิบเก้้าล้้านแปดแสนเจ็็ดหมื่่�นหนึ่่�งพัันแปดร้้อยแปดสิิบเก้้าบาทยี่่�สิิบห้้าสตางค์์) แบ่่งออก
เป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 959,487,557 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.25 บาท (ยี่่�สิิบห้้าสตางค์์)

ผู้้�ถืือหุ้้�น

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งหมด 4,241 ราย โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ชื่่�อ – สกุุล
1. กลุ่่�มครอบครััวสุุขสวััสดิ์์�
1.1 นายอารัักษ์์ 	สุุขสวััสดิ์์�
1.2 นายชาลีี 	สุุขสวััสดิ์์�
1.3 นางสาวทิิพวรรณ 	สุุขสวััสดิ์์�
1.4 นายวััลลภ 	สุุขสวััสดิ์์�
1.5 นางวราภรณ์์ 	สุุขสวััสดิ์์�
1.6	ด.ช.นพรุุจ 	สุุขสวััสดิ์์�
1.7 	ด.ญ.วริิศรา 	สุุขสวััสดิ์์�
1.8 	ด.ช.พีีรวุุฒิิ 	สุุขสวััสดิ์์�
1.9 	ด.ญ.สุุพิิชญา 	สุุขสวััสดิ์์�
1.10 	ด.ช.วรรธนะ 	สุุขสวััสดิ์์�
1.11 นายสิิทธิิโชค 	ชิินนุุรััตน์์
2. บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด
3. กลุ่่�มครอบครััวพานิิช
3.1 นางพิิกุุล 	พานิิช
3.2 นางสาวประภััสสร 	พานิิช
4. นายสาธร
ฉัันท์์เรืืองวณิิชย์์
5. กลุ่่�มครอบครััวปััทมสััตยาสนธิิ
5.1 นางขัันทอง 	อุุดมมหัันติิสุุข
5.2 นายพิิศิิษฐ์์ 	ปััทมสััตยาสนธิิ
5.3 นางสาวกฤษชนก 	ปััทมสััตยาสนธิิ
6. กลุ่่�มครอบครััววิิริิยาทรพัันธุ์์�
6.1 นางวาสนา 	วิิริิยาทรพัันธุ์์�
6.2 นายวิิทยา 	วิิริิยาทรพัันธุ์์�
6.3 นางสาววีีรยา 	วิิริิยาทรพัันธุ์์�

ข้้อมููลการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
จำำ�นวนหุ้้�น (หุ้้�น)
ร้้อยละของทุุน ชำำ�ระแล้้ว
481,006,550
50.1316%
151,637,750
15.8040%
149,982,750
15.6315%
149,560,550
15.5875%
23,538,800
2.4533%
6,283,100
0.6548%
600
0.0001%
600
0.0001%
600
0.0001%
600
0.0001%
600
0.0001%
600
0.0001%
32,513,551
3.3886%
27,117,100
2.8262%
25,000,000
2.6056%
2,117,100
0.2206%
13,648,100
1.4224%
12,350,000
1.2871%
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%
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

ชื่่�อ – สกุุล
7. นางกนกวรรณ
กวางทอง
8. กลุ่่�มโดย บล.เคทีีบีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
8.1 นางขัันทอง 	อุุดมมหัันติิสุุข
8.2 นายวศิิน 	พุุทธารีี
8.3 นายสามารถ 	อิิสลาม
8.4 นางสุุธีีรา 	พุุทธารีี
8.5	คุุณหญิิงสทนา
โสณกุุล ณ อยุุธยา
8.6	หม่่อมหลวงธีีรเชษฐ์์
โสณกุุล
8.7	หม่่อมหลวงรััตนมงคล 	ชยาภิิรััต
9. นางสาวทััศนีีย์์
วงษ์์จิิราษฎร์์
10. นางมณีีรััตน์์
อนัันต์์ภููมิิไตรภพ
11.	ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยอื่่�น ๆ (4,210 ราย)
รวมจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งสิ้้�น
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ข้้อมููลการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
จำำ�นวนหุ้้�น (หุ้้�น)
ร้้อยละของทุุน ชำำ�ระแล้้ว
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%

ผู้้�ถืือหุ้้�นต่่างด้้าว : ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีผู้้�ถืือหุ้้�นต่่างด้้าว 1 ราย ถืือหุ้้�น 1,500 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 0.00 ของจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมด
หมายเหตุุ :
บริิษััทมีีข้้อจำำ�กััดเกี่่�ยวกัับการถืือหุ้้�นของผู้้�ถืือหุ้้�นต่่างด้้าวตามข้้อบัังคัับของบริิษััทข้้อ 11 ว่่า “หุ้้�นของบริิษััทโอนได้้ โดยไม่่มีีข้้อจำำ�กััด เว้้นแต่่การโอนหุ้้�นนั้้�นเป็็นเหตุุ
ให้้คนต่่างด้้าวถืือหุ้้�นเกิินกว่่าร้้อยละ 49 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ชำำ�ระแล้้ว”
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

โครงสร้้างการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน)

99.95%

บริิษััท วีีวีี เดคคอร์์ จำำ�กััด
ผู้้�จััดจำำ�หน่่ายกระดาษปิิดผิิว

75.00%

บริิษััท อีีซีีเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด
ผู้้�จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
เฟอร์์นิิเจอร์์

99.99%

บริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด
ผู้้�ลงทุุนด้้านพลัังงานทดแทน

20.00%

บริิษััท กรีีน เอิิร์์ธ พาวเวอร์์
(ไทยแลนด์์) จำำ�กััด

เปิดด�ำเนินการแล้ว
Project Company ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
หรืือยัังไม่่มีีรายได้้ ในเชิิงพาณิิชย์์ อย่่างไรก็็ตาม
สำำ�หรัับโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่่�
ประเทศเมีียนมาร์์ ได้้เริ่่�มจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์
สำำ�หรัับเฟสที่่� 1 ขนาด 50 เมกะวััตต์์ จากทั้้�งหมด
220 เมกะวััตต์์ เมื่่�อวัันที่่� 27 กัันยายน 2562 และ
อยู่่�ระหว่่างการก่่อสร้้างเฟสที่่�เหลืือโดยคาดว่่า
จะมีีรายได้้เชิิงพาณิิชย์์ครบ 220 เมกะวััตต์์ ภายใน
ปีี 2565 นี้้�

100.00%

บริิษััท จีีอีีพีี เมีียนมาร์์ จำำ�กััด
โรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
ขนาด 220 MW ประเทศเมีียนมาร์์

57.00%

บริิษััท แพลนเนทบอร์์ด จำำ�กััด

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

41

ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
ข้้อมููลทั่่�วไปของบริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน)
ชื่่�อบริิษััทภาษาไทย : บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน)
ชื่่�อบริิษััทภาษาอัังกฤษ : East Coast Furnitech Public Company Limited (ECF)

วัันที่่� 12 ตุุลาคม 2542 ในฐานะบริิษััทจำำ�กััด

วัันที่่�จดทะเบีียนก่่อตั้้�งบริิษััท : ต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 18 ตุุลาคม 2555 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนเพื่่�อแปรสภาพจากบริิษััทจำำ�กััด
เลขทะเบีียนบริิษััท :
ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย์์ :
ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ :
ทุุนจดทะเบีียน :
ทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว :
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ :
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานสาขา
สาขาที่่� 1 :
สาขาที่่� 2 :
โทรศััพท์์ :
โทรสาร :
Home Page :

ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
-ไม่่มีี-

เป็็นบริิษััทมหาชนจำำ�กััด และเปลี่่�ยนแปลงชื่่�อเป็็น บริิษััท อีีสต์์โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน) (ECF)
0107555000449
ECF
ผู้้�ผลิติ และจััดจำ�หน่
ำ า่ ย เฟอร์์นิเิ จอร์์ ไม้้ปาร์์ติเิ คิิลบอร์์ด เฟอร์์นิเิ จอร์์ ไม้้ยางพารา กระดาษปิิดผิวิ
เพื่่อ� ใช้้ประกอบในการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ การผลิิตและจำำ�หน่่ายไม้้ยางพาราแปรรููปอบแห้้ง
การจััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ผ่่านโชว์์รููม เว็็บไซต์์ แพลทฟอร์์มออนไลน์์ต่่าง ๆ และการให้้บริิการ
ตััดแผ่่นปิิดขอบไม้้ (พีีวีีซีี) การเป็็นผู้้�ลงทุุนในธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
299,161,547 บาท
แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 1,196,646,188 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.25 บาท
239,871,889.25 บาท
แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 959,487,557 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.25 บาท
เลขที่่� 37/9 หมู่่� 10 ถนนบ้้านบึึง - แกลง ตำำ�บลทางเกวีียน อำำ�เภอแกลง จัังหวััดระยอง 21110
เพื่่�อสำำ�นัักงานใหญ่่ใช้้เป็็นโรงงานผลิิตและประกอบเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด
เลขที่่� 29/1 หมู่่�ที่่� 3 ซอยชงโค - ชุุมนุุมใน ตำำ�บลวัังจัันทร์์ อำำ�เภอวัังจัันทร์์ จัังหวััดระยอง
โดยสำำ�นัักงานแห่่งนี้้�ใช้้เป็็นโรงงานผลิิตและประกอบเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพารา รวมถึึงสายการผลิิต
ในส่่วนของโรงเลื่่�อยไม้้ยางพาราแปรรููปและอบแห้้ง และผลิิตกระดาษปิิดผิิวสำำ�หรัับใช้้ ในการผลิิต
เฟอร์์นิิเจอร์์
เลขที่่� 25/28 หมู่่�ที่่� 12 ตำำ�บลบึึงคำำ�พร้้อย อำำ�เภอลำำ�ลููกกา จัังหวััดปทุุมธานีี โดยสำำ�นัักงานแห่่งนี้้�
ใช้้เป็็นส่่วนของฝ่่ายบริิหารงานด้้านการตลาด และโกดัังเก็็บสิินค้้า
+66 38-675-181-4, +66 2-152-7301-4
+66 38-678-220, +66 2-152-7305
www.eastcoast.co.th, www.elegathai.com
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

ประวััติิความเป็็นมาและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
ประวััติิความเป็็นมา
บริิษััทจดทะเบีียนก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 12 ตุุลาคม 2542 ด้้วยทุุน
จดทะเบีียนเริ่่�มแรก 6,000,000 บาท (หกล้้านบาทถ้้วน) โดยใน
ช่่วงแรกก่่อตั้้�ง มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อประกอบธุุรกิิจเป็็นผู้้�ผลิิตและ
จำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ดแบบประกอบด้้วยตนเอง
ภายใต้้การบริิหารงาน โดยกลุ่่�มนัักธุุรกิิจคนไทย นำำ�โดย นายวััลลภ
สุุขสวััสดิ์์� ในฐานะผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ในปััจจุุบััน และครอบครััวสุุขสวััสดิ์์�
ซึ่่�งเป็็นผู้้�ก่่อตั้้�งและบุุกเบิิกธุุรกิิจการผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์
มาตั้้�งแต่่ช่่วงปีี 2535
ในปีี 2535 กลุ่่�มผู้้�บริิหารหรืือกลุ่่�มครอบครััวสุุขสวััสดิ์์� ได้้ก่่อตั้้�ง
บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (ECI) ขึ้้�นเพื่่�อประกอบธุุรกิิจ
โรงเลื่่�อย โรงอบ ไม้้ยางพาราแปรรููป และผลิิตและจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์
ไม้้ยางพารา ในปีี 2539 ได้้จดทะเบีียนก่่อตั้้�ง บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์ดีีไซน์์
จำำ�กััด (ECD) ขึ้้�นเพื่่�อประกอบธุุรกิิจหลัักเป็็นผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่าย
เฟอร์์นิิเจอร์์ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ และประกอบกิิจการนำำ�เข้้า
หรืือส่่งออกเฟอร์์นิิเจอร์์ทุุกชนิิด ตลอดจนวััสดุุอุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
โดยย้้ายฐานการผลิิตจาก ECI ในส่่วนของการประกอบกิิจการ
ผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพาราจาก ECI มาไว้้ที่่� ECD
ส่่งผลให้้ ECI ได้้เปลี่่�ยนรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักมาเป็็น
ผู้้�จำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์เพีียงอย่่างเดีียว โดยดููแลในด้้านการตลาด
และรัับผิิดชอบสาขาและโชว์์รููมเพื่่�อการจััดแสดงสิินค้้าและจำำ�หน่่าย
สิินค้้า ภายใต้้ตราสิินค้้า “ELEGA” ซึ่่�งเป็็นตราสิินค้้าสำำ�หรัับ
เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพารา และเฟอร์์นิิเจอร์์ที่่�สั่่�งซื้้�อทั้้�งจากในประเทศ
และนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ ต่่อมาในปีี 2542 ได้้จดทะเบีียนก่่อตั้้�ง
บริิษััท อีีสต์์โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (ECF) ขึ้้�น เพื่่�อประกอบธุุรกิิจหลััก
บริิษััท
1. บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (ECF)
2. บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์ดีีไซน์์ จำำ�กััด (ECD)
3. บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (ECI)

4. บริิษััท วีี - ชััท เดคคอร์์ จำำ�กััด (VCD)
5. บริิษััท วีี - ชััท อิินดััสทรีี จำำ�กััด (VCI)

เป็็ น ผู้้�ผลิิ ต และจำำ�หน่่ า ยเฟอร์์ นิิ เ จอร์์ ไม้้ ป าร์์ ติิ เ คิิ ล บอร์์ ด แบบ
ประกอบด้้วยตััวเอง ซึ่่�งขณะนั้้�นกระแสความนิิยมในเฟอร์์นิิเจอร์์
ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ดกำำ�ลัังเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมาก หลัังจากนั้้�นในช่่วงปีี 2545
ได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนก่่อตั้้�งบริิษััทขึ้้�นอีีก 2 แห่่ง ได้้แก่่ บริิษััท
วีี - ชััท เดคคอร์์ จำำ�กััด (VCD) เพื่่�อประกอบธุุรกิิจหลัักเป็็นผู้้�ผลิิต
และจำำ�หน่่ายกระดาษปิิดผิิวไม้้ และให้้บริิการ ตััดแผ่่นปิิดขอบไม้้
(พีีวีีซีี) เพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้แก่่โรงงานผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ทั่่�วไป และ
ในปีีเดีียวกัันได้้ก่่อตั้้�ง บริิษััท วีี - ชััท อิินดััสทรีี จำำ�กััด (VCI) เพื่่�อ
ประกอบธุุรกิิจหลัักเป็็นผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายไม้้ยางพาราแปรรููป
อบแห้้ง และได้้ย้้ายฐานการผลิิตจาก ECD มาไว้้ที่่� VCI
โครงสร้้างการถืือหุ้้�นในขณะนั้้�นของ บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์ อุุตสาหกรรม
จำำ�กััด (ECI) บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์ดีีไซน์์ จำำ�กััด (ECD) บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์
เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (ECF) บริิษััท วีี - ชััท เดคคอร์์ จำำ�กััด (VCD)
และ บริิษััท วีี - ชััท อิินดััสทรีี จำำ�กััด (VCI) ประกอบด้้วยครอบครััว
สุุขสวััสดิ์์� เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 99.99 และเป็็นกรรมการ
ผู้้�บริิหาร และ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมในทุุกบริิษััท
ทั้้�งนี้้� สาเหตุุของการก่่อตั้้�งบริิษััทหลายแห่่งขึ้้�นในลัักษณะดัังกล่่าว
เพื่่�อประโยชน์์ทางด้้านการขอรัับการสนัับสนุุนการส่่งเสริิมการลงทุุน
จากคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI) เป็็นสำำ�คััญ โดยการ
ก่่อตั้้�งกลุ่่�มบริิษััทดัังกล่่าว รวมเรีียกว่่า กลุ่่�มบริิษััทอีีสต์์ โคสท์์
(East Coast Group) สามารถสรุุปลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ในแต่่ละบริิษััท ก่่อนการจััดโครงสร้้างกลุ่่�มบริิษััทในช่่วงปีี 2553 ได้้
ดัังนี้้�
ลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ผลิิตและจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด
ผลิิตและจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพารา
ธุุรกิิจซื้้�อมา - จำำ�หน่่ายไป ผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพารา
ที่่�ทางบริิษััทเป็็นผู้้�ผลิิตเอง และเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้จริิงที่่�สั่่�งซื้้�อมาทั้้�งจาก
ในประเทศและนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศโดยจำำ�หน่่ายผ่่านโชว์์รููมที่่�
เป็็นพื้้�นที่่�เช่่าของบริิษััท
ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระดาษปิิดผิิวไม้้ และให้้บริิการตััดแผ่่นปิิดขอบไม้้
(พีีวีีซีี) เพื่่�อใช้้ประกอบในการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์
ผลิิตและจำำ�หน่่ายไม้้ยางพาราแปรรููปอบแห้้ง
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ต่่อมาในปีี 2553 ผู้้�บริิหารกลุ่่�มบริิษััทอีีสต์์ โคสท์์ ได้้วางแผนสำำ�หรัับ
การเตรีียมตััวเพื่่�อเข้้าเป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
เอ็็ม เอ ไอ (mai) ทางบริิษััทจึึงได้้ดำำ�เนิินการปรัับโครงสร้้างการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจและการเงิินภายในกลุ่่�มบริิษััทอีีสต์์ โคสท์์ ใหม่่ โดยใช้้รููปแบบ
การปรัับปรุุงโครงสร้้างการดำำ�เนิินงานและการเงิินของแต่่ละบริิษััท
รวม 4 บริิษััท (ECD ECI VCD และ VCI) ให้้มาอยู่่�ภายใต้้การควบคุุม
ด้้วยวิิธีีการเข้้าซื้้�อทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของแต่่ละบริิษััท
มาไว้้ที่่� บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (ECF) เพีียงแห่่งเดีียว
ในราคาซื้้�อขายสำำ�หรัับอาคาร และเครื่่�องจัักรตามวิิธีีการประเมิินที่่�
ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สิินที่่� ได้้รัับความเห็็นชอบ
จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.) ให้้เป็็นบริิษััทประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สิินเพื่่�อ
วััตถุุประสงค์์สาธารณะ โดยราคาซื้้�อขายอ้้างอิิงจากราคาประเมิิน
ที่่�ต่ำำ��กว่่า ซึ่่�งในขณะนั้้�นการจััดรููปแบบโครงสร้้างดัังกล่่าว เป็็นไปเพื่่�อ
คำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ ในการเตรีียมตััวสำำ�หรัับเข้้าเป็็นบริิษััทจดทะเบีียน
ในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ (mai) การขจััดปัญ
ั หารายการระหว่่างกััน
(Connected Transaction) ปััญหาความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
(Conflict of Interest) และเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจเกิิดประสิิทธิิภาพ
สููงสุุดเป็็นสำำ�คััญ นอกจากนี้้� สาเหตุุที่่�เลืือกให้้บริิษััท อีีสต์์ โคสต์์
เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด เป็็นบริิษััทหลัักที่่�จะเตรีียมตััวเพื่่�อเข้้าเป็็นบริิษััท
จดทะเบีียนในขณะนั้้�น เนื่่�องจากมีีรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักคืือ
การเป็็นผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ประเภทไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด
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ซึ่่�งมีีอััตราการเติิบโตของรายได้้จากการขายที่่�ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
มีีรายได้้จากการขายสููงสุุดและมีีผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีีกว่่าบริิษััท
อื่่�น ๆ ในกลุ่่�ม ประกอบกัับยัังมีีช่่วงเวลาที่่� ได้้รัับการส่่งเสริิมการ
ลงทุุน (BOI) เหลืืออยู่่� ในขณะที่่�บริิษััทอื่่�นในกลุ่่�มได้้ ใช้้สิิทธิิจากการ
ส่่งเสริิมการลงทุุนครบถ้้วนตามกำำ�หนดเวลาแล้้ว
ภายหลัังการจััดโครงสร้้างการดำำ�เนิินธุุรกิิจใหม่่ บริิษััทจึึงมีีลัักษณะ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจครอบคลุุมด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. ผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายไม้้ยางพาราแปรรููปอบแห้้ง โดยส่่วนใหญ่่
ใช้้เป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพารา และ
บางส่่วนจำำ�หน่่ายให้้กัับบุุคคลภายนอก
2. ผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพารา
3. ผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด
4. ผู้้�จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์ (Trading) สำำ�หรัับ
เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพาราที่่�ทางบริิษััทเป็็นผู้้�ผลิิตเอง และ
เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้จริิงที่่�สั่่�งซื้้�อมา ทั้้�งจากในประเทศและนำำ�เข้้า
จากต่่างประเทศ
5. ผู้้�ผลิิตส่่วนตกแต่่งเฟอร์์นิิเจอร์์ ได้้แก่่ กระดาษปิิดผิิว และ
ให้้บริิการตััดแผ่่นปิิดขอบไม้้ (พีีวีีซีี) เพื่่�อใช้้เป็็นวััตถุุดิิบในการ
ผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด และเพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้กัับ
บุุคคลภายนอก

44

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

พัฒนาการที่ส�ำคัญของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา สรุป ได้ดังนี้

ปีี 2535

เริ่่�มจดทะเบีียนก่่อตั้้�งบริิษััทแรกของ อีีสต์์ โคสท์์ กรุ๊๊�ป ในนามของ บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (ECI)
เพื่่�อประกอบธุุรกิิจโรงเลื่่�อย โรงอบ และผลิิตและจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพาราขึ้้�น ที่่�บริิเวณ ถนนบ้้านบึึง แกลง ตำำ�บลทางเกวีียน อำำ�เภอแกลง จัังหวััดระยอง

ปีี 2539

อีีสต์์ โคสท์์ กรุ๊๊�ป เริ่่�มขยายธุุรกิิจไปสู่่�การเป็็นผู้้�ผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพารา ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด โดยก่่อตั้้�ง
บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์ดีีไซน์์ จำำ�กััด (ECD) ขึ้้�นเป็็นบริิษััทที่่� 2 เพื่่�อประกอบธุุรกิิจดัังกล่่าว โดยย้้ายฐานการผลิิต
ในส่่วนของเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพาราจาก ECI มาที่่� ECD
ในปีีเดีียวกัันนี้้� อีีสต์์ โคสท์์ กรุ๊๊�ป ได้้เริ่่�มการส่่งออกสิินค้้าไปจำำ�หน่่ายยัังต่่างประเทศ ได้้แก่่ ญี่่�ปุ่่�น สหรััฐอเมริิกา
และประเทศทางแถบยุุโรปตะวัันตก

ปีี 2541

ปีี 2542

อีีสต์์ โคสท์์ กรุ๊๊�ป ได้้เริ่่�มขยายธุุรกิิจเฟอร์์นิิเจอร์์ ไปยัังตลาดภายในประเทศให้้มากขึ้้�นกว่่าเดิิม โดยก่่อตั้้�งตรา
สิินค้้า “ELEGA” เพื่่�อใช้้เป็็นตราสิินค้้าสำำ�หรัับเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพาราที่่�ทางบริิษััทเป็็นผู้้�ผลิิตเองและเฟอร์์นิิเจอร์์
ไม้้จริิงที่่�สั่่�งซื้้�อมา ทั้้�งจากในประเทศและนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ และก่่อตั้้�งตราสิินค้้า “Leaf” ขึ้้�นเพื่่�อใช้้เป็็น
ตราสิินค้้าสำำ�หรัับการผลิิตและจำำ�หน่่ายให้้กัับ โฮมโปร (Home Pro) ในเวลาเดีียวกััน เพื่่�อตอบสนองต่่อนโยบาย
ของภาครััฐบาลภายใต้้การรณรงค์์การใช้้สิินค้้าไทยในขณะนั้้�น

ECD ได้้รัับการคััดเลืือกจากกรมส่่งเสริิมการส่่งออกให้้ ใช้้สััญลัักษณ์์ตราสิินค้้าไทย “Thailand’s Brand” เพื่่�อ
แสดงถึึงการเป็็นผลิิตภััณฑ์์ส่่งออกที่่�มีีคุุณภาพสููง
ECI ได้้รัับรางวััล “Prime Minister Award” จากกระทรวงพาณิิชย์์ ซึ่่�งเป็็นรางวััลที่่�มอบให้้แก่่ผู้้�ส่่งออกที่่�มีี
ผลการดำำ�เนิินงานดีีเด่่นและมีีคุุณภาพสิินค้้าอยู่่�ในระดัับยอดเยี่่�ยม
วัันที่่� 12 ตุุลาคม ทาง อีีสต์์ โคสท์์ กรุ๊๊�ป ได้้ขยายการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยก่่อตั้้�ง บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด
(ECF) ขึ้้�นเป็็นบริิษััทที่่�สาม ด้้วยทุุนจดทะเบีียนเริ่่�มแรก 6,000,000 บาท (หกล้้านบาทถ้้วน) แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญ
จำำ�นวน 60,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท เรีียกชำำ�ระเต็็มมููลค่่า ในปีีเดีียวกัันนี้้� เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจ
โรงงานผลิิตและจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์จากไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด โดยขยายกำำ�ลัังการผลิิตที่่�มีีอยู่่�ให้้มากขึ้้�นกว่่าเดิิม
เพื่่�อรองรัับการเติิบโต ของยอดขายเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ดที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ประกอบกัับเพื่่�อใช้้
ประกอบการขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุนจากคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI) โดย ECF ได้้รัับ BOI
ในการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด / ไม้้แผ่่นเรีียบ

ปีี 2543

วัันที่่� 16 มีีนาคม ECF ได้้ดำำ�เนิินการเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจากเดิิม 6,000,000 บาท เป็็น 13,080,000 บาท
(สิิบสามล้้านแปดหมื่่�นบาทถ้้วน) แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 130,080 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท
โดยเรีียกชำำ�ระเต็็มมููลค่่า เพื่่�อใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)
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วัันที่่� 24 มีีนาคม ทาง ECF ได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุนจากคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI) ในการ
ผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ โดยได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิที่่� ได้้จากการประกอบกิิจการที่่� ได้้รัับ
การส่่งเสริิมเป็็นระยะเวลา 8 ปีี และได้้รัับลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้ นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิที่่� ได้้จากการประกอบ
กิิจการที่่� ได้้รัับการส่่งเสริิมในอััตราร้้อยละ 50 เป็็นระยะเวลา 5 ปีี

ปีี 2544

ECD ได้้ผ่่านการรัับรองระบบการจััดการคุุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก UKAS (The United Kingdom
Accreditation Service) สำำ�หรัับการเป็็นผู้้�ผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้
ECF ได้้ผ่่านการรัับรองคุุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก URS (United Registrar of Systems (Thailand)
Ltd. สำำ�หรัับการเป็็นผู้้�ผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้
วัันที่่� 13 ธัันวาคม ECF ได้้ดำำ�เนิินการเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจากเดิิม 13,080,000 บาท เป็็น 25,000,000 บาท
(ยี่่�สิิบห้้าล้้านบาทถ้้วน) แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 250,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท โดยเรีียกชำำ�ระ
เต็็มมููลค่่า เพื่่�อใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ของบริิษััท

ปีี 2545

อีีสต์์ โคสท์์ กรุ๊๊�ป ได้้ขยายกำำ�ลัังการผลิิต และพััฒนาคุุณภาพทางด้้านการผลิิตให้้เพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิม โดยการ
ลงทุุนในเครื่่�องจัักรที่่�ใช้้เทคโนโลยีีชั้้�นสููง (Hi - Technology) ซึ่่�งใช้้เงิินลงทุุนจำำ�นวนมากในการสั่่�งซื้้�อเครื่่�องจัักร
ดัังกล่่าว เช่่น เครื่่�อง Horizontal Sparing เครื่่�อง Vertical Spraying Robot เป็็นต้้น
ในปีีดัังกล่่าว อีีสต์์ โคสท์์ กรุ๊๊�ป ได้้ก่่อตั้้�งบริิษััทเพิ่่�มขึ้้�นอีีก 2 แห่่ง ได้้แก่่ บริิษััท วีี - ชััท เดคคอร์์ จำำ�กััด (VCD)
เป็็นบริิษััทที่่�สี่่� เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตกระดาษปิิดผิิวเฟอร์์นิิเจอร์์ เนื่่�องจาก ECF ผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิล
บอร์์ดเป็็นจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้ต้้องนำำ�เข้้าวััสดุุปิิดผิิว จึึงได้้ก่่อตั้้�ง VCD ขึ้้�นเพื่่�อผลิิตกระดาษปิิดผิิวขึ้้�น เพื่่�อที่่�จะ
สามารถควบคุุมคุุณภาพการผลิิตเองได้้ โดยการผลิิตกระดาษปิิดผิิวจะส่่งจำำ�หน่่ายให้้กัับ ECF และโรงงานผู้้�ผลิิต
เฟอร์์นิิเจอร์์ทั่่�วไป นอกจากนี้้�ในปีีเดีียวกััน อีีสต์์ โคสท์์ กรุ๊๊�ป ได้้ก่่อตั้้�งบริิษััท วีี - ชััท อิินดััสทรีี จำำ�กััด (VCI)
เป็็นบริิษััทที่่�ห้้า เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงเลื่่�อย โรงอบไม้้ยางพาราแปรรููป แทนการดำำ�เนิินงานเดิิมของ ECI และ ECI
ได้้ปรัับเปลี่่�ยนเป็็นการดำำ�เนิินธุุรกิิจซื้้�อมา ขายไป (Trading) เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพาราที่่�บริิษััทเป็็นผู้้�ผลิิตเอง
และเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้จริิงที่่�สั่่�งซื้้�อ ทั้้�งจากในประเทศและนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ โดยทั้้�ง VCD และ VCI ขยายการ
ลงทุุนไปยัังที่่�ดิินแห่่งใหม่่ และก่่อสร้้างโรงงาน บนเนื้้�อที่่�กว่่า 54 ไร่่ บริิเวณซอยชงโค - ชุุมนุุมใน ตำำ�บลวัังจัันทร์์
อำำ�เภอวัังจัันทร์์ จัังหวััดระยอง ซึ่่�งต่่อมาในปีี 2555 ได้้ถููกจดทะเบีียนเป็็นสำำ�นัักงานสาขาแห่่งที่่� 1 ของบริิษััท

ปีี 2546

ปีี 2547

ECI ได้้ขยายตลาดการจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้า โดยการก่่อตั้้�งโชว์์รููมภายในร้้านค้้าปลีีกขนาดใหญ่่เพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง โดยในปีี 2546 บริิษััทได้้ขยายโชว์์รููมไปยััง อิินเด็็กซ์์ ลีีฟวิ่่�ง มอลล์์ (Index Living Mall) และโฮมโปร
(Home Pro)

ECD ได้้รัับรางวััลผู้้�ส่่งออกสิินค้้าและบริิการดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2547 ประเภทที่่�มีีการออกแบบ ผลิิตภััณฑ์์ของ
ตนเอง (Thai Owned Design) จากกระทรวงพาณิิชย์์
ECF ได้้รัับการปรัับเวอร์์ชั่่�นการรัับรองคุุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จาก URS (United Registrar
of Systems (Thailand) Ltd. สำำ�หรัับการเป็็นผู้้�ผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

ปีี 2553

วัันที่่� 1 ตุุลาคม กลุ่่�มบริิษััทอีีสต์์ โคสท์์ ได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการปรัับโครงสร้้างการดำำ�เนิินธุุรกิิจ จากทั้้�งหมด 5 บริิษััท
ภายในกลุ่่�ม ให้้เหลืือการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพีียงบริิษััทเดีียวคืือ ECF โดยกระบวนการปรัับโครงสร้้างกลุ่่�มบริิษััทเริ่่�ม
จากการซื้้�อที่่�ดิินทั้้�งหมดที่่�ใช้้ ในการประกอบธุุรกิิจที่่�ขณะนั้้�นเป็็นกรรมสิิทธิ์์�ส่่วนตััวของกรรมการบริิษััทเข้้าเป็็น
กรรมสิิทธิ์์�ในนาม ECF ดำำ�เนิินการโอนสายการผลิิตสิินค้้าพร้้อมทั้้�งจำำ�หน่่ายสิินค้้าสำำ�เร็็จรููป สิินค้้าระหว่่าง
ผลิิต วััตถุุดิิบ วััสดุุสิ้้�นเปลืือง เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์บางส่่วนจาก 4 บริิษััทเข้้าเป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของ ECF รวมถึึง
เจรจาเพื่่�อขอลดยอดวงเงิินสิินเชื่่�อต่่าง ๆ ของบริิษััทในกลุ่่�มที่่�มีีกัับสถาบัันการเงิินและโอนเพิ่่�มเป็็นวงเงิิน
สิินเชื่่�อของ ECF เป็็นการดำำ�เนิินการจ่่ายชำำ�ระคืืนหนี้้�สิินในระหว่่างกลุ่่�มบริิษััท เพื่่�อขจััดปััญหารายการระหว่่างกััน
(Connected Transaction) และความขััดแย้้งทางประโยชน์์ (Conflict of Interest)
วัันที่่� 26 ตุุลาคม บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจากเดิิม 25,000,000 บาท เป็็น 90,000,000 บาท
(เก้้าสิิบล้้านบาทถ้้วน) แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 900,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท โดยเรีียกชำำ�ระ
เต็็มมููลค่่า เพื่่�อใช้้ขยายการลงทุุนและเพื่่�อเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท

ปีี 2554

วัันที่่� 9 กุุมภาพัันธ์์ บริิษััทได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุนจากคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI) ในการ
ผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ โดยได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิที่่� ได้้จากการประกอบกิิจการที่่� ได้้รัับ
การส่่งเสริิมเป็็นระยะเวลา 3 ปีี
วัันที่่� 10 กุุมภาพัันธ์์ บริิษััทได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุนจากคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI) ในการ
ผลิิตวััสดุุปิิดผิิว โดยได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิที่่� ได้้จากการประกอบกิิจการที่่� ได้้รัับ
การส่่งเสริิมเป็็นระยะเวลา 3 ปีี
วัันที่่� 11 พฤษภาคม บริิษััทได้้จดทะเบีียนก่่อตั้้�งบริิษััท วีีวีี - เดคคอร์์ จำำ�กััด (V V-Décor) ขึ้้�น ในฐานะบริิษััทย่่อย
โดยบริิษััทมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นร้้อยละ 99.95 มีีทุุนจดทะเบีียน 1,000,000 บาท (หนึ่่�งล้้านบาทถ้้วน) แบ่่งเป็็น
หุ้้�นสามััญจำำ�นวน 10,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาทโดยเรีียกชำำ�ระเต็็มมููลค่่า ก่่อตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อประกอบ
ธุุรกิิจด้้านการตลาด (Trading) ให้้กัับ ECF ในการเป็็นผู้้�จำำ�หน่่ายกระดาษปิิดผิิวให้้กัับลููกค้้าบางรายของบริิษััท
กลุ่่�มบริิษััทอีีสต์์ โคสท์์ ยัังดำำ�เนิินการจััดโครงสร้้างอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในระหว่่างปีี 2554 บริิษััท ได้้ดำำ�เนิินการ
เพิ่่�มเติิมในส่่วนของการโอนอาคาร เครื่่�องจัักร และอุุปกรณ์์ส่่วนที่่�เหลืือ และสิินทรััพย์์ถาวรอื่่�น ๆ การโอนยอด
วงเงิินสิินเชื่่�อกัับสถาบัันการเงิินที่่�ยัังมีีภาระหนี้้�คงค้้างมายััง ECF รวมถึึงการโอนย้้ายพนัักงานจาก 4 บริิษััท
มาเป็็นพนัักงานของ ECF โดย ณ วัันที่่� 30 มิิถุุนายน กลุ่่�มบริิษััทอีีสต์์ โคสท์์ ได้้ดำำ�เนิินการปรัับโครงสร้้างการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยเหลืือเพีียง ECF เป็็นบริิษััทที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยเรีียบร้้อยและสมบููรณ์์เพีียงแห่่งเดีียว และเตรีียม
ความพร้้อมสำำ�หรัับการแปรสภาพเป็็นบริิษััทมหาชนจำำ�กััดต่่อไป
วัันที่่� 4 พฤศจิิกายน บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจากเดิิม 90,000,000 บาท เป็็น 100,000,000
บาท (หนึ่่�งร้้อยล้้านบาทถ้้วน) แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 1,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท โดย
เรีียกชำำ�ระเต็็มมููลค่่า เพื่่�อใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท

ปีี 2555

เดืือนกรกฎาคม บริิษััทได้้เริ่่�มขยายช่่องทางการจำำ�หน่่ายสิินค้้า ไปยัังกลุ่่�มร้้านค้้าปลีีกรายย่่อยทั่่�วไป (Dealer)
เพื่่�อเป็็นส่่วนช่่วยเสริิมสร้้างการเติิบโตของยอดขายให้้มากขึ้้�นจากเดิิม ภายใต้้ตราสิินค้้า “Costa”
วัันที่่� 11 ตุุลาคม 2555 ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 12/2555 ได้้มีีมติิพิิจารณาอนุุมััติิการเปลี่่�ยนแปลง
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้และแก้้ ไขจำำ�นวนหุ้้�นของบริิษััท จากเดิิมมููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท เป็็นมููลค่่าหุ้้�นที่่�
ตราไว้้หุ้้�นละ 0.25 บาท จึึงทำำ�ให้้บริิษััทมีีการเปลี่่�ยนแปลงในจำำ�นวนหุ้้�น และมููลค่่าที่่�ตราไว้้ โดยทุุนจดทะเบีียน
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100,000,000 บาท แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 400,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.25 บาท นอกจาก
นี้้�ยัังได้้มีีมติิอนุุมััติิการเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนของบริิษััทจากเดิิม 100,000,000 บาท เป็็น 130,000,000 บาท
(หนึ่่�งร้้อยสามสิิบล้้านบาทถ้้วน) แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 520,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.25 บาท
โดยพิิจารณาจััดสรรหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 120,000,000 หุ้้�น เพื่่�อเสนอขายให้้แก่่ประชาชนทั่่�วไป
วัันที่่� 18 ตุุลาคม 2555 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนเพื่่�อแปรสภาพจากบริิษััทจำำ�กััดเป็็นบริิษััทมหาชนจำำ�กััด
และเปลี่่�ยนแปลงชื่่�อเป็็น บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน) (ECF)

ปีี 2556

วัันที่่� 26 มีีนาคม บริิษััทได้้เริ่่�มเปิิดการซื้้�อขายหุ้้�นในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ (mai) เป็็นวัันแรก
(First Trading Day)
เดืือนตุุลาคม บริิษััทได้้เริ่่�มขยายช่่องทางการจำำ�หน่่ายสิินค้้า ไปยัังเมกาโฮม (Mega Home) ศููนย์์รวมสิินค้้า
บ้้านและวััสดุุก่่อสร้้างจำำ�หน่่ายทั้้�งปลีีกและส่่ง เพื่่�อเป็็นส่่วนช่่วยเสริิมสร้้างการเติิบโตของยอดขายให้้มากขึ้้�น
จากเดิิม ภายใต้้ตราสิินค้้า “a7”
วัันที่่� 31 ธัันวาคม บริิษััทมีีพื้้�นที่่�เช่่าเพื่่�อใช้้เป็็นโชว์์รููมจััดแสดงและจำำ�หน่่ายสิินค้้าใน อิินเด็็กซ์์ ลีีฟวิ่่�ง มอลล์์
(Index Living Mall) รวมทั้้�งสิ้้�น 11 สาขา และโชว์์รููมสาขาภายในโฮมโปร (Home Pro) รวมทั้้�งสิ้้�น 3 สาขา

ปีี 2557

ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2557 เมื่่�อวัันที่่� 18 กรกฎาคม 2557 ได้้มีีมติิอนุุมััติิการเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียน
จากเดิิม 130,000,000 บาท เป็็น 195,000,000 บาท มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.25 บาท และได้้ดำำ�เนิินการแก้้ ไข
หนัังสืือบริิคณห์์สนธิิข้้อ 4 เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนของบริิษััท ต่่อนายทะเบีียนบริิษััท
มหาชนจํํากััด กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ เป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว เมื่่�อวัันที่่� 8 สิิงหาคม 2557
ที่่�ผ่่านมา ดัังนั้้�น ปััจจุุบัันบริิษััทจึึงมีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 195,000,000 บาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน
780,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.25 บาท โดยมีีทุุนจดทะเบีียนที่่�ออกและชำำ�ระเต็็มมููลค่่าแล้้วจำำ�นวน
130,000,000 บาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 520,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.25 บาท โดย
ในส่่วนของทุุนจดทะเบีียนที่่�รอเรีียกชำำ�ระจำำ�นวน 65,000,000 บาท โดยแบ่่งออกเป็็นหุ้้�นจำำ�นวนจำำ�นวน
260,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.25 บาท เป็็นการจััดสรรไว้้เพื่่�อรองรัับการใช้้สิิทธิิแปลงสภาพ
ของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ ครั้้�งที่่� 1 (ECF-W1)
วัันที่่� 18 สิิงหาคม ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ได้้แจ้้งรัับใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญ รุ่่�นที่่� 1
(ECF-W1) รัับเข้้าเป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียนและเริ่่�มการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ ในวัันดัังกล่่าว
วัันที่่� 18 กัันยายน บริิษััทได้้เข้้าลงนามในบัันทึึกความเข้้าใจ (“MOU”) เพื่่�อร่่วมดำำ�เนิินธุุรกิิจ ผลิิตไฟฟ้้าพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์บนหลัังคา กัับ บริิษััท กัันกุุลเอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) (“GUNKUL”) บริิษััทและ GUNKUL
จะร่่วมกัันจััดตั้้�งบริิษััทขึ้้�น เพื่่�อรองรัับการพััฒนาโครงการในสััดส่่วนร้้อยละ 74.99 : 25.01 ตามลำำ�ดัับ
บริิษััทจะเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในส่่วนการจััดหาสิิทธิิในการเช่่า และ/หรืือสิิทธิิในการใช้้พื้้�นที่่�หลัังคาเพื่่�อติิดตั้้�ง
แผงโซล่่าเซลล์์สำำ�หรัับประกอบการยื่่�นเป็็นผู้้�เสนอขายไฟฟ้้า การบริิหารจััดการ รวมถึึงการจััดหาแหล่่งเงิินทุุน
และ GUNKUL จะเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในส่่วนของการบริิการจััดหาอุุปกรณ์์ การจััดซื้้�อและการก่่อสร้้างสำำ�หรัับ
โครงการผลิิตไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคาเพื่่�อให้้ โครงการสามารถดำำ�เนิินการได้้ตามข้้อตกลงของ
สััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้า (PPA) รวมถึึงเป็็นผู้้� ให้้บริิการด้้านการจััดการและบำำ�รุุงรัักษา ภายใต้้การดำำ�เนิินงาน
ทั้้�งสองฝ่่ายมีีหน้้าที่่�ยื่่�นขอรัับอนุุญาตเป็็นผู้้�เสนอขายไฟฟ้้าให้้กัับการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค (กฟภ.) หรืือการไฟฟ้้า
นครหลวง (กฟน.) ตามแต่่กรณีีต่่อไป
เดืือนตุุลาคม บริิษััทเริ่่�มจำำ�หน่่ายสิินค้้าให้้กัับไทวััสดุุ (Thai Wasadu) เพื่่�อขยายช่่องทางการจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ให้้มากขึ้้�นจากเดิิม ภายใต้้ตราสิินค้้า “HASTA”
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ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 6/2557 เมื่่�อวัันที่่� 8 พฤศจิิกายน 2557 ได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้บริิษััทเข้้าลงทุุน
ในการจััดตั้้�งบริิษััทย่่อยแห่่งใหม่่รวม 6 บริิษััท เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่่�ติิดตั้้�งบน
หลัังคา (Solar PV Rooftop) โดยวััตถุุประสงค์์ของการจััดตั้้�งบริิษััทย่่อยเพื่่�อเตรีียมการเข้้าร่่วมประมููลเสนอ
ขายไฟฟ้้าในการรัับซื้้�อไฟฟ้้าจากการผลิิตไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่่�ติิดตั้้�งบนหลัังคาตามประกาศของคณะ
กรรมการกิิจการพลัังงานเรื่่�องการรัับซื้้�อไฟฟ้้าจากการผลิิตไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่่�ติิดตั้้�งบนหลัังคา ซึ่่�ง
ขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่างรอนโยบายจากภาครััฐถึึงช่่วงเวลาการเปิิดเข้้าประมููลเพื่่�อเสนอขายไฟฟ้้า

ปีี 2558

วัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััท อีีซีีเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด ขึ้้�นเป็็นที่่�เรีียบร้้อย
โดยประกอบธุุรกิิจหลัักโดยการถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่่�น (Holding Company) ปััจจุุบัันมีีทุุนจดทะเบีียน 10,000,000 บาท
(สิิบล้้านบาทถ้้วน) โดยแบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 100,000 หุ้้�น (หนึ่่�งแสนหุ้้�น) มีีมููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
100 บาท (หนึ่่�งร้้อยบาท)
วัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 2/2558 ได้้มีีมติิอนุุมััติิการจดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััท
ย่่อยทางอ้้อมแห่่งใหม่่ในประเทศญี่่�ปุ่่�น คืือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha เพื่่�อรองรัับการขยายการ
ลงทุุนในประเทศญี่่�ปุ่่�น สำำ�หรัับโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ โดยมีีขนาดกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�งประมาณ
1.5 เมกะวััตต์์ โดยมีีที่่�ตั้้�งของโครงการอยู่่�ที่่� 1737 Kodani, Toyotomi-cho, Himeji city, Hyogo ประเทศ
ญี่่�ปุ่่�น โดยมีีทุุนจดทะเบีียน 100,000 เยน และมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดย ECFH ที่่�ร้้อยละ 51 ปััจจุุบัันได้้ดำำ�เนิิน
การจำำ�หน่่ายโครงการดัังกล่่าวให้้กัับนัักลงทุุนรายอื่่�นเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว
วัันที่่� 30 มิิถุุนายน บริิษััทได้้เข้้าลงนามในบัันทึึกความเข้้าใจ (“MOU”) เพื่่�อความร่่วมมืือในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานชีีวมวล โดยจะจััดตั้้�งบริิษััทร่่วมทุุนขึ้้�นร่่วมกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายอื่่�น ๆ ประกอบด้้วย บริิษััท
ฟอร์์จููน พาร์์ท อิินดััสตรี้้� จำำ�กััด (มหาชน) (FPI) บริิษััท วิิชญ์์ อุุตสาหกรรม จำำ�กััด และกลุ่่�มผู้้�ประกอบการ
โรงไม้้ หรืือโรงเลื่่�อยไม้้ ในเขตพื้้�นที่่�ตั้้�งของโครงการโรงไฟฟ้้าในแต่่ละแห่่ง ซึ่่�งต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 20 พฤศจิิกายน
2558 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 7/2558 ได้้มีีมติิพิิจารณาอนุุมััติิให้้บริิษััท อีีซีีเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด
ในฐานะบริิษััทย่่อย เป็็นผู้้�เข้้าลงทุุนในธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวล (Biomass Power Plant) โดยการ
เข้้าร่่วมเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น ในบริิษััทร่่วมทุุนแห่่งใหม่่รวม 5 บริิษััท เพื่่�อเตรีียมเข้้าร่่วมประมููลรัับคััดเลืือกและอนุุญาต
เป็็นผู้้�เสนอขายไฟฟ้้าเพื่่�อให้้ ได้้มาซึ่่�งสััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้า (PPA) กัับการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค (กฟภ.) หรืือการไฟฟ้้า
ฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามแต่่กรณีีไป ตามประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน (กกพ.)
เรื่่�องหลัักเกณฑ์์การรัับซื้้�อไฟฟ้้าจากผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียน ซึ่่�งขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่างรอนโยบายจากภาครััฐ
ถึึงช่่วงเวลาการเปิิดเข้้าประมููลเพื่่�อ เสนอขายไฟฟ้้า โดยมีีรายชื่่�อของบริิษััทร่่วมทุุนทั้้�ง 5 บริิษััท ประกอบด้้วย
บริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี กรุ๊๊�ป (นราธิิวาส 1) จำำ�กััด บริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี กรุ๊๊�ป (นราธิิวาส 2) จำำ�กััด
บริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี กรุ๊๊�ป (ยะลา 1) จำำ�กััด บริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี กรุ๊๊�ป (ปััตตานีี) จำำ�กััด และบริิษััท เซฟ
เอนเนอร์์จีี กรุ๊๊�ป (สงขลา) จำำ�กััด ทั้้�งนี้้�ปััจจุุบัันได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนเสร็็จสิ้้�นการชำำ�ระบััญชีีของ 4 บริิษััท
ดัังกล่่าวเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว เนื่่�องจากไม่่สามารถผ่่านการประมููลเพื่่�อให้้ ได้้สััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้าจากภาครััฐ
เดืือนตุุลาคม บริิษััทเริ่่�มการจำำ�หน่่ายสิินค้้าให้้กัับร้้านค้้าปลีีกขนาดใหญ่่ ดูู โฮม (Do Home) ภายใน
ตราสิินค้้า My Fur
วัันที่่� 9 ธัันวาคม ECFH ในฐานะบริิษััทย่่อยได้้เข้้าลงนามในสััญญาแฟรนไชส์์กัับ Can Do Company Limited
(“Can Do”) ประเทศญี่่�ปุ่่�น โดย ECFH จะเป็็นผู้้� ได้้รัับอนุุญาตในการ ใช้้เครื่่�องหมายทางการค้้า รููปแบบ
ร้้านค้้า ระบบบริิหารจััดการร้้านค้้าและการสั่่�งซื้้�อสิินค้้าจาก Can Do ประเทศญี่่�ปุ่่�น เพื่่�อวััตถุุประสงค์์
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายในประเทศไทยในรููปแบบร้้านค้้าจำำ�หน่่ายสิินค้้าราคาเดีียวทั้้�งร้้าน (ร้้าน 100 เยน
ที่่�มีีต้้นกำำ�เนิิดในประเทศญี่่�ปุ่่�น) โดยมีีระยะเวลาของสััญญา 5 ปีี
วัันที่่� 19 ธัันวาคม พิิธีีเปิิดสาขาอย่่างเป็็นทางการ (Grand Opening) ร้้าน Can Do สาขาแรกคืือ สาขา
ฟิิวเจอร์์พาร์์ค รัังสิิต ด้้วยขนาดพื้้�นที่่�ให้้บริิการ 175 ตารางเมตร
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วัันที่่� 11 ธัันวาคม ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 9/2559 พิิจารณาอนุุมััติิมติิที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
•	พิิจารณาอนุุมััติิให้้บริิษััท อีีซีีเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด ในฐานะบริิษััทย่่อย เป็็นผู้้�เข้้าลงทุุนในบริิษััทร่่วมทุุน
แห่่งใหม่่ที่่�จะจดทะเบีียนจััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเข้้าลงทุุนในธุุรกิิจด้้านโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวล โดยชื่่�อบริิษััท
ร่่วมทุุนแห่่งใหม่่ ที่่�จะจดทะเบีียนจััดตั้้�งคืือ บริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (“SAFE”) โดยมีีทุุน
จดทะเบีีนเริ่่�มต้้นที่่� 1,000,000 บาท (หนึ่่�งล้้านบาทถ้้วน) แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 10,000 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท โดยบริิษััทจะเป็็นผู้้�เข้้าถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 49.98 ซึ่่�งต่่อมาได้้ถููกจด
ทะเบีียนจััดตั้้�งเป็็นที่่�เรีียบร้้อยเมื่่�อวัันที่่� 7 กุุมภาพัันธ์์ 2560

12 มกราคม ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2560 ได้้อนุุมััติิการจััดโครงสร้้างกลุ่่�มบริิษััทอีีสต์์ โคสท์์
เฟอร์์นิิเทค โดยอนุุมััติิให้้จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทย่่อยเพิ่่�มอีีก 1 แห่่ง คืือ บริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด
เพื่่�อเป็็นผู้้�เข้้าลงทุุนในธุุรกิิจด้้านพลัังงานแทนการใช้้ บริิษััท อีีซีีเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด โดยมีีทุุนจดทะเบีียน
เริ่่�มต้้นที่่� 1,000,000 บาท (หนึ่่�งล้้านบาทถ้้วน) แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 100,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
10 บาท โดยบริิษััทจะเป็็นผู้้�เข้้าถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 99.99 ซึ่่�งต่่อมาได้้ถููกจดทะเบีียนจััดตั้้�งเป็็นที่่�เรีียบร้้อย
เมื่่�อวัันที่่� 16 มกราคม 2560 ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ ECFH เป็็นเพื่่�อเข้้าลงทุุน
และดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านร้้านค้้าปลีีก ซึ่่�งปััจจุุบัันได้้แก่่ ร้้าน Can Do ในรููปแบบร้้านค้้าจำำ�หน่่ายสิินค้้าราคาเดีียว
หรืือการดำำ�เนิินธุุรกิิจอื่่�น ๆ ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในอนาคต ยกเว้้นธุุรกิิจด้้านพลัังงานต่่อไป
13 กุุมภาพัันธ์์ ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 2/2560 ได้้มีีมติิอนุุมััติิการเข้้าลงทุุนในโครงการ
โรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวลของ บริิษััท ไพร์์ซ ออฟ วู้้�ด กรีีน เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด (“โครงการฯ” หรืือ “PWGE”)
ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 149 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ�บลยููคละ อำำ�เภอแว้้ง จัังหวััดนราธิิวาส ขนาดกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง 7.5 เมกะวััตต์์
โดยให้้ บริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (“SAFE”) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทร่่วมของบริิษััท (ซึ่่�งมีีบริิษััท อีีซีีเอฟ
พาวเวอร์์ จำำ�กััด (“ECF-P”) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััทถืือหุ้้�นใน SAFE ปััจจุุบัันคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 33.37
สััดส่่วนดัังกล่่าวลดลงจากร้้อยละ 49.98 เนื่่�องจากมีีการจำำ�หน่่ายหุ้้�นออกให้้กัับกลุ่่�มผู้้�ร่่วมทุุนใหม่่ที่่�เข้้าลงทุุน
ใน SAFE คืือ บริิษััท ไพร์์ซ ออฟ วู้้�ด โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด เข้้ามาเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใน SAFE คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 33.26
ซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมของโครงการโรงไฟฟ้้า PWGE) เข้้าซื้้�อหุ้้�นสามััญจากผู้้�ถืือหุ้้�นของโครงการ (ร้้อยละ 99.99)
คิิดเป็็นมููลค่่าเงิินลงทุุนทั้้�งโครงการไม่่เกิิน 425,000,000 บาท (โดยคิิดเป็็นเงิินลงทุุนของ ECF-P เท่่ากัับ
141,652,500 บาท) ปััจจุุบััน ECF-P มีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 522,652,500 บาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นจำำ�นวน
52,265,250 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10.00 บาท โดยมีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระเท่่ากัับ 454,252,500 บาท
และ SAFE มีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 426,000,000 บาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 4,260,000 หุ้้�น มููลค่่า
ที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท ชำำ�ระเต็็มมููลค่่าแล้้ว
3 เมษายน ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 6/2560 ได้้มีีมติิอนุุมััติิการเข้้าลงทุุนในโครงการโรงไฟฟ้้า
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ ขนาด 220 เมกะวััตต์์ ของ บริิษััท พลัังงานเพื่่�อโลกสีีเขีียว จำำ�กััด (“โครงการฯ” หรืือ
“GEP”) ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ที่่�เมืืองมิินบูู รััฐมาเกวย ประเทศสาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมาร์์ (“ประเทศเมีียนมาร์์”)
ขนาดกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง 220 เมกะวััตต์์ โดยให้้ บริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (“ECF-Power”) ในฐานะ
บริิษััทย่่อยที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นอยู่่�ร้้อยละ 99.99 เป็็นผู้้�เข้้าลงทุุนซื้้�อหุ้้�นของโครงการในสััดส่่วนร้้อยละ 20 ซึ่่�งต่่อมา
ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2560 เมื่่�อวัันที่่� 31 พฤษภาคม 2560 ได้้มีีมติิอนุุมััติิการเข้้าซื้้�อหุ้้�นสามััญ
ของ GEP เป็็นที่่�เรีียบร้้อย
15 มิิถุุนายน ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 8/2560 ได้้มีีมติิที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับรายการได้้มาซึ่่�งสิินทรััพย์์
รวม 2 โครงการ โดยพิิจารณาและอนุุมััติิการเข้้าลงทุุนซื้้�อหุ้้�นในกิิจการต่่าง ๆ ผ่่าน บริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์
จำำ�กััด ในฐานะบริิษััทย่่อย ที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ 99.99 และ บริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (“SAFE”)
ในฐานะบริิษััทร่่วม ซึ่่�งบริิษััทย่่อยถืือหุ้้�นร้้อยละ 33.37 ในมููลค่่าการลงทุุนรวม 50.62 ล้้านบาท ได้้แก่่ การเข้้า
ลงทุุนซื้้�อหุ้้�นของ บริิษััท เซฟ ไบโอแม็็ส จำำ�กััด ในสััดส่่วนร้้อยละ 100 โดย SAFE ในฐานะบริิษััทร่่วมเข้้าเป็็น
ผู้้�ลงทุุน เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงสัับไม้้ ตั้้�งอยู่่�ที่่�อำำ�เภอแว้้ง จัังหวััดนราธิิวาส โดยมีีมููลค่่าการเข้้าลงทุุนจำำ�นวน
33.37 ล้้านบาท จากมููลค่่าการลงทุุนทั้้�งสิ้้�น 100 ล้้านบาท และการเข้้าลงทุุนซื้้�อหุ้้�นของ บริิษััท บิิน่่า พููรี่่� พาวเวอร์์
(ไทยแลนด์์) จำำ�กััด ในสััดส่่วนร้้อยละ 49 โดย SAFE ในฐานะบริิษััทร่่วมเข้้าเป็็นผู้้�ลงทุุน เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจ
โรงไฟฟ้้าพลัังงานเทคโนโลยีีระบบผลิิตก๊๊าซเชื้้�อเพลิิงจากชีีวมวล (Gasification) ขนาด 2 เมกะวััตต์์ โดย
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แบ่่งออกเป็็น 2 โครงการ ๆ ละ 1 เมกะวััตต์์ ตั้้�งอยู่่�ที่่� อำำ�เภอลอง จัังหวััดแพร่่ และอำำ�เภอสููงเม่่น จัังหวััดแพร่่
โดยมีีมููลค่่าการเข้้าลงทุุนเป็็นจำำ�นวน 17.25 ล้้านบาท จากมููลค่่าการลงทุุนทั้้�งหมด 105.495 ล้้านบาท
27 มิิถุุนายน โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวลของ บริิษััท ไพร์์ซ ออฟ วู้้�ด กรีีน เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด
(“โครงการฯ” หรืือ “PWGE”) จัังหวััดนราธิิวาส ขนาดกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง 7.5 เมกะวััตต์์ เริ่่�มรัับรู้้�รายได้้
จากการจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์ โดยการเข้้าลงทุุนใน PWGE เป็็นการเข้้าลงทุุนผ่่าน บริิษััท อีีซีีเอฟ
พาวเวอร์์ จำำ�กััด ในฐานะบริิษััทย่่อย ที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ 99.99 และ บริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี โฮลดิ้้�งส์์
จำำ�กััด (“SAFE”) ในฐานะบริิษััทร่่วม ซึ่่�งบริิษััทย่่อยถืือหุ้้�นร้้อยละ 33.37 โดย SAFE จะเริ่่�มรัับรู้้�ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร
จากเงิินลงทุุนตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2560 เป็็นต้้นไป
27 ตุุลาคม ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 13/2560 ได้้มีีมติิอนุุมััติิการจดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทย่่อย
เพิ่่�มเติิมอีีก 1 แห่่ง คืือ บริิษััท แพลนเนทบอร์์ด จำำ�กััด โดยทุุนจดทะเบีียนเริ่่�มต้้นที่่� 50.00 ล้้านบาท แบ่่งออกเป็็น
หุ้้�นสามััญจำำ�นวน 10,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 5 บาท โดยบริิษััทจะเป็็นผู้้�เข้้าถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ
99.99 โดยได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทดัังกล่่าวเป็็นที่่�เรีียบร้้อยเมื่่�อวัันที่่� 19 ธัันวาคม 2560 และปััจจุุบััน
มีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระเท่่ากัับ 12.50 ล้้านบาท โดยมีีวััตถุุประสงค์์ ในการจััดตั้้�งเพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่าย
แผ่่นไม้้ (Wood-Based Panel) ได้้แก่่ แผ่่นเอ็็มดีีเอฟ (MDF Board) และแผ่่นปาร์์ติิเกิ้้�ล (Particleboard)
ซึ่่�งยัังอยู่่�ในระหว่่างการศึึกษาความเป็็นไปได้้
18 ธัันวาคม ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 15/2560 มีีมติิอนุุมััติิเข้้าทำำ�การศึึกษาความเป็็นไปได้้
ในการลงทุุนในโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ของบริิษััท ซีีอาร์์ โซลาร์์ จำำ�กััด (“CRS”) ขนาด 1 เมกะวััตต์์
ตั้้�งอยู่่�ที่่� อำำ�เภอเถิิน จัังหวััดลำำ�ปาง แทนการลงทุุนในโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวลของบริิษััท ทรูู เอ็็นเนอร์์ยี่่�
เพาเวอร์์ ลพบุุรีี จำำ�กััด (“TRUE-P”) ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้ทำำ�การศึึกษาความเป็็นไปได้้ ในการลงทุุนแล้้วแต่่ไม่่สามารถ
ทำำ�ความตกลงในการเข้้าลงทุุนได้้ CRS ถืือหุ้้�นโดย บริิษััท อิินเตอร์์ ฟาร์์อีีสท์์ เอ็็นเนอร์์ยี่่� คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด
(มหาชน) (“IFEC”) ที่่�สััดส่่วนร้้อยละ 99.99 ในขณะนี้้�บริิษััทอยู่่�ระหว่่างศึึกษาและตรวจสอบมููลค่่าโครงการ
อััตราผลตอบแทน ความเสี่่�ยง และรายละเอีียดต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับโครงการ และเรื่่�องอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การเข้้าซื้้�อโครงการ ซึ่่�งรวมถึึงความสามารถของผู้้�ขายในการเข้้าทำำ�ธุุรกรรมขายโครงการ และการส่่งมอบ
ทรััพย์์สิินที่่�ซื้้�อขาย และการปฏิิบััติิตามข้้อตกลงอื่่�น ๆ ตามสััญญาซื้้�อขายที่่�จะได้้จััดทำำ�ขึ้้�นด้้วย
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27 มิิถุุนายน ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 7/2561 ได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้บริิษััท แพลนเนทบอร์์ด จำำ�กััด
(“แพลนเนท”) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ โดยการเข้้าถืือหุ้้�นสามััญของ แพลนเนท จำำ�นวน 5,700,000 หุ้้�น
หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 57.00 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของแพลนเนทเข้้าทำำ�รายการลงทุุนสร้้าง
โรงงานผลิิตและจำำ�หน่่ายแผ่่นไฟเบอร์์บอร์์ดความหนาแน่่นปานกลาง (Medium Density Fiber Board) หรืือ
แผ่่นไม้้เอ็็มดีีเอฟ (MDF Board) ที่่�จัังหวััดนราธิิวาส โดยคาดว่่าแพลนเนทจะดำำ�เนิินการลงนามในสััญญาต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องและชำำ�ระราคาค่่าสิินทรััพย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดให้้แก่่คู่่�สััญญาต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องภายในไตรมาสที่่� 4
ของปีี 2562 โดยแพลนเนทจะใช้้เงิินลงทุุนในโครงการเบื้้�องต้้นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 1,456.31 ล้้านบาท
1 สิิงหาคม โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวล บริิษััท บิิน่่า พููรี่่� พาวเวอร์์ (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด โครงการที่่� 1
อำำ�เภอลอง (“โครงการฯ” หรืือ “BINA 1”) จัังหวััดแพร่่ ขนาดกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง 1 เมกะวััตต์์ ได้้เริ่่�ม
การจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าในเชิิงพาณิิชย์์ โดยการเข้้าลงทุุนใน BINA1 เป็็นการเข้้าลงทุุนผ่่าน บริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์
จำำ�กััด (“ECF-P”) ในฐานะบริิษััทย่่อย ที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ 99.99 และ บริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด
(“SAFE”) ในฐานะบริิษััทร่่วม ซึ่่�ง ECF-P ถืือหุ้้�นใน SAFE คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 33.37 โดย SAFE จะเริ่่�ม
รัับรู้้�ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 สิิงหาคม 2561
31 ธัันวาคม บริิษััท อีีซีีเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด ในฐานะบริิษััทย่่อย (“ECFH”) ที่่�บริิษััทเข้้าถืือหุ้้�นในสััดส่่วน
ร้้อยละ 75 ซึ่่�งที่่�ผ่่านมาทาง ECFH ได้้เข้้าลงนามสััญญาแฟรนไชส์์ (The Area Franchise Agreement)
กัับ Can Do Company Limited (“Can Do”) ประเทศญี่่�ปุ่่�น เมื่่�อวัันที่่� 30 ตุุลาคม 2558 เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ร้้านค้้าปลีีกที่่�จำำ�หน่่ายสิินค้้าราคาเดีียวทั้้�งร้้านในราคา 60 บาท ECFH ได้้ดำำ�เนิินการยกเลิิกสััญญาแฟรน
ไชส์์กัับ Can Do Company Limited ประเทศญี่่�ปุ่่�น โดยได้้หยุุดการดำำ�เนิินธุุรกิิจร้้าน Can Do ประเทศไทย
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ตั้้�งแต่่วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 รวมถึึงได้้ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขของสััญญาแฟรนไชส์์ หััวข้้อ การยกเลิิกสััญญา
แฟรนไชส์์ ตามที่่�ระบุุใน the Area Franchise Agreement กัับทาง Can Do ประเทศญี่่�ปุ่่�น เสร็็จสมบููรณ์์
เมื่่�อวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 ที่่�ผ่่านมาเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว

ปีี 2562

27 กัันยายน โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ บริิษััท กรีีน เอิิร์์ธ พาวเวอร์์ (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด
(โครงการฯ” หรืือ “GEP”) ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ที่่�เมืืองมิินบูู รััฐมาเกวย ประเทศสาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมาร์์
(“ประเทศเมีียนมาร์์”) ขนาดกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง 220 เมกะวััตต์์ สามารถรัับรู้้�รายได้้ ในเชิิงพาณิิชย์์ สำำ�หรัับ
เฟสที่่� 1 กำำ�ลัังการผลิิต 50 เมกะวััตต์์ โดย บริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (“ECF-Power”) ในฐานะบริิษััท
ย่่อยที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นอยู่่�ร้้อยละ 99.99 เป็็นผู้้�เข้้าลงทุุนซื้้�อหุ้้�นของโครงการในสััดส่่วนร้้อยละ 20 โดย ECF-P
จะเริ่่�มรัับรู้้�ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนตั้้�งแต่่วัันที่่� 27 กัันยายน 2562 หลัังจากนั้้�นทางโครงการจะได้้ดำำ�เนิินการ
ก่่อสร้้างโรงไฟฟ้้าสำำ�หรัับ Phase ที่่� 2 3 และ 4 ให้้แล้้วเสร็็จโดยเร็็วต่่อไป
บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการปิิดโชว์์รููม ELEGA ซึ่่�งได้้ดำำ�เนิินการครบทุุกสาขาตั้้�งแต่่ช่่วงปลายปีี 2562 เพื่่�อรองรัับ
แผนการปรัับกลยุุทธ์์ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายใหม่่

ปีี 2563

นัับตั้้�งแต่่ช่่วงไตรมาสที่่� 1 ปีี 2563 บริิษััทได้้เข้้าสู่่�การเจรจาเงื่่�อนไขและข้้อตกลงเพื่่�อพิิจารณาหาแนวทางการ
จำำ�หน่่ายไปซึ่่�งหุ้้�นสามััญของบริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (“SAFE”) ซึ่่�งบริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์
จำำ�กััด ในฐานะบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ (“ECF-Power”) ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 33.37 คิิดเป็็นจำำ�นวนหุ้้�น
สามััญทั้้�งหมดเท่่ากัับ 1,938,76 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท ซึ่่�งต่่อมาที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ
ครั้้�งที่่� 12/2563 เมื่่�อวัันที่่� 22 ธัันวาคม 2563 ได้้มีีมติิที่่�สำำ�คััญคืือ อนุุมััติิการจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งหุ้้�นสามััญ
ของบริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (“SAFE”) ในมููลค่่าราคาขายที่่� 233.88 ล้้านบาท ให้้กัับ บริิษััท
ไพร์์ซ ออฟ วู้้�ด โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ในฐานะผู้้�จะซื้้�อ ซึ่่�งไม่่เข้้าข่่ายเป็็นบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัับบริิษััทแต่่อย่่างใด โดย
ได้้ปิิดการซื้้�อขายเป็็นที่่�เรีียบร้้อยเมื่่�อวัันที่่� 24 ธัันวาคม 2563 ที่่�ผ่่านมา ดัังนั้้�นภายหลัังจากวัันที่่�ดัังกล่่าว
จะไม่่ปรากฎรายการเข้้าลงทุุนในบริิษััทร่่วม รวมถึึงการส่่งตััวแทนเข้้าเป็็นกรรมการ ซึ่่�งประกอบด้้วย SAFE
บริิษััท ไพร์์ซ ออฟ วู้้�ด กรีีน เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด บริิษััท เซฟ ไบโอแม็็ส จำำ�กััด และบริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี (แพร่่)
จำำ�กััด ภายหลัังวัันที่่�ดัังกล่่าว

52

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
ธุุรกิิจการเป็็นผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์
บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน) (“ECF” หรืือ “บริิษััท”)
กำำ�หนดเป้้าหมายและกลยุุทธ์์ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ
ครองส่่วนแบ่่งทางการตลาดในการเป็็นผู้้�ส่ง่ ออกเฟอร์์นิเิ จอร์์อันั ดัับต้้น ๆ
ของประเทศไทย ถึึงแม้้ว่่าในปีี 2562 บริิษััทจะไม่่สามารถสร้้างอััตรา
การเติิบโตในส่่วนของการจััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ส่่งออกต่่างประเทศ
ได้้ตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้ สาเหตุุหลัักจากค่่าเงิินบาทที่่�ยัังคงแข็็งค่่าขึ้้�น
ตั้้�งแต่่ช่่วงปีี 2561 ต่่อเนื่่�องถึึงปีี 2562 ซึ่่�งตั้้�งแต่่ช่่วงไตรมาสที่่� 4
ของปีี 2562 สถานการณ์์การส่่งออกเริ่่�มกลัับมาดีีขึ้้�น เนื่่�องจาก
บริิษััทได้้รัับคำำ�สั่่�งซื้้�อล่่วงหน้้าจากลููกค้้าต่่างประเทศยาวต่่อเนื่่�อง
ถึึงไตรมาสที่่� 1 ปีี 2563 ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นถึึงแนวโน้้มการส่่งออกที่่�ดีีขึ้้�น
และเป็็นผลจากการที่่�สามารถเจาะกลุ่่�มลููกค้้ารายใหม่่ได้้เพิ่่�มขึ้้�น
แต่่อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อเข้้าสู่่�ช่่วงปีี 2563 สถานการณ์์ทั่่�วโลกต่่างประสบ
กัับปััญหาการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรน่่าสายพัันธุ์์�ใหม่่ (COVID-19)
ซึ่่�งบริิษััทได้้รัับผลกระทบอย่่างชััดเจนตั้้�งแต่่ช่่วงไตรมาสที่่� 1 ปีี 2563
ส่่งผลให้้บริิษััทมีีรายได้้จากการส่่งออก และรายได้้จากการจำำ�หน่่าย
สิินค้้าภายในประเทศลดลงคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 20.73 และร้้อยละ
16.11 ตามลำำ�ดัับ โดยสาเหตุุเกิิดจากลููกค้้าในบางประเทศที่่�รััฐบาล
มีีคำำ�สั่่�งล็็อคดาวน์์ อาทิิ ประเทศอิินเดีีย ส่่งผลให้้บริิษััท ไม่่สามารถ
ส่่งออกสิินค้้าได้้ สำำ�หรัับภายในประเทศ เกิิดจากกลุ่่�มร้้านค้้าประเภท
Hypermarket อาทิิ เทสโก้้ โลตััส บิ๊๊�กซีี โฮมโปร ฯลฯ ที่่�เป็็นลููกค้้า
ของบริิษััทจำำ�เป็็นจะต้้องปิิดการขายผ่่านสาขาตามคำำ�สั่่�งของรััฐบาล
ซึ่่�งสถานการณ์์คำำ�สั่่�งซื้้�อได้้เริ่่�มกลัับมาฟื้้�นตััวตั้้�งแต่่ช่่วงปลายไตรมาส
ที่่� 2 บริิษััทเริ่่�มกลัับมามีีคำำ�สั่่�งซื้้�อเฟอร์์นิิเจอร์์จากลููกค้้าในต่่างประเทศ
เพิ่่�มขึ้้�นอีีกครั้้�งภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งมีีการเพิ่่�มขึ้้�นของคำำ�สั่่�งซื้้�อจากลููกค้้าในกลุ่่�ม
สหรััฐอเมริิกา อิินเดีีย และจีีน เติิบโตอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ส่่งผลชดเชย
ให้้ ในช่่วงปีี 2563 บริิษััทมีีรายได้้รวมเติิบโตเพิ่่�มขึ้้�นจากช่่วงปีี 2562
เท่่ากัับร้้อยละ 9.66 หรืือคิิดเป็็นมููลค่่ารายได้้รวมเท่่ากัับ 1,415.63
ล้้านบาท จากมููลค่่า 1,290.94 ล้้านบาท
โดยบริิษััทมีีการส่่งออกสิินค้้าไปจำำ�หน่่ายในประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลก
ได้้แก่่ ญี่่�ปุ่่�น สหรััฐอเมริิกา ตะวัันออกกลาง จีีน อิินเดีีย รวมถึึงประเทศ
ในกลุ่่�มประชาคมเศรษฐกิิจอาเซีียน (AEC) ได้้แก่่ มาเลเซีีย ฟิิลิิปปิินส์์
ซึ่่�งในช่่วงปีี 2563 มีีบางประเทศที่่�อััตราการเจริิญเติิบโตของยอดขาย
มีีการปรัับตััวเพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะในกลุ่่�มลููกค้้าจาก
ประเทศจีีน อิินเดีีย และสหรััฐอเมริิกา
สำำ�หรัับตลาดภายในประเทศ หากพิิจารณาจากช่่องทางการจำำ�หน่่าย
อีีกช่่องทางหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้าภายในประเทศ ได้้แก่่

กลุ่่�มลููกค้้าประเภทร้้านค้้าปลีีกสมััยใหม่่ (Hypermarket) ที่่�เป็็นการ
สั่่�งซื้้�อโดยใช้้ตราสิินค้้าของบริิษััท ในช่่วงปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา แม้้ภายใต้้
สถานการณ์์ COVID-19 จะยัังคงส่่งผลกระทบต่่อรายได้้จากการ
จำำ�หน่่ายภายในประเทศที่่�ยัังไม่่ฟื้้�นตััวเมื่่�อเทีียบกัับรายได้้ ในช่่วง
ปีีก่่อน อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทยัังคงมีีการจำำ�หน่่ายสิินค้้าให้้กัับร้้านค้้า
ปลีีกสมััยใหม่่ ประกอบด้้วยตราสิินค้้าต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. การผลิิตสิินค้้าเพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้กัับโฮมโปร (Home Pro)
ภายใต้้เฮ้้าส์์แบรนด์์
2. การผลิิตสิินค้้าเพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้กัับเทสโก้้ โลตััส (Tesco Lotus)
ภายใต้้เฮ้้าส์์แบรนด์์
3. การผลิิตสิินค้้าเพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้กัับบิ๊๊�กซีี (BiG C)
ภายใต้้เฮ้้าส์์แบรนด์์
4. การผลิิตสิินค้้าเพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้กัับเมกาโฮม (Mega Home)
ภายใต้้เฮ้้าส์์แบรนด์์
5. การผลิิตสิินค้้าเพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้กัับ ดูู โฮม (Do Home)
6. การผลิิตสิินค้้าเพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้กัับแบรนด์์วิินเนอร์์ (Winner)
7. การผลิิตสิินค้้าเพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้กัับโกลบอลเอ้้าส์์ (Global
House) ภายใต้้เฮ้้าส์์แบรนด์์
8. การผลิิตสิินเค้้าภายใต้้แบรนด์์ฮาสต้้า (Hasta) ซึ่่�งเป็็นตรา
สิินค้้าของบริิษััทให้้กัับมิิสเตอร์์ ดีี ไอ วาย (Mr.DIY)
อย่่างไรก็็ตาม ตั้้�งแต่่ช่่วงไตรมาสที่่� 3 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทยัังสามารถขยาย
ฐานลููกค้้าใหม่่ได้้เพิ่่�มขึ้้�น ประกอบกัับการพััฒนาต่่อยอดผลิิตภััณฑ์์
ไม้้ยางพารา ซึ่่�งทางบริิษััทมีีความเชี่่�ยวชาญในการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์
ไม้้ยางพารา และได้้มีีแนวคิิดในการต่่อยอดพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์
ในรููปแบบอื่่�น ๆ เพื่่�อใช้้เป็็นวััสดุุอุุปกรณ์์ ในการตกแต่่งและก่่อสร้้าง
ซึ่่�งฐานลููกค้้าใหม่่และผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�จะ
ช่่วยสร้้างยอดขายให้้เพิ่่�มขึ้้�นได้้ ในรอบปีี 2564 ต่่อไป
ในส่่วนของการจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์ ให้้กัับกลุ่่�มลููกค้้า
ประเภทร้้านค้้าส่่ง และร้้านค้้าปลีีกรายย่่อย บริิษััทมีีการปรัับปรุุงระบบ
การขายและการตลาด ระบบการรัับชำำ�ระเงิินเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการจำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทางนี้้�ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ดัังนั้้�นเมื่่�อมีีการพััฒนา
ปรัับปรุุงระบบเกิิดขึ้้�น ประกอบกัับคำำ�สั่่�งซื้้�อจากลููกค้้าต่่างประเทศ
ที่่�เข้้ามามาก จึึงทำำ�ให้้ยอดขายของช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายนี้้�
ยัังอยู่่�ในระดัับที่่� ไม่่เติิบโตเมื่่�อเทีียบกัับช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา อย่่างไรก็็ตาม
หากการปรัับปรุุงและพััฒนาระบบการขายและการตลาด ระบบ
การรัับชำำ�ระเงิินสามารถใช้้งานได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพแล้้ว
บริิษััทคาดการณ์์ว่่า ยอดขายของช่่องทางการจำำ�หน่่ายนี้้�จะกลัับมา
เติิบโตได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญอีีกครั้้�ง

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

สำำ�หรัับช่่องทางการจำำ�หน่่ายผ่่านโชว์์รููม ภายหลัังจากที่่�บริิษััท
ได้้ตััดสิินใจปรัับกลยุุทธ์์ช่่องทางการจำำ�หน่่ายใหม่่ โดยการปิิด
การดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับโชว์์รููม ELEGA ทุุกแห่่ง นัับตั้้�งแต่่ช่่วงปลาย
ปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายคงที่่�จาก
โชว์์รููมในสาขาที่่�มีีผลการดำำ�เนิินงานไม่่เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้
ดัังเช่่นที่่�เคยเกิิดขึ้้�นในอดีีต โดยได้้หาแนวทางการพััฒนาและ
ปรัับปรุุงโชว์์รููมในรููปแบบใหม่่ให้้เกิิดขึ้้�นโดยการพััฒนาโชว์์รููมรวม
ที่่�มีีพื้้�นที่่�ขนาดใหญ่่ขึ้้�นภายใต้้ชื่่�อ “ECF OUTLET” เพื่่�อเป็็นโชว์์รููม
จำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ ทุุกแบรนด์์ ทุุกรููปแบบ ภายใต้้การผลิิตและ
จำำ�หน่่าย รวมทั้้�งสิินค้้านำำ�เข้้าของบริิษััท ซึ่่�งถืือเป็็นการเพิ่่�มช่่องทางการ
จััดจำำ�หน่่ายที่่�เข้้าถึึงกลุ่่�มลููกค้้าในประเทศ โดย ECF OUTLET ตั้้�งอยู่่�
ภายใน บริิษััท แสงอุุดม ไล้้ท์์ติ้้�งเซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด ณ สำำ�นัักงานใหญ่่
รัังสิิต บริิเวณถนนวิิภาวดีีรัังสิิตขาเข้้า โดยได้้เริ่่�มพื้้�นที่่�จััดแสดงสิินค้้า
เฟอร์์นิิเจอร์์ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน 2562 ที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งโชว์์รููมแห่่งนี้้�
จะรวบรวมผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์ทั้้�งในรููปแบบเฟอร์์นิิเจอร์์เพื่่�อการ
ส่่งออกและเฟอร์์นิิเจอร์์ที่่�จำำ�หน่่ายภายในประเทศให้้กัับลููกค้้าที่่�มีีความ
สนใจและต้้องการสััมผััสชิ้้�นงานเฟอร์์นิิเจอร์์ของจริิง ซึ่่�งนอกจากจะ
ใช้้ประโยชน์์เพื่่�อการบริิการด้้านการขายและการตลาดให้้กัับกลุ่่�ม
ลููกค้้าต่่างประเทศ และกลุ่่�มลููกค้้ารายใหญ่่แล้้ว ยัังจะได้้ประโยชน์์จาก
รายย่่อยที่่�เข้้าเยี่่�ยมชมเฟอร์์นิิเจอร์์และซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ด้้วย
นอกจากภาพรวมผลการดำำ�เนิินงานในส่่วนของรายได้้จากการขาย
ซึ่่�งนอกจากการผลิิตและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์แล้้ว
บริิษััทยัังมีีรายได้้จากการผลิิตและจำำ�หน่่ายกระดาษปิิดผิิว รวมถึึง
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ไม้้ยางพาราแปรรููปอบแห้้ง ซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์เหล่่านี้้�ใช้้เป็็นวััตถุุดิิบ
ในการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์
ทั้้�งนี้้� ในส่่วนของการจำำ�หน่่ายกระดาษปิิดผิิว เมื่่�อวัันที่่� 11 พฤษภาคม
2554 บริิษััทได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััท วีีวีี - เดคคอร์์ จำำ�กััด
(V V-Décor) ขึ้้�นในฐานะบริิษััทย่่อย ที่่�บริิษััทมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�น
ร้้อยละ 99.95 โดยมีีทุุนจดทะเบีียน 1,000,000 บาท (หนึ่่�งล้้านบาท
ถ้้วน) แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 10,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
100 บาทโดยเรีียกชำำ�ระเต็็มมููลค่่า โดยก่่อตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อประกอบธุุรกิิจ
ด้้านการตลาด (Trading) ให้้กัับ ECF เพื่่�อเป็็นผู้้�จำำ�หน่่ายกระดาษ
ปิิดผิิวให้้กัับลููกค้้าบางรายของบริิษััท
นอกจากนี้้�ในภาพรวมการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท ในส่่วนของ
บริิษััท อีีซีีเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (“ECFH” หรืือ “บริิษััทย่่อย”) ในฐานะ
บริิษััทย่่อย ที่่�บริิษััทมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในปััจจุุบััน เท่่ากัับร้้อยละ 75
ปััจจุุบัันมีีทุุนจดทะเบีียน 10,000,000 บาท (สิิบล้้านบาทถ้้วน)
โดยแบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 100,000 หุ้้�น (หนึ่่�งแสนหุ้้�น)
มีีมููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท (หนึ่่�งร้้อยบาท) ชำำ�ระเต็็มมููลค่่า
ภายหลัังจากที่่�ทางฝ่่ายบริิหารได้้พิิจารณาตััดสิินใจที่่�จะยุุติิ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 บริิษััทได้้หยุุด
การจำำ�หน่่ายสิินค้้าทุุกรายการ และได้้ดำำ�เนิินการปิิดสาขาของ
ร้้าน Can Do ทุุกสาขา (Can Do คืือ ร้้านค้้าปลีีกในรููปแบบร้้านค้้า
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ที่่�จำำ�หน่่ายสิินค้้าราคาเดีียว หรืือ 60 บาทต่่อชิ้้�น ทั้้�งร้้าน) เพื่่�อ
ลดผลกระทบจากต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายคงที่่�ที่่�จะเกิิดขึ้้�น เพื่่�อไม่่ให้้
ส่่งผลกระทบต่่อภาพรวมผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทแล้้ว
ปััจจุุบัันบริิษััทได้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจการเป็็นผู้้�จััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าในกลุ่่�ม
ผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์ซึ่่�งเป็็นผลิิตภััณฑ์์หลัักให้้กัับบริิษััทสำำ�หรัับบาง
ส่่วนของลููกค้้าในกลุ่่�มร้้านค้้าปลีีกและร้้านค้้าส่่งรายย่่อยทั่่�วประเทศ

ธุุรกิิจด้้านพลัังงานทดแทน

บริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�งขึ้้�น เมื่่�อวัันที่่�
16 มกราคม 2560 โดยบริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน)
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 99.99 จากทุุนจดทะเบีียนเริ่่�มต้้นที่่�
1.00 ล้้านบาท ปััจจุุบัันมีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 909,282,500 บาท
แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นจำำ�นวน 90,928,250 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
10.00 บาท ชำำ�ระเต็็มมููลค่่า
โรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวล
นัับตั้้�งแต่่ปีี 2560 ที่่�ผ่่านมา ถืือเป็็นปีีเริ่่�มต้้นที่่�บริิษััทมีีการขยายการ
ลงทุุนสู่่�ธุุรกิิจด้้านพลัังงานทดแทนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดย ECF-P ได้้เข้้า
ร่่วมทุุนในบริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (“SAFE”) ในสััดส่่วน
ร้้อยละ 33.37 โดย SAFE มีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 581,000,000 บาท
แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 5,810,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้
หุ้้�นละ 100 บาท ชำำ�ระเต็็มมููลค่่าแล้้ว โดย SAFE ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�ง
เป็็นที่่�เรีียบร้้อยเมื่่�อวัันที่่� 7 กุุมภาพัันธ์์ 2560 โดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อเป็็นผู้้�เข้้าลงทุุนในธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวล
ต่่อมา SAFE ได้้เข้้าลงทุุนในบริิษััทต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ
โรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวล โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
1. บริิษััท ไพร์์ซ ออฟ วู้้�ด กรีีน เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด (“PWGE”)
โดย SAFE เข้้าถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 99.99 ปััจจุุบัันดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวััตต์์ ที่่�
อ.แว้้ง จ.นราธิิวาส โดยเริ่่�มมีีรายได้้จากการจำำ�หน่่ายไฟฟ้้า
เชิิงพาณิิชย์์ เมื่่�อวัันที่่� 27 มิิถุุนายน 2560 เป็็นต้้นมา
	ปััจจุุบััน PWGE มีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 85,000,000 บาท
แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 8,500,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้
หุ้้�นละ 10 บาท ชำำ�ระเต็็มมููลค่่าแล้้ว
2. บริิษััท เซฟ ไบโอแม็็ส จำำ�กััด (“SAFE-B”) โดย SAFE เข้้าถืือหุ้้�น
ในสััดส่่วนร้้อยละ 100 ปััจจุุบัันดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงสัับไม้้ เพื่่�อป้้อน
วััตถุุดิิบ ได้้แก่่ ไม้้สัับ (Wood Chip) ให้้กัับโรงไฟฟ้้า PWGE
เพื่่�อใช้้เป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิตไฟฟ้้า
	ปััจจุุบััน SAFE-B มีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 100,000,000 บาท
แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 10,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�
ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท ชำำ�ระเต็็มมููลค่่าแล้้ว
3. บริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี (แพร่่) จำำ�กััด (“SAFE-P”) ( ชื่่�อเดิิม บริิษััท
บิิน่่า พููรี่่� พาวเวอร์์ (ไทยแลนด์์) ซึ่่�ง SAFE เข้้าลงทุุนในสััดส่่วน

ร้้อยละ 49 ปััจจุุบััน SAFE-P เป็็นนิิติิบุุคคลที่่�มีีใบอนุุญาตการ
จำำ�หน่่ายไฟฟ้้าให้้กัับการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคประเภทโรงไฟฟ้้า
พลัังงานชีีวมวลแบบแก๊๊สซิิฟิิเคชั่่�น รวม 2 โครงการ ซึ่่�งมีีกำำ�ลััง
การผลิิตติิดตั้้�งโครงการละ 1 เมกะวััตต์์ ตั้้�งอยู่่�ที่่� อ.ลอง และ
อ.สููงเม่่น จ.แพร่่ สำำ�หรัับโครงการแรกที่่� อ.ลอง จ.แพร่่ ปััจจุุบััน
ได้้เริ่่�มจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าในเชิิงพาณิิชย์์ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 สิิงหาคม
2561 ที่่�ผ่่านมา ปััจจุุบััน SAFE-P มีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน
55,000,000 บาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 5,500,000 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท ชำำ�ระเต็็มมููลค่่าแล้้ว
นัับตั้้�งแต่่ช่่วงไตรมาสที่่� 1 ปีี 2563 บริิษััทได้้เข้้าสู่่�การเจรจาเงื่่�อนไข
และข้้อตกลงเพื่่�อพิิจารณาหาแนวทางการจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งหุ้้�นสามััญ
ของบริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (“SAFE”) ซึ่่�งบริิษััท อีีซีี
เอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด ในฐานะบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ (“ECF-Power”)
ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 33.37 คิิดเป็็นจำำ�นวนหุ้้�นสามััญทั้้�งหมด
เท่่ากัับ 1,938,76 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท ซึ่่�งต่่อมาที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 12/2563 เมื่่�อวัันที่่� 22 ธัันวาคม 2563
ได้้มีีมติิที่่�สำำ�คััญคืือ อนุุมััติิการจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งหุ้้�นสามััญของบริิษััท
เซฟ เอนเนอร์์จีี โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (“SAFE”) ในมููลค่่าราคาขายที่่� 233.88
ล้้านบาท ให้้กัับ บริิษััท ไพร์์ซ ออฟ วู้้�ด โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ในฐานะผู้้�จะซื้้�อ
ซึ่่�งไม่่เข้้าข่่ายเป็็นบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัับบริิษััทแต่่อย่่างใด โดยได้้ปิิด
การซื้้�อขายเป็็นที่่�เรีียบร้้อยเมื่่�อวัันที่่� 24 ธัันวาคม 2563 ที่่�ผ่่านมา
ดัังนั้้�นภายหลัังจากวัันที่่�ดัังกล่่าว จะไม่่ปรากฎรายการเข้้าลงทุุนใน
บริิษััทร่่วม รวมถึึงการส่่งตััวแทนเข้้าเป็็นกรรมการ ซึ่่�งประกอบด้้วย
SAFE บริิษััท ไพร์์ซ ออฟ วู้้�ด กรีีน เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด บริิษััท
เซฟ ไบโอแม็็ส จำำ�กััด และบริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี (แพร่่) จำำ�กััด อีีกต่่อไป
โรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
นอกจากนี้้� นัับตั้้�งแต่่ช่่วงปีี 2560 บริิษััทยัังได้้ขยายการเข้้าลงทุุน
ด้้านธุุรกิิจพลัังงานทดแทนสู่่�ธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
ขนาดกำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้าติิดตั้้�งรวม 220 MW และมีีกำำ�ลัังการ
ผลิิตไฟฟ้้าตามสััญญา 170 MW ของ บริิษััท กรีีน เอิิร์์ธ พาวเวอร์์
(ไทยแลนด์์) จำำ�กััด (“โครงการฯ” หรืือ “GEP”) มีีสำำ�นัักงาน ตั้้�งอยู่่�
เลขที่่� 33/4 อาคารเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ แกรนด์์ พระราม 9 ชั้้�นที่่� 36
แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร
ปััจจุุบััน GEP มีีทุุนจดทะเบีียนเท่่ากัับ 2,252,716,300 บาท โดย
แบ่่งออกเป็็นจำำ�นวนหุ้้�น 22,527,163 หุ้้�น มููลค่่าที่่ต� ราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท
และมีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้วเท่่ากัับ 1,658,290,058.13 บาท
(ประกอบด้้วย หุ้้�นสามััญจำำ�นวน 10,806,478 หุ้้�น ชำำ�ระเต็็มมููลค่่า
แล้้ว หุ้้�นสามััญจำำ�นวน 7,032,411 หุ้้�น ชำำ�ระแล้้ว 56.72 บาทต่่อหุ้้�น
และหุ้้�นสามััญ 4,688,274 หุ้้�น ชำำ�ระแล้้ว 38.13 บาทต่่อหุ้้�น)
ซึ่่�ง GEP เป็็นบริิษััทที่่�เข้้าลงทุุนในโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ ตั้้�งอยู่่�ที่่�เมืืองมิินบูู รััฐมาเกวย ประเทศสาธารณรััฐ
แห่่งสหภาพเมีียนมาร์์ (“ประเทศเมีียนมาร์์”) โดยบริิษััทให้้ บริิษััท
อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (“ECF-P”) ในฐานะบริิษััทย่่อยที่่�บริิษััทถืือหุ้้�น
อยู่่�ร้้อยละ 99.99 เป็็นผู้้�เข้้าลงทุุนซื้้�อหุ้้�นของ GEP ในสััดส่่วนร้้อยละ 20
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GEP มีีบริิษััทย่่อย 1 แห่่ง คืือ บริิษััท จีีอีีพีี (เมีียนมาร์์) จำำ�กััด (“GEPMyanmar”) ซึ่่�งเป็็นการลงทุุนใน GEP-Myanmar เพีียงบริิษััทเดีียว
และไม่่ได้้ถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่่�นใด GEP-Myanmar จดทะเบีียนจััดตั้้�งขึ้้�น
เป็็นบริิษััทสััญชาติิเมีียนมาร์์ โดยมีีทุุนจดทะเบีียน 500 ล้้านเหรีียญ
ดอลลาร์์สหรััฐ โดยแบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 500,000,000 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 เหรีียญดอลลาร์์สหรััฐ โดยมีีทุุนจดทะเบีียน
ชำำ�ระแล้้วที่่� 28,737,951.43 เหรีียญดอลลาร์์สหรััฐ หรืือประมาณ
863.43 ล้้านบาท ตามประกาศอััตราแลกเปลี่่�ยนของธนาคาร
แห่่งประเทศไทย (ธปท.) ณ วัันที่่� 16 ธัันวาคม 2563 ที่่�อััตรา
แลกเปลี่่�ยน 30.045 บาท ต่่อ 1 เหรีียญดอลลาร์์สหรััฐ โดย GEP
มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน GEP-Myanmar เท่่ากัับร้้อยละ 100.00 ของทุุน
จดทะเบีียนชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมดใน GEP-Myanmar และมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อประกอบธุุรกิิจในการพััฒนาและบริิหารโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ ในประเทศเมีียนมาร์์ โดยมีีขนาดกำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้า
ติิดตั้้�งรวม 220 MW และมีีกำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้าตามสััญญา 170 MW

โครงการโรงไฟฟ้้าที่่� GEP เข้้าลงทุุนเป็็นโครงการที่่�อยู่่�ระหว่่างการ
ก่่อสร้้างโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ที่่�เมืืองมิินบูู รััฐมาเกวย
ประเทศเมีียนมาร์์ ทั้้�งนี้้� GEP สามารถเริ่่�มการจำำ�หน่่ายไฟฟ้้า
เชิิงพาณิิชย์์ (COD) สำำ�หรัับเฟสที่่� 1 ขนาดกำำ�ลัังการผลิิต 50 เมกะวััตต์์
ได้้เมื่่�อวัันที่่� 27 กัันยายน 2562 ในส่่วนที่่�เหลืืออยู่่�ระหว่่างการ
วางแผนก่่อสร้้าง และจะเริ่่�มทยอยจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์เพิ่่�มขึ้้�น
จนครบ 220 เมกะวััตต์์ ภายในระยะเวลาไม่่เกิินปีี 2565 นี้้�

GEP-Myanmar ได้้เข้้าลงนามในสััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้า (“Power
Purchase Agreement : PPA”) กัับ Electric Power Generation
Enterprise (“EPGE”) (ชื่่�อก่่อนหน้้าคืือ Myanmar Electric Power
Enterprise) ซึ่่�งเป็็นองค์์กรที่่�อยู่่�ภายใต้้ Ministry of Electricity
and Energy ของประเทศเมีียนมาร์์ โดยสาระสำำ�คััญคืือ เพื่่�อ
ตกลงพััฒนา ก่่อสร้้าง จััดหาแหล่่งเงิินทุุน บริิหารจััดการ บำำ�รุุง
รัักษา และโอนกิิจการ และ EPGE จะรัับซื้้�อไฟฟ้้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ขนาดกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�งประมาณ
220 MW หรืือคิิดเป็็นอััตราการรัับซื้้�อไฟฟ้้าสููงสุุดที่่� 170 MW
ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ที่่�เมืืองมิินบูู รััฐมาเกวย ประเทศเมีียนมาร์์ เป็็นระยะเวลา 30 ปีี
นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�เริ่่�มดำำ�เนิินการจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์ (Commercial
Operation Date หรืือ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทั้้�งหมด
4 เฟส ในอััตรารัับซื้้�อไฟฟ้้าคงที่่�ที่่� 0.1275 เหรีียญดอลลาร์์สหรััฐ
ต่่อหน่่วยไฟฟ้้า ตลอดอายุุสััญญาของ PPA รวมถึึงการต่่ออายุุ
PPA ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นด้้วย โดยการผลิิตไฟฟ้้าจะแบ่่งออกเป็็น 4 เฟส
ตามอััตราการผลิิตไฟฟ้้าสููงสุุดที่่�จะเกิิดขึ้้�นในแต่่ละเฟส ดัังนี้้�

การลงทุุนธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายแผ่่นไม้้ (WOOD-BASED
PANEL)

เฟส 1	อััตราการรัับซื้้�อสููงสุุด 40 MW
	จากกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง 50 MW
เฟส 2	อััตราการรัับซื้้�อสููงสุุด 80 MW
	จากกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง 100 MW
เฟส 3	อััตราการรัับซื้้�อสููงสุุด 120 MW
	จากกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง 150 MW
เฟส 4	อััตราการรัับซื้้�อสููงสุุด 170 MW
	จากกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง 220 MW
โดยภายหลัังจากเริ่่�ม COD สำำ�หรัับเฟสที่่� 1 แล้้วสำำ�หรัับเฟสต่่อ ๆ ไป
จะมีีกำำ�หนดระยะเวลาประมาณ 360 วััน สำำ�หรัับการเริ่่�มต้้น COD
ในเฟสต่่อไป

สำำ�หรัับการเข้้าลงทุุนในธุุรกิิจด้้านพลัังงานทดแทนสำำ�หรัับโครงการ
อื่่�น ๆ เพิ่่�มเติิมนั้้�น ปััจจุุบัันบริิษััทยัังอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณา
ความเป็็นไปได้้ ในการเข้้าลงทุุนหากโครงการเหล่่านั้้�นมีีความเป็็นไปได้้
มีีผลตอบแทนจากการลงทุุนที่่�เหมาะสม และมีีความคุ้้�มค่่าในการ
เข้้าลงทุุนเมื่่�อพิิจารณาประกอบกัับความเสี่่�ยงในด้้านต่่าง ๆ
ซึ่่�งบริิษััทจะพิิจารณาด้้วยความรอบคอบ และระมััดระวััง ก่่อนจะ
ตััดสิินใจเข้้าลงทุุน

เป็็นธุุรกิิจที่่�ดำำ�เนิินงานโดย บริิษััท แพลนเนทบอร์์ด จำำ�กััด ในฐานะ
บริิษััทย่่อยที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นอยู่่�ร้้อยละ 57 ในการลงทุุนธุุรกิิจผลิิตและ
จำำ�หน่่ายแผ่่นไม้้ (Wood-Based Panel)

ซึ่่�งที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 13/2560 เมื่่�อวัันที่่� 27
ตุุลาคม 2560 ได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้บริิษััท ดำำ�เนิินการจััดตั้้�งบริิษััทย่่อย
เพิ่่�มเติิมอีีก 1 แห่่ง โดยบริิษััทเข้้าถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 99.99 คืือ
บริิษััท แพลนเนทบอร์์ด จำำ�กััด (Planet Board Company Limited)
โดยมีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 50,000,000 บาท แบ่่งออกเป็็น
หุ้้�นสามััญ 10,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 5.00 บาท และ
มีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้วจำำ�นวน 12,500,000 บาท แบ่่งออกเป็็น
หุ้้�นสามััญ 10,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�เรีียกชำำ�ระหุ้้�นละ 1.25 บาท
โดยวััตถุุประสงค์์ ในการจััดตั้้�งธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายแผ่่นไม้้ (WoodBased Panel) ได้้แก่่ แผ่่นเอ็็มดีีเอฟ (MDF Board) และแผ่่นปาร์์ติิเกิ้้�ล
(Particleboard) โดยคาดว่่าจะมีีกำำ�ลัังการผลิิตที่่� 600 - 800 ลููกบาศก์์
เมตรต่่อวััน ทั้้�งนี้้� บริิษััท แพลนเนทบอร์์ด จำำ�กััด ได้้ดำำ�เนิินการ
จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทเสร็็จเรีียบร้้อยเมื่่�อวัันที่่� 19 ธัันวาคม 2560
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รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

ต่่อมาที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2561 เมื่่�อวัันที่่� 23
มกราคม 2561 ได้้มีีมติิอนุุมััติิการเสนอขายหุ้้�นเดิิมที่่� บริิษััท อีีสต์์โคสท์์
เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน) เข้้าลงทุุนในบริิษััท แพลนเนทบอร์์ด
จำำ�กััด (“แพลนเนท”) ในฐานะบริิษััทย่่อย รวมร้้อยละ 43 ของมููลค่่า
ทุุนจดทะเบีียนทั้้�งหมดของแพลนเนท ให้้กัับคุุณคมวิิทย์์ บุุญธำำ�รงกิิจ
ในสััดส่่วนร้้อยละ 25 คุุณกฤษชนก ปััทมสััตยาสนธิิ ร้้อยละ 3.75
คุุณพิิชพิิมพ์์ ปััทมสััตยาสนธิิ ร้้อยละ 3.75 คุุณเอกลัักษณ์์
ปััทมสััตยาสนธิิ ร้้อยละ 3.75 คุุณเอกฤทธิ์์� ปััทมสััตยาสนธิิ ร้้อยละ
3.75 และคุุณวรััษธกฤต พรแจ่่มใส ร้้อยละ 3 ทำำ�ให้้มีีโครงสร้้างการ
ถืือหุ้้�นเปลี่่�ยนแปลงไป ดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
1. บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน)
5,700,000 หุ้้�น 	คิิดเป็็นร้้อยละ 57
2.	คุุณคมวิิทย์์ 	บุุญธำำ�รงกิิจ
2,500,000 หุ้้�น	คิิดเป็็นร้้อยละ 25
3.	คุุณกฤษชนก 	ปััทมสััตยาสนธิิ
375,000 หุ้้�น	คิิดเป็็นร้้อยละ 3.75
4.	คุุณพิิชพิิมพ์์ 	ปััทมสััตยาสนธิิ
375,000 หุ้้�น	คิิดเป็็นร้้อยละ 3.75
5.	คุุณเอกลัักษณ์์ 	ปััทมสััตยาสนธิิ
375,000 หุ้้�น	คิิดเป็็นร้้อยละ 3.75
6.	คุุณเอกฤทธิ์์� 	ปััทมสััตยาสนธิิ
375,000 หุ้้�น	คิิดเป็็นร้้อยละ 3.75
7.	คุุณวรััษธกฤต 	พรแจ่่มใส
375,000 หุ้้�น	คิิดเป็็นร้้อยละ 3
ต่่อมาในเดืือนเมษายน 2561 แพลนเนทได้้มีีการจััดสรรการถืือหุ้้�นใน
กลุ่่�มผู้้�บริิหาร บริิษััท อิินเด็็กซ์์ ลิิฟวิ่่�ง มอลล์์ จำำ�กััด ในฐานะผู้้�ถืือหุ้้�น
ของบริิษััท แพลนเนทบอร์์ด จำำ�กััด จากจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�น 4 ท่่าน
ถืือหุ้้�นรวมร้้อยละ 15 เป็็นจำำ�นวน 5 ท่่าน โดยเพิ่่�มเติิมผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหม่่
คืือ คุุณขัันทอง อุุดมมหัันติิสุุข โดยถืือหุ้้�นรวมร้้อยละ 15 เท่่าเดิิม
ส่่งผลให้้ โครงสร้้างการถืือหุ้้�นใหม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงดัังนี้้� บริิษััท
อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน) ในสััดส่่วนร้้อยละ 57
คุุณคมวิิทย์์ บุุญธำำ�รงกิิจ ในสััดส่ว่ นร้้อยละ 25 คุุณขัันทอง อุุดมมหัันติิสุขุ
ร้้อยละ 3 คุุณกฤษชนก ปััทมสััตยาสนธิิ ร้้อยละ 3 คุุณพิิชพิิมพ์์
ปััทมสััตยาสนธิิ ร้้อยละ 3 คุุณเอกลัักษณ์์ ปััทมสััตยาสนธิิ ร้้อยละ 3
คุุณเอกฤทธิ์์� ปััทมสััตยาสนธิิ ร้้อยละ 3 และคุุณวรััษธกฤต พรแจ่่มใส
ร้้อยละ 3 รวมทั้้�งได้้มีีการอนุุมััติิการเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนบริิษััท
เพิ่่�มเติิมอีีก 400 ล้้านบาท รวมเป็็น 450 ล้้านบาท แต่่ทั้้�งนี้้� การเพิ่่�มทุุน
ดัังกล่่าวอยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินการ โดยสรุุปโครงสร้้างการถืือหุ้้�น
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปในครั้้�งนี้้� เป็็นดัังนี้้�
1. บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน)
5,700,000 หุ้้�น เป็็นร้้อยละ 57
2.	คุุณคมวิิทย์์ 	บุุญธำำ�รงกิิจ
2,500,000 หุ้้�น	คิิดเป็็นร้้อยละ 25
3.	คุุณขัันทอง 	อุุดมมหัันติิสุุข
300,000 หุ้้�น	คิิดเป็็นร้้อยละ 3
4.	คุุณกฤษชนก 	ปััทมสััตยาสนธิิ
300,000 หุ้้�น	คิิดเป็็นร้้อยละ 3

5.	คุุณพิิชพิิมพ์์ 	ปััทมสััตยาสนธิิ
300,000 หุ้้�น	คิิดเป็็นร้้อยละ 3
6.	คุุณเอกลัักษณ์์ 	ปััทมสััตยาสนธิิ
300,000 หุ้้�น	คิิดเป็็นร้้อยละ 3
7.	คุุณเอกฤทธิ์์� 	ปััทมสััตยาสนธิิ
300,000 หุ้้�น	คิิดเป็็นร้้อยละ 3
8.	คุุณวรััษธกฤต 	พรแจ่่มใส
300,000 หุ้้�น	คิิดเป็็นร้้อยละ 3
ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการของบริิษัทั ครั้้�งที่่� 7/2561 เมื่่�อวัันที่่� 27 มิิถุนุ ายน
2561 ได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้ บริิษััทเข้้าลงทุุนใน บริิษััท แพลนเนทบอร์์ด
จำำ�กััด โดยเข้้าถืือหุ้้�นร้้อยละ 57 ของทุุนจดทะเบีียนทั้้�งหมด เพื่่�อ
ประกอบธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายแผ่่นไม้้เอ็็มดีีเอฟ โดยแพลนเนท
จะใช้้เงิินลงทุุนในโครงการเบื้้�องต้้นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 1,456.31 ล้้านบาท
สำำ�หรัับคุุณคมวิิทย์์ บุุญธำำ�รงกิิจ ปััจจุุบัันเป็็นผู้้�บริิหาร และผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�
ดำำ�เนิินธุุรกิิจการเป็็นผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์แผ่่นไม้้ CHALE’T
(ชาเลต์์) ซึ่่�งเป็็นผลิิตภััณฑ์์ ไม้้จริิงแปรรููปโดย บริิษััท ไพร์์ซ ออฟ วู้้�ด
อิินดรััสทรีีส์์ จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทในเครืือ SBP Timber group กลุ่่�ม
ธุุรกิิจค้้าไม้้ที่่�เริ่่�มดำำ�เนิินกิิจการมาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2524 (ค.ศ.1981)
จากจุุดเริ่่�มต้้นการนำำ�เข้้าและจััดจำำ�หน่่ายไม้้แปรรููปจากทั่่�วโลก ซึ่่�ง
ไม่่ได้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มีีลัักษณะการแข่่งขัันกัับบริิษััทแต่่อย่่างใด
สำำ�หรัับรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นของแพลนเนทในลำำ�ดัับที่่� 3 ถึึงลำำ�ดัับที่่� 7
ปััจจุุบัันคืือกลุ่่�มผู้้�บริิหาร และผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท อิินเด็็กซ์์ ลิิฟวิ่่�ง
มอลล์์ จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�งประกอบธุุรกิิจค้้าปลีีก และเป็็นบริิษััทหนึ่่�ง
ในเครืือของกลุ่่�ม บริิษััท อิินเด็็กซ์์ อิินเตอร์์เฟิิร์์น ที่่�เป็็นผู้้�นำำ�ในกลุ่่�ม
อุุตสาหกรรมเฟอร์์นิิเจอร์์รายใหญ่่ที่่�สุุดของประเทศไทย อย่่างไร
ก็็ตามแม้้จะเป็็นผู้้�ประกอบการด้้านธุุรกิิจเฟอร์์นิิเจอร์์ แต่่ลัักษณะการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจมีีความแตกต่่างกัันเนื่่�องจากกลุ่่�มอิินเด็็กซ์์จะเป็็นการ
ผลิิตเพื่่�อจำำ�หน่่ายภายในร้้านอิินเด็็กซ์์เพื่่�อจำำ�หน่่ายต่่อผู้้�บริิโภคที่่�
เป็็นลููกค้้ารายย่่อยโดยตรง ในขณะที่่�บริิษััทเป็็นผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่าย
ผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์เพื่่�อการส่่งออกให้้กัับลููกค้้าต่่างประเทศและ
จำำ�หน่่ายภายในประเทศซึ่่�งส่่วนใหญ่่คืือกลุ่่�มร้้านค้้าปลีีกขนาดใหญ่่
(Hypermarket) ในรููปแบบของการผลิิตตามคำำ�สั่่�งซื้้�อ (Made to
order) เป็็นหลััก ซึ่่�งไม่่มีีได้้ลัักษณะการแข่่งขัันโดยตรงแต่่อย่่างใด
ปััจจุุบัันแพลนเนทอยู่่�ระหว่่างการชะลอการเข้้าลงทุุนในโครงการ
เนื่่�องจากสถานการณ์์ต้้นทุุนไม้้มีีการปรัับตััวเพิ่่�มสููงขึ้้�น ความ
ต้้องการปริิมาณไม้้เพื่่�อใช้้ ในการผลิิตสำำ�หรัับกลุ่่�มโครงการโรงไฟฟ้้า
พลัังงานชีีวมวลในพื้้�นที่่�ที่่�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาจััดหาสำำ�หรัับการ
ลงทุุนในโครงการ จากเหตุุการณ์์เหล่่านี้้�ส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััย
สำำ�คััญต่่อตััวเลขอััตราผลตอบแทนจากการลงทุุนที่่�เคยได้้พิิจารณา
ไว้้ก่่อนหน้้านี้้� รวมถึึงผลกระทบจากสถานการณ์์ COVID-19
ในขณะนี้้� ดัังนั้้�นทางผู้้�บริิหารและทีีมงาน แพลนเนท ยัังคงอยู่่�ระหว่่าง
การพิิจารณาหาแนวทางที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับความเป็็นไปได้้ ในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของแพลนเนทต่่อไป
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57

ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
ธุุรกิิจที่่�ดำำ�เนิินงานโดย บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััท วีีวีี เดคคอร์์ จำำ�กััด และ
บริิษััท อีีซีีเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด ในฐานะบริิษััทย่่อยซึ่่�งบริิษััทถืือหุ้้�นอยู่่�ในสััดส่่วนร้้อยละ 99.95 และ
ร้้อยละ 75 ตามลำำ�ดัับ
ธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF) ด�ำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพารา
กระดาษปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การจัดจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ไม้ยางพาราที่บริษัทเป็น
ผู้ผลิต และเฟอร์นิเจอร์ ไม้จริงที่สั่งซื้อจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
บริิษััทมีีบริิษััทย่่อย 2 แห่่ง คืือ บริิษััท วีีวีี – เดคคอร์์ จำำ�กััด (V V Décor) เป็็นบริิษััทย่่อยที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 99.95 โดยมีี
ทุุนจดทะเบีียน 1,000,000 บาท (หนึ่่�งล้้านบาทถ้้วน) ชำำ�ระเต็็มมููลค่่า ก่่อตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อประกอบธุุรกิิจด้้านการตลาด (Trading) เพื่่�อเป็็น
ผู้้�จำำ�หน่่ายกระดาษปิิดผิิวให้้กัับลููกค้้าบางรายของบริิษััท
และ บริิษััท อีีซีีเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (ECFH) ซึ่่�งบริิษััทถืือหุ้้�นเริ่่�มต้้นในสััดส่่วนร้้อยละ 51.00 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2558 และต่่อมาเมื่่�อ
เดืือนมกราคม 2559 บริิษััทได้้เข้้าลงทุุนในหุ้้�นเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 75.00 โดยบริิษััทย่่อยดัังกล่่าว ได้้ถููกจดทะเบีียนจััดตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่�
23 กุุมภาพัันธ์์ 2558 ประกอบธุุรกิิจหลัักโดยการถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่่�น (Holding Company) เริ่่�มแรกบริิษััทมีีทุุนจดทะเบีียน 1,000,000 บาท
(หนึ่่�งล้้านบาทถ้้วน) โดยแบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 10,000 หุ้้�น (หนึ่่�งหมื่่�นหุ้้�น) มีีมููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท (หนึ่่�งร้้อยบาท) โดย
ต่่อมาได้้เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้วจากเดิิม 1,000,000 บาท เป็็น 10,000,000 บาท คิิดเป็็นจำำ�นวนหุ้้�นสามััญ 100,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�
ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท โดยมีีรายละเอีียดของรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับ
1
2
3

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน)
นางศิิริิลัักษณ์์ 	นัักเจริิญ
นางสาวนภาภรณ์์ 	ศุุภวงศ์์
รวมทั้้�งหมด

จำำ�นวนหุ้้�น (หุ้้�น)
75,000
15,000
10,000
100,000

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (ร้้อยละ)
75.00
15.00
10.00
100.00

ปัจจบุ ันบริษัทได้ด�ำเนินธุรกิจการเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักให้กับบริษัทส�ำหรับบางส่วน
ของลูกค้าในกลุ่มร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งรายย่อยทั่วประเทศ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถแบ่งกลุ่มสินค้าหลักได้ 5 ประเภท ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์ คือ
1. เฟอร์นิเจอร์ ไม้ยางพารา
2. เฟอร์นิเจอร์ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
3. เฟอร์นิเจอร์ที่จ�ำหน่ายผ่านร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อย
4. กระดาษปิดผิว
5. ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง
บริิษััทมีีรายได้้ โดยส่่วนใหญ่่มาจากการผลิิตและจำำ�หน่่ายตามคำำ�สั่่�งซื้้�อ (Made to order) ให้้กัับลููกค้้าต่่างประเทศ การผลิิตและจำำ�หน่่ายโดย
ใช้้ตราสิินค้้าของบริิษััท ได้้แก่่ เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด และไม้้ยางพารา ให้้กัับลููกค้้าในประเทศ โดยกลุ่่�มลููกค้้าในประเทศ ประกอบ
ด้้วยกลุ่่�มร้้านค้้าปลีีกขนาดใหญ่่ (Hypermarket) ได้้แก่่ โฮมโปร (Home Pro) เทสโก้้ โลตััส (Tesco Lotus) บิ๊๊�กซีี (Big C) เมกา โฮม (Mega
Home) ดููโฮม (Do Home) โกลบอลเอ้้าส์์ (Global House) วิินเนอร์์ (Winner) และมิิสเตอร์์ ดีี ไอ วาย (Mr.DIY)
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สำำ�หรัับลููกค้้าต่่างประเทศจะเป็็นการผลิิตและจำำ�หน่่ายตามคำำ�สั่่�งซื้้�อให้้กัับบริิษััทผู้้�จำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ และร้้านค้้าปลีีกรายใหญ่่ (Hypermarket)
หลายรายในประเทศญี่่�ปุ่่�น โดยหากพิิจารณาจากโครงสร้้างรายได้้จากการขายทั้้�งหมดของบริิษััท ในปััจจุุบัันบริิษััทมีีสััดส่่วนการขายให้้กัับ
ลููกค้้าในประเทศญี่่�ปุ่่�นในสััดส่่วนเกิินกว่่าร้้อยละ 30 ของรายได้้จากการขายทั้้�งหมด อย่่างไรก็็ตามบริิษััทตระหนัักดีีถึึงสััดส่่วนการพึ่่�งพิิง
ลููกค้้าในประเทศญี่่�ปุ่่�น ซึ่่�งที่่�ผ่่านมาบริิษััทได้้เน้้นการขยายฐานลููกค้้าต่่างประเทศไปยัังกลุ่่�มประเทศอื่่�น ซึ่่�งเริ่่�มเห็็นผลขึ้้�นตั้้�งแต่่ช่่วงไตรมาส
ที่่� 4 ปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา โดยเริ่่�มรัับคำำ�สั่่�งซื้้�อจากลููกค้้ากลุ่่�มใหม่่ในประเทศอิินเดีีย ตะวัันออกกลาง และจีีนได้้เพิ่่�มขึ้้�น

ภาพแสดงกลุ่่�มประเทศลููกค้้าของบริิษััท

สััดส่่วนรายได้้ที่�่รองลงมาคืือ รายได้้จากการผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้้าภายในประเทศ โดยตราสิินค้้าที่่�ทางบริิษััทเป็็นผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่าย
ให้้กัับกลุ่่�มร้้านค้้าปลีีกขนาดใหญ่่ (Hypermarket) โดยส่่วนใหญ่่จะเป็็นการผลิิตภายใต้้เฮ้้าส์์แบรนด์์ ให้้กัับลููกค้้าแต่่ละรายของบริิษััท
อาทิิ การผลิิตเพื่่�อจำำ�หน่่ายสิินค้้าให้้กัับ โฮมโปร (Home Pro) เทสโก้้ โลตััส (Tesco Lotus) บิ๊๊�กซีี (Big C) โกลบอลเฮ้้าส์์ (Global House)
ดูู โฮม (Do Home) เมกา โฮม (Mega Home) และวิินเนอร์์ (Winner) จะเป็็นการผลิิตโดยใช้้ตราสิินค้้าตามที่่�ลููกค้้าจะกำำ�หนด นอกจากนี้้�
ยัังผลิิตให้้กัับ มิิสเตอร์์ ดีี ไอ วาย (Mr.DIY) ภายใต้้ตราสิินค้้าของบริิษััทคืือ ฮาสต้้า (HASTA) ด้้วย

สำำ�หรัับตราสิินค้้า “ELEGA” จะเป็็นตราสิินค้้าที่่�บริิษััทใช้้สำำ�หรัับการจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ที่่�ส่่วนใหญ่่ผลิิตจากไม้้จริิง อาทิิ เฟอร์์นิิเจอร์์
ไม้้ยางพาราที่่�ทางบริิษััทเป็็นผู้้�ผลิิตเอง และเฟอร์์นิิเจอร์์ทั้้�งส่่วนที่่�สั่่�งซื้้�อจากภายในประเทศและส่่วนที่่�นำำ�เข้้าจากต่่างประเทศที่่�ส่่วนใหญ่่
ผลิิตจากไม้้จริิง ซึ่่�งในปััจจุุบัันบริิษััทจะจำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทางออนไลน์์ www.elegathai.com เป็็นหลััก นอกจากนี้้�ยัังมีีการจำำ�หน่่ายผ่่าน
โชว์์รููมรวมบนพื้้�นที่่�ขนาดใหญ่่ภายใต้้ชื่่�อ “ECF OUTLET” ซึ่่�งเป็็นโชว์์รููมที่่�จำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ ทุุกแบรนด์์ ทุุกรููปแบบ ภายใต้้การผลิิตและ
จำำ�หน่่าย รวมทั้้�งสิินค้้านำำ�เข้้าของบริิษััท โดย ECF OUTLET ตั้้�งอยู่่�ภายใน บริิษััท แสงอุุดม ไล้้ท์์ติ้้�งเซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด ณ สำำ�นัักงานใหญ่่รัังสิิต
บริิเวณถนนวิิภาวดีีรัังสิิตขาเข้้า
นอกจากช่่องทางการจำำ�หน่่ายสิินค้้าตามที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นแล้้ว บริิษััทยัังมีีรายได้้จากการจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ ให้้กัับกลุ่่�มร้้านค้้าส่่ง และ
ร้้านค้้าปลีีกรายย่่อย (Dealer) ที่่�เป็็นผู้้�จััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ทั่่�วประเทศรวมถึึงช่่องทางการจำำ�หน่่ายผ่่านออนไลน์์แพลตฟอร์์มต่่าง ๆ
อาทิิ Lazada Shopee เป็็นต้้น
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ตราสิินค้้าของบริิษััท
ตราสิินค้้า

รููปแบบ

ELEGA
(เอลลีีก้้า)
Hasta
(ฮาสต้้า)

ECF OUTLET แสงอุุดมไลท์์ติ้้�ง

ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย
ใช้้สำำ�หรัับการจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้จริิงทั้้�งส่่วนที่่�บริิษััทเป็็นผู้้�ผลิิตเองและ
ส่่วนที่่�นำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ และสั่่�งซื้้�อจากในประเทศ โดยจำำ�หน่่ายผ่่าน
ECF OUTLET และช่่องทางออนไลน์์ www.elegathai.com
ใช้้สำำ�หรัับการจำำ�หน่่าย
เฟอร์์นิิเจอร์์ที่่�ผลิิตให้้กัับ มิิสเตอร์์ ดีี ไอ วาย (Mr.DIY)

เมื่่�อวัันที่่� 1 เมษายน 2562 บริิษััทได้้ร่่วมมืือกัับ บริิษััท แสงอุุดม ไลท์์ติ้้�งเซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด ผู้้�นำำ�ด้้านการออกแบบ การผลิิต และจััดจำำ�หน่่าย
ผลิิตภััณฑ์์ส่่องสว่่าง โคมไฟ ซึ่่�งมีีศููนย์์จััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าและศููนย์์กระจายสิินค้้ากว่่า 30 สาขา ทั่่�วประเทศ โดย ECF OUTLET ได้้เปิิดเป็็น
แห่่งแรก ณ แสงอุุดมไลท์์ติ้้�ง สำำ�นัักงานใหญ่่รัังสิิต ถนนวิิภาวดีีรัังสิิตขาเข้้า ภายในร้้านเป็็นพื้้�นที่่�จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััท ซึ่่�งเป็็น
ผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์ของบริิษััททั้้�งประเภทไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ดและไม้้ยางพารา รวมถึึงโชว์์รููมแห่่งนี้้�จะรวบรวมผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์
ทั้้�งในรููปแบบเฟอร์์นิิเจอร์์เพื่่�อการส่่งออกและเฟอร์์นิิเจอร์์ที่่�จำำ�หน่่ายภายในประเทศให้้กัับลููกค้้าที่่�มีีความสนใจและต้้องการสััมผััสชิ้้�นงาน
เฟอร์์นิิเจอร์์ของจริิง ซึ่่�งนอกจากจะใช้้เพื่่�อการบริิการด้้านการขายและการตลาดให้้กัับกลุ่่�มลููกค้้าต่่างประเทศ และกลุ่่�มลููกค้้ารายใหญ่่แล้้ว
ยัังจะได้้ประโยชน์์จากรายย่่อยที่่�เข้้าเยี่่�ยมชมเฟอร์์นิิเจอร์์และซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ด้้วย
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ช่่องทางการจำำ�หน่่ายสิินค้้าออนไลน์์ผ่่าน
WWW.ELEGATHAI.COM
ปััจจุบัุ ันบริิษััทได้้เน้้นช่่องทางการจำำ�หน่า่ ยสิินค้้าออนไลน์์มากขึ้้�น
เนื่่�องจากแนวโน้้มพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
รวมถึึงภายใต้้สถานการณ์์ COVID-19 เพื่่�อบริิหารจััดการ
ให้้เกิิดช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายที่่�มีีประสิิทธิิภาพขึ้้�น ทั้้�งยััง
ช่่วยลดต้้นทุุนในส่่วนของค่่าเช่่าพื้้�นที่่� รวมถึึงต้้นทุุนการขาย
คงที่่�อื่่�น ๆ เมื่่�อเทีียบกัับช่่องทางการจำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่านโชว์์รููม

ธุุรกิิจที่่�ดำำ�เนิินงานโดย บริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด ในฐานะบริิษััทย่่อยที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นในสััดส่่วน
ร้้อยละ 99.99
ธุุรกิิจพลัังงานทดแทน

โรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวล (Biomass Power Plant)
บริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (“ECF-P”) ในฐานะบริิษััทย่่อย ได้้เข้้าลงทุุนใน บริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (“SAFE”) ซึ่่�ง SAFE
ได้้ถููกจดทะเบีียนจััดตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 7 กุุมภาพัันธ์์ 2560 ด้้วยทุุนจดทะเบีียนเริ่่�มต้้นที่่� 1,000,000 บาท เพื่่�อเข้้าลงทุุนในธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าพลัังงาน
ชีีวมวล โดยที่่�ผ่่านมา ECF-P มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน SAFE เท่่ากัับร้้อยละ 33.37 และ SAFE มีีทุุนจดทะเบีียนปััจจุุบัันเท่่ากัับ 581,000,000
บาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 5,810,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท ชำำ�ระเต็็มมููลค่่าแล้้ว และมีีโครงสร้้างการถืือหุ้้�น
ดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
1. บริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (ECF-P)
2. บริิษััท ฟอร์์จููน พาร์์ท อิินดััสตรี้้� จำำ�กััด (มหาชน) (FPI)
3. บริิษััท ไพร์์ซ ออฟ วู้้�ด โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

1,938,760 หุ้้�น 	คิิดเป็็นร้้อยละ 33.37
1,938,760 หุ้้�น 	คิิดเป็็นร้้อยละ 33.37
1,932,480 หุ้้�น 	คิิดเป็็นร้้อยละ 33.26

ต่่อมา SAFE ได้้เข้้าลงทุุนในบริิษััทต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวล โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
1.	บริิษััท ไพร์์ซ ออฟ วู้้�ด กรีีน เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด (“PWGE”)
บริิษััท ไพร์์ซ ออฟ วู้้�ด กรีีน เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด (“PWGE”) จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 26 กรกฎาคม 2555 โดยต่่อมา SAFE
ได้้เข้้าลงทุุนคิิดเป็็นมููลค่่าเงิินลงทุุนทั้้�งโครงการไม่่เกิิน 425,000,000 บาท โดยวิิธีีการชำำ�ระราคาซื้้�อขายหุ้้�นใน PWGE มีีรายละเอีียด
ดัังนี้้�
ก.	หุ้้�นสามััญใน PWGE จำำ�นวนไม่่เกิิน 5,666,100 หุ้้�น ชำำ�ระราคาเป็็นเงิินสด จำำ�นวนไม่่เกิิน 283,305,000 บาท และ
ข.	หุ้้�นสามััญใน PWGE จำำ�นวนไม่่เกิิน 2,833,900 หุ้้�น มีีมููลค่่ารวมไม่่เกิิน 141,695,000 บาท ชำำ�ระราคาโดยวิิธีีการแลกหุ้้�น (Share
Swap) โดย SAFE ได้้ออกหุ้้�นสามััญใหม่่ของ SAFE จำำ�นวนไม่่เกิิน 1,416,950 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้ หุ้้�นละ 100 บาท รวมเป็็นเงิิน
ไม่่เกิิน 141,695,000 บาท ให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมของ PWGE เพื่่�อแลกหุ้้�น PWGE ที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมถืืออยู่่� หรืือมีีอััตราส่่วนการแลก
หุ้้�นที่่� จำำ�นวนหุ้้�นของ PWGE 2 หุ้้�น ต่่อหุ้้�นของ SAFE 1 หุ้้�น
SAFE ได้้เข้้าถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 99.99 ของจำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนทั้้�งหมดใน PWGE ปััจจุุบััน PWGE มีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 85,000,000
บาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 8,500,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท ชำำ�ระเต็็มมููลค่่าแล้้ว
PWGE ดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวล ขนาดกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง 7.5 เมกะวััตต์์ ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 43, 44 หมู่่�ที่่� 9 ตำำ�บลกายููคละ
อำำ�เภอแว้้ง จัังหวััดนราธิิวาส โดยมีีเชื้้�อเพลิิงที่่�ใช้้ ในการผลิิตคืือ ไม้้สัับ (woodchip) ปริิมาณ 283 ตัันต่่อวััน โครงการโรงไฟฟ้้า PWGE เริ่่�ม
มีีรายได้้จากการขายไฟฟ้้านัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 27 มิิถุุนายน 2560 ที่่�ผ่่านมา
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โดยสามารถสรุุปสาระสำำ�คััญของสััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้า (Power Purchase Agreement) ได้้ดัังนี้้�
ชื่่�อสััญญา
วัันที่่�ทำำ�สััญญา
สาระสำำ�คััญของสััญญา
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิม 24 ธันวาคม 2556 - ระหว่่าง บริิษััท ไพร์์ซ ออฟ วู้้�ด กรีีน เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด กัับ การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
เลขที่สัญญา VSPP-PEA
- การไฟฟ้้าตกลงซื้้�อและผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าตกลงขายพลัังไฟฟ้้าในปริิมาณพลัังไฟฟ้้าสููงสุุด
048/2556
7 เมกะวััตต์์
-	จุุดรัับซื้้�อไฟฟ้้าอยู่่�ที่่�จุุดติิดตั้้�งที่่� ตำำ�บลกายููคละ อำำ�เภอแว้้ง จัังหวััดนราธิิวาส
ต่่อมาได้้มีีการจััดทำำ�ข้อ้ ตกลง 28 กรกฎาคม 2558
แก้้ ไขเพิ่่�มเติิมสััญญาซื้้�อ
ขายไฟฟ้้าการรัับซื้้�อไฟฟ้้า
จากผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าขนาดเล็็ก
มาก (สำำ�หรัับการผลิิตไฟฟ้้า
จากพลัังงานหมุุนเวีียน)
เลขที่่�สััญญา VSPP-PEA
048/2556 ครั้้�งที่่� 1

- ระหว่่าง บริิษััท ไพร์์ซ ออฟ วู้้�ด กรีีน เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด กัับ การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
- เปลี่่�ยนจาก แบบ Adder เป็็นแบบ Feed-in tariff (FiT)
- ขยายระยะเวลาการจ่่ายไฟฟ้้าเข้้าระบบเชิิงพาณิิชย์์เป็็น วัันที่่� 18 มกราคม 2560
(SCOD) (ในภายหลััง PWGE ได้้ทำำ�เรื่่�องขอขยายระยะเวลาออกไปเป็็นวัันที่่� 10
เมษายน 2560 ซึ่่�งได้้ผ่่านการอนุุมััติิเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว)
- ระยะเวลาขายไฟตามสััญญา 20 ปีี นัับจากวัันที่่�จ่่ายไฟฟ้้าเข้้าระบบ
-	อััตรารัับซื้้�อไฟฟ้้าอยู่่�ที่่� 4.24 บาท ต่่อหน่่วยไฟฟ้้า ตลอดอายุุสััญญา 20 ปีี โดยได้้
รัับส่่วน FiT Premium ที่่� 0.3 บาทต่่อหน่่วยไฟฟ้้า และ 0.50 บาทต่่อหน่่วยไฟฟ้้า
เป็็นระยะเวลา 8 ปีี และ 20 ปีี ตามลำำ�ดัับ

2.	บริิษััท เซฟ ไบโอแม็็ส จำำ�กััด (“SAFE-B”)
บริิษััท เซฟ ไบโอแม็็ส จำำ�กััด (“SAFE-B”) จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทขึ้้�น
เมื่่�อวัันที่่� 5 กรกฎาคม 2559 โดยต่่อมา SAFE ได้้เข้้าลงทุุน
ในมููลค่่า 100 ล้้านบาท สำำ�หรัับมููลค่่าที่่�ดิินประมาณ 5 ไร่่ อาคารและ
สิ่่�งปลููกสร้้างรวม 8,700 ตารางเมตร เครื่่�องจัักรที่่�ใช้้ ในการผลิิต
ทั้้�งหมด รวมถึึงใบอนุุญาตในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่�่เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด
และได้้เข้้าถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 99.99 ของจำำ�นวนทุุนจดทะเบีียน
ทั้้�งหมดใน SAFE-B ปััจจุุบััน SAFE-B มีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน
100,000,000 บาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 10,000,000 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท ชำำ�ระเต็็มมููลค่่าแล้้ว
SAFE-B ดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงสัับไม้้เพื่่�อให้้ ได้้ ไม้้สัับ (woodchip) ส่่งเข้้า
เป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิตให้้กัับโรงไฟฟ้้า PWGE ซึ่่�ง SAFE-B ได้้เช่่า
ที่่�ดิิน น.ส.3ก. เลขที่่� 5393 เลขที่่�ดิิน 35 เล่่มที่่� 54 ข หน้้าที่่� 43 หรืือ
ประมาณ 4 ไร่่ 20 ตารางวา บนที่่�ตั้้�งเลขที่่� 43, 44 ภายในโรงไฟฟ้้า
PWGE หมู่่� 9 ตำำ�บลกายููคละ อำำ�เภอแว้้ง จัังหวััดนราธิิวาส พร้้อม
สิ่่�งปลููกสร้้างเป็็นอาคารโรงสัับไม้้ และเก็็บเชื้้�อเพลิิง (woodchip)
จำำ�นวน 1 หลััง เพื่่�อใช้้ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยมีีสััญญาเช่่าเป็็น
ระยะเวลา 3 ปีี ในอััตราค่่าเช่่าเดืือนละ 60,000 บาท ซึ่่�งในการ
ต่่ออายุุก่่อนครบกำำ�หนดระยะเวลาการเช่่า ผู้้� ให้้เช่่าและผู้้�เช่่า
ตกลงร่่วมกัันว่่า จะต่่อสััญญาเช่่าที่่�ดิิน และสิ่่�งปลููกสร้้างนี้้� ทุุก ๆ
3 ปีี และผู้้�เช่่ายิินยอมให้้ ผู้้� ให้้เช่่าคิิดค่่าเช่่าที่่�ดิิน และสิ่่�งปลููกสร้้าง
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 10 ทุุก ๆ 3 ปีี ของทุุกรอบการต่่อสััญญาเช่่า

ทั้้�งนี้้�โรงสัับไม้้ของ SAFE-B มีีกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�งเพื่่�อผลิิตไม้้สัับ
เท่่ากัับ 60 ตัันต่่อชั่่�วโมง ปััจจุุบัันใช้้เป็็นกำำ�ลัังการผลิิตสำำ�หรัับรองรัับ
การผลิิตเชื้้�อเพลิิงให้้กัับโรงไฟฟ้้า PWGE เท่่ากัับ 12.12 ตัันต่่อ
ชั่่�วโมง ทั้้�งนี้้�ในส่่วนของกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�งส่่วนที่่�เหลืือ จะถููกนำำ�ไป
ใช้้เพื่่�อการผลิิตไม้้สัับสำำ�หรัับรองรัับโครงการโรงไฟฟ้้าอื่่�น ๆ ที่่�อาจจะ
มีีเพิ่่�มเติิมในอนาคต รวมถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตสัับไม้้ ให้้กัับบริิษััท
ภายนอก ที่่�มีีความต้้องการในบริิเวณพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงกัับโรงสัับไม้้ต่่อไป
3.	บริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี (แพร่่) จำำ�กััด
บริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี (แพร่่) จำำ�กััด (“SAFE-P”) SAFE-P จดทะเบีียน
จััดตั้้�งบริิษััทขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 11 ธัันวาคม 2555 โดยต่่อมา SAFE ได้้เข้้า
ลงทุุนในมููลค่่ารวม 51.69 ล้้านบาท เพื่่�อให้้ ได้้มาซึ่่�งหุ้้�นของ SAFE-P
ในสััดส่่วนร้้อยละ 49 แบ่่งออกได้้ดัังนี้้�
1. โครงการอำำ�เภอลอง จัังหวััดแพร่่ มููลค่่าการลงทุุน
ทั้้�งโครงการ 45.495 ล้้านบาท (สััดส่่วนร้้อยละ 100)
สำำ�หรัับมููลค่่าที่่�ดิินประมาณ 5 ไร่่ อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง
เครื่่�องจัักรที่่�ใช้้ ในการผลิิตทั้้�งหมด สััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้า
รวมถึึงใบอนุุญาตในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด
2. โครงการอำำ�เภอสููงเม่่น จัังหวััดแพร่่ มููลค่่าการลงทุุน
60 ล้้านบาท (สััดส่่วนร้้อยละ 100) สำำ�หรัับมููลค่่าที่่�ดิิน
ประมาณ 5 ไร่่ อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง เครื่่�องจัักรที่่�
ใช้้ ในการผลิิตทั้้�งหมด สััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้า รวมถึึงใบ
อนุุญาตในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่�่เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

โดย SAFE เข้้าถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 49 ของจำำ�นวนทุุนจดทะเบีียน
ทั้้�งหมดใน SAFE-P ปััจจุุบััน SAFE-P มีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน
55,000,000 บาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 5,500,000 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท ชำำ�ระเต็็มมููลค่่าแล้้ว
SAFE-P ดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าพลัังงานเทคโนโลยีีระบบผลิิต
ก๊๊าซเชื้้�อเพลิิงจากชีีวมวล (Gasification) ขนาด 2 เมกะวััตต์์
โดยแบ่่งออกเป็็น 2 โครงการ ๆ ละ 1 เมกะวััตต์์ ตั้้�งอยู่่�ที่่� อำำ�เภอลอง
จัังหวััดแพร่่ และอำำ�เภอสููงเม่่น จัังหวััดแพร่่ ปััจจุุบัันโครงการ
ที่่�อำำ�เภอลอง จัังหวััดแพร่่เริ่่�มมีีรายได้้จากการจำำ�หน่่ายไฟฟ้้า
ในเชิิงพาณิิชย์์ ตั้้�งแต่่เดืือนสิิงหาคม 2561 แล้้ว และสำำ�หรัับโครงการ
ที่่�สอง ที่่� อ.สููงเม่่น จัังหวััดแพร่่ ขณะนี้้�ยัังอยู่่�ระหว่่างการวางแผน
ก่่อสร้้างโครงการ
โดยสามารถสรุุปสาระสำำ�คััญของสััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้า (Power
Purchase Agreement) ได้้ดัังนี้้�
-	คู่่�สััญญาระหว่่าง บริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี (แพร่่) จำำ�กััด
(เดิิมชื่่�อ บริิษััท บิิน่่า พููรี่่� พาวเวอร์์ (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด)
กัับ การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
- การไฟฟ้าตกลงซื้อและผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงขายพลังงาน
ไฟฟ้าในปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 0.92 เมกะวัตต์
ต่อโครงการ
- ระยะเวลาขายไฟตามสััญญา 20 ปีี นัับจากวัันที่่�จ่่าย
ไฟฟ้้าเข้้าระบบ
-	อััตรารัับซื้้�อไฟฟ้้าอยู่่�ที่่� 5.84 บาท ต่่อหน่่วยไฟฟ้้า สำำ�หรัับ
8 ปีีแรก หลัังจากนั้้�นปรัับเป็็น 5.34 บาท ต่่อหน่่วย
ไฟฟ้้า จนถึึงครบกำำ�หนดอายุุสััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้า
แบบ Feed-in tariff (FiT)
อย่่างไรก็็ตาม นัับตั้้�งแต่่ช่่วงไตรมาสที่่� 1 ปีี 2563 บริิษััทได้้เข้้าสู่่�การ
เจรจาเงื่่�อนไขและข้้อตกลงเพื่่�อพิิจารณาหาแนวทางการจำำ�หน่่ายไป
ซึ่่�งหุ้้�นสามััญของบริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (“SAFE”)
ซึ่่�งบริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด ในฐานะบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ
(“ECF-Power”) ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 33.37 คิิดเป็็นจำำ�นวนหุ้้�น
สามััญทั้้�งหมดเท่่ากัับ 1,938,76 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท
ซึ่่�งต่่อมาที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 12/2563 เมื่่�อ
วัันที่่� 22 ธัันวาคม 2563 ได้้มีีมติิที่�่สำำ�คััญคืือ อนุุมััติิการจำำ�หน่่ายไป
ซึ่่�งหุ้้�นสามััญของบริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (“SAFE”)
ในมููลค่่าราคาขายที่่� 233.88 ล้้านบาท ให้้กัับ บริิษััท ไพร์์ซ ออฟ วู้้�ด
โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ในฐานะผู้้�จะซื้้�อ ซึ่่�งไม่่เข้้าข่่ายเป็็นบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยง
กัับบริิษััทแต่่อย่่างใด โดยได้้ปิิดการซื้้�อขายเป็็นที่่�เรีียบร้้อยเมื่่�อวััน
ที่่� 24 ธัันวาคม 2563 ที่่�ผ่่านมา ดัังนั้้�นภายหลัังจากวัันที่่�ดัังกล่่าว
จะไม่่ปรากฎรายการเข้้าลงทุุนในบริิษััทร่่วม รวมถึึงการส่่งตััว
แทนเข้้าเป็็นกรรมการ ซึ่่�งประกอบด้้วย SAFE บริิษััท ไพร์์ซ ออฟ
วู้้�ด กรีีน เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด บริิษััท เซฟ ไบโอแม็็ส จำำ�กััด และบริิษััท
เซฟ เอนเนอร์์จีี (แพร่่) จำำ�กััด อีีกต่่อไป

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)
ในช่่วงปีี 2558 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทย่่อย
ทางอ้้อมในประเทศญี่่�ปุ่่�นคืือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha
(“ECF Tornado”) เพื่่�อรองรัับการขยายการลงทุุนในประเทศญี่่�ปุ่่�น
สำำ�หรัับโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ โดยขณะนั้้�นโรงไฟฟ้้า
ดัังกล่่าวมีีขนาดกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�งประมาณ 1.5 เมกะวััตต์์ โดยมีี
ที่่�ตั้้�งโครงการตั้้�งอยู่่�ที่่� 1737 Kaminoyama, Kamiya, TokotomiCho, Himeiji City, Hyogo, Japan โดย บริิษััท อีีซีีเอฟ โฮลดิ้้�งส์์
จำำ�กััด ในฐานะบริิษััทย่่อย เป็็นผู้้�เข้้าถืือหุ้้�นใน ECF Tornado Energy
Godo Kaisha ในสััดส่่วนร้้อยละ 51 คิิดเป็็นมููลค่่าเงิินที่่�ใช้้ลงทุุน
ในโครงการ ประมาณ 106,617,000 เยน หรืือประมาณ 29.52
ล้้านบาท เพื่่�อช่่วยสร้้างการเจริิญเติิบโตให้้กัับบริิษััท และกระจาย
ความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสง
อาทิิตย์์แห่่งนี้้� ได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์ (COD)
นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 21 ธัันวาคม 2558
ต่่อมาในเดืือนกัันยายน ปีี 2559 บริิษััท อีีซีีเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด
ได้้ตััดสิินใจขายทรััพย์์สิินที่่�เข้้าลงทุุนใน ECF Tornado ในสััดส่่วน
ร้้อยละ 51 ให้้แก่่ Capital Inc. โดย Capital Inc. เป็็นนิิติิบุุคคลที่่�
จดทะเบีียนจััดตั้้�งขึ้้�น ตั้้�งแต่่ปีี 2526 เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านอสัังหา
ริิมทรััพย์์ ธุุรกิิจด้้านพลัังงานแสงอาทิิตย์์ และพลัังงานด้้านอื่่�น ๆ
ในประเทศญี่่�ปุ่่�น โดยได้้ดำำ�เนิินการจััดทำำ�สััญญาซื้้�อขายทรััพย์์สิิน
ซึ่่�งทรััพย์์สิินที่่�จำำ�หน่่ายไปมีีราคาขายสุุทธิิจากภาษีีที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็น
จำำ�นวนเงิินประมาณ 82.19 ล้้านบาท ซึ่่�งเป็็นราคาขาย และเงื่่�อนไข
ที่่�ดีีที่่�สุุด เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับผู้้�เสนอขายรายอื่่�น ๆ รวมทั้้�งสิ้้�น 5 ราย
คิิดเป็็นกำำ�ไรเมื่่�อเทีียบกัับต้้นทุุนเงิินลงทุุน ประมาณร้้อยละ 43.94
สำำ�หรัับสาเหตุุที่่�ตััดสิินใจขายทรััพย์์สิินดัังกล่่าว เนื่่�องจากพิิจารณา
จากผลกำำ�ไรที่่�จะได้้รัับ เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับอััตราผลตอบแทนจาก
การดำำ�เนิินโครงการที่่�ประมาณร้้อยละ 8 ต่่อปีี สำำ�หรัับระยะเวลา
ดำำ�เนิินโครงการ 20 ปีี โดยภายหลัังการคืืนเงิินลงทุุนและกำำ�ไรจาก
การขายทรััพย์์สิินให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นที่่�เรีียบร้้อยในวัันที่่� 29 กัันยายน
2559 ปััจจุุบััน ECF Tornado ได้้เสร็็จสิ้้�นขั้้�นตอนการจดทะเบีียนเลิิก
บริิษััทเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว ตั้้�งแต่่วัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2560 ที่่�ผ่่านมา
ทั้้�งนี้้�ภายหลัังจากการจััดโครงสร้้างการดำำ�เนิินธุุรกิิจผ่่านการ
จดทะเบีียนจััดตั้้�ง บริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด ขึ้้�นเพื่่�อเป็็น
ผู้้�เข้้าลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานทดแทน บริิษััท อีีซีีเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด
จึึงสิ้้�นสุุดบทบาทการเป็็นบริิษััทย่่อยที่่�เข้้าลงทุุนในด้้านธุุรกิิจพลัังงาน
และได้้ปรัับรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นผู้้�จััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าในกลุ่่�ม
ผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์ซึ่่�งเป็็นผลิิตภััณฑ์์หลัักให้้กัับบริิษััทสำำ�หรัับบาง
ส่่วนของลููกค้้าในกลุ่่�มร้้านค้้าปลีีกและร้้านค้้าส่่งรายย่่อยทั่่�วประเทศ
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ซึ่่�งในช่่วงปีี 2560 บริิษััทได้้ขยายการเข้้าลงทุุนในธุุรกิิจโรงไฟฟ้้า
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ ขนาดกำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้าติิดตั้้�งรวม 220 MW
และมีีกำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้าตามสััญญา 170 MW ของ บริิษััท กรีีน เอิิร์์ธ
พาวเวอร์์ (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด (“โครงการโรงไฟฟ้้ามิินบูู” หรืือ
“GEP”) ซึ่่�ง GEP เป็็นบริิษััทที่่�เข้้าลงทุุนในโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ที่่�เมืืองมิินบูู รััฐมาเกวย ประเทศสาธารณรััฐ
แห่่งสหภาพเมีียนมาร์์ (“ประเทศเมีียนมาร์์”) โดยให้้ บริิษััท อีีซีีเอฟ
พาวเวอร์์ จำำ�กััด (“ECF-P”) ในฐานะบริิษััทย่่อยที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นอยู่่�
ร้้อยละ 99.99 เป็็นผู้้�เข้้าลงทุุนซื้้�อหุ้้�นของโครงการในสััดส่่วนร้้อยละ 20
ซึ่่�งบริิษััทได้้เข้้าทำำ�การซื้้�อหุ้้�นสามััญเดิิมของ GEP จำำ�นวน 51,512 หุ้้�น
คิิดเป็็นร้้อยละ 20 ของหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของ GEP ในขณะนั้้�น
ตามที่่� ได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2560
เมื่่�อวัันที่่� 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีีมููลค่่าเท่่ากัับ 9 ล้้านเหรีียญ
ดอลลาร์์สหรััฐ ทั้้�งนี้้�โครงการโรงไฟฟ้้ามิินบููมีีมููลค่่ารวมของโครงการ
อยู่่�ที่่� 250 ล้้านเหรีียญสหรััฐ โดยส่่วนหนึ่่�งจะเป็็นการขอรัับการ
สนัับสนุุนเงิินกู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิิน และส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่�ง
จะทำำ�ให้้ ECF-P มีีภาระที่่�จะต้้องเพิ่่�มทุุนตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นที่่�
ร้้อยละ 20 จำำ�นวนประมาณ 14 ล้้านเหรีียญดอลลาร์์สหรััฐ ต่่อไป
ปััจจุุบััน GEP มีีทุุนจดทะเบีียนเท่่ากัับ 2,252,716,300 บาท โดยแบ่่ง
ออกเป็็นจำำ�นวนหุ้้�น 22,527,163 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท
และมีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้วเท่่ากัับ 1,658,290,058.13 บาท
(ประกอบด้้วย หุ้้�นสามััญจำำ�นวน 10,806,478 หุ้้�น ชำำ�ระเต็็มมููลค่่า
แล้้ว หุ้้�นสามััญจำำ�นวน 7,032,411 หุ้้�น ชำำ�ระแล้้ว 56.72 บาทต่่อหุ้้�น
และหุ้้�นสามััญ 4,688,274 หุ้้�น ชำำ�ระแล้้ว 38.13 บาทต่่อหุ้้�น)
GEP มีีบริิษััทย่่อย 1 แห่่ง คืือ บริิษััท จีีอีีพีี (เมีียนมาร์์) จำำ�กััด (“GEPMyanmar”) ซึ่่�งเป็็นการลงทุุนใน GEP-Myanmar เพีียงบริิษััทเดีียว
และไม่่ได้้ถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่่�นใด GEP-Myanmar จดทะเบีียนจััดตั้้�งขึ้้�น
เป็็นบริิษััทสััญชาติิเมีียนมาร์์ โดยมีีทุุนจดทะเบีียน 500 ล้้านเหรีียญ
ดอลลาร์์สหรััฐ โดยแบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 500,000,000 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 เหรีียญดอลลาร์์สหรััฐ โดยมีีทุุนจดทะเบีียน
ชำำ�ระแล้้วที่่� 28,737,951.43 เหรีียญดอลลาร์์สหรััฐ หรืือประมาณ
863.43 ล้้านบาท ตามประกาศอััตราแลกเปลี่่�ยนของธนาคาร
แห่่งประเทศไทย (ธปท.) ณ วัันที่่� 16 ธัันวาคม 2563 ที่่�อััตรา
แลกเปลี่่�ยน 30.045 บาท ต่่อ 1 เหรีียญดอลลาร์์สหรััฐ
โดย GEP มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน GEP-Myanmar เท่่ากัับร้้อยละ
100.00 ของทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมดใน GEP-Myanmar และ
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อประกอบธุุรกิิจในการพััฒนาและบริิหารโครงการ
โรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ในประเทศเมีียนมาร์์ โดยมีีขนาดกำำ�ลััง
การผลิิตไฟฟ้้าติิดตั้้�งรวม 220 MW และมีีกำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้า
ตามสััญญา 170 MW
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ปััจจุุบัันได้้เริ่่�มจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์ (COD) เฟสที่่� 1 ขนาดกำำ�ลััง
การผลิิต 50 เมกะวััตต์์ จากขนาดกำำ�ลัังการผลิิตทั้้�งหมด 220 เมกะวััตต์์
ได้้เป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว โดยจะแบ่่งการก่่อสร้้างออกเป็็น 4 เฟส
และขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่างการวางแผนการก่่อสร้้างโรงไฟฟ้้าพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ เฟสที่่� 2 ขนาดกำำ�ลัังการผลิิต 50 เมกะวััตต์์ และเฟส
ที่่� 3 และ 4 จะมีีขนาดกำำ�ลัังการผลิิตขนาด 50 และ 70 เมกะวััตต์์
ตามลำำ�ดัับ ให้้แล้้วเสร็็จครบทั้้�งสี่่�เฟสภายในไม่่เกิินปีี 2565 ต่่อไป
GEP-Myanmar ได้้เข้้าลงนามในสััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้า (“Power
Purchase Agreement : PPA”) กัับ Electric Power Generation
Enterprise (“EPGE”) (ชื่่�อก่่อนหน้้าคืือ Myanmar Electric Power
Enterprise) ซึ่่�งเป็็นองค์์กรที่่�อยู่่�ภายใต้้ Ministry of Electricity
and Energy ของประเทศเมีียนมาร์์ โดยสาระสำำ�คััญคืือ เพื่่�อตกลง
พััฒนา ก่่อสร้้าง จััดหาแหล่่งเงิินทุุน บริิหารจััดการ บำำ�รุุงรัักษา
และโอนกิิจการ และ EPGE จะรัับซื้้�อไฟฟ้้าจากโครงการโรงไฟฟ้้า
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ ขนาดกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�งประมาณ 220 MW
หรืือคิิดเป็็นอััตราการรัับซื้้�อไฟฟ้้าสููงสุุดที่่� 170 MW ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ที่่�
เมืืองมิินบูู รััฐมาเกวย ประเทศเมีียนมาร์์ เป็็นระยะเวลา 30 ปีี
นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�เริ่่�มดำำ�เนิินการจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์ (Commercial
Operation Date หรืือ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทั้้�งหมด
4 เฟส ในอััตรารัับซื้้�อไฟฟ้้าคงที่่�ที่�่ 0.1275 เหรีียญดอลลาร์์สหรััฐ
ต่่อหน่่วยไฟฟ้้า ตลอดอายุุสััญญาของ PPA รวมถึึงการต่่ออายุุ
PPA ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นด้้วย โดยการผลิิตไฟฟ้้าจะแบ่่งออกเป็็น 4 เฟส
ตามอััตราการผลิิตไฟฟ้้าสููงสุุดที่�่จะเกิิดขึ้้�นในแต่่ละเฟส ดัังนี้้�
เฟส 1	อัั ต ราการรัั บ ซื้้� อ สููงสุุ ด 40 MW (กระแสสลัั บ )
	จากกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง 50 MW
เฟส 2 	อัั ต ราการรัั บ ซื้้� อ สููงสุุ ด 80 MW (กระแสสลัั บ )
	จากกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง 100 MW
เฟส 3	อััตราการรัับซื้้�อสููงสุุด 120 MW (กระแสสลัับ)
	จากกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง 150 MW
เฟส 4	อััตราการรัับซื้้�อสููงสุุด 170 MW (กระแสสลัับ)
	จากกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง 220 MW
โดยโครงการโรงไฟฟ้้ า มิิ น บููเป็็ น โครงการที่่� ไ ด้้ รัั บ การอนุุ มัั ติิ
ข้้อเสนอด้้านการลงทุุนและออกใบอนุุญาตการลงทุุน หรืือที่่�เรีียกว่่า
“MIC Permit” จากคณะกรรมาธิิการลงทุุนเมีียนมาร์์ (Myanmar
Investment Commission : “MIC”) จากที่่�ประชุุมครั้้�งที่่� 5/2017
เมื่่�อวัันที่่� 13 มีีนาคม 2560 โดยใบอนุุญาตดัังกล่่าว ลงวัันที่่� ได้้รัับ
อนุุญาต เมื่่�อวัันที่่� 12 เมษายน 2560 โดยนัักลงทุุนต่่างชาติิที่�่ประสงค์์
จะลงทุุนโดยตรงในประเทศเมีียนมาร์์จะต้้องได้้รัับ MIC Permit
โดยสิิทธิิประโยชน์์ที่�่สำำ�คััญที่่�จะได้้รัับ สรุุปได้้ดัังนี้้�
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•

ได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์ ในการเช่่าที่่�ดิินในระยะยาว โดยมีีระยะเวลาการเช่่าสููงสุุด 50 ปีี ขึ้้�นอยู่่�กัับประเภทและขนาดของการลงทุุน
และสามารถต่่อสััญญาได้้ครั้้�งละ 10 ปีี จำำ�นวน 2 ครั้้�ง รวมระยะเวลาเช่่าซื้้�อที่่�ดิินได้้นานที่่�สุุดถึึง 70 ปีี (หมายเหตุุ : นัักลงทุุน
ต่่างชาติิไม่่มีีสิิทธิิในการถืือครองที่่�ดิิน แต่่สามารถเช่่าที่่�ดิินจากรััฐบาลและเอกชนชาวเมีียนมาร์์ ในระยะยาวได้้)
• ได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์ ในการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้ โดยจะได้้รัับการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้ติิดต่่อกัันเป็็นเวลา 5 ปีี นัับจากปีีที่�่เริ่่�มดำำ�เนิิน
กิิจการ
• ได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์ ในการว่่าจ้้างผู้้�เชี่่�ยวชาญหรืือช่่างเทคนิิคจากต่่างประเทศได้้
•	รััฐบาลเมีียนมาร์์รัับประกัันว่่า จะไม่่ระงัับการทำำ�ธุุรกิิจที่่� ได้้รัับอนุุญาตจากคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (MIC) ก่่อนครบ
กำำ�หนดตามระยะเวลาที่่� ได้้รัับอนุุญาต โดยปราศจากเหตุุผลที่่�เพีียงพอ
•	รััฐบาลเมีียนมาร์์รัับประกัันว่่า จะไม่่ดำำ�เนิินการแปลงสิินทรััพย์์ของเอกชนมาเป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของรััฐบาล (No Nationalization)
ตลอดระยะเวลาการลงทุุน
โดยสามารถสรุุปสาระสำำ�คััญของสััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้า (Power Purchase Agreement) ได้้ดัังนี้้�
20 มีีนาคม 2559 และฉบัับแก้้ ไขเพิ่่�มเติิม ฉบัับวัันที่่� 9 มกราคม 2560 และฉบัับแก้้ ไขเพิ่่�มเติิมวัันที่่�
วัันที่่�ทำำ�สััญญา
19 ธัันวาคม 2561
ผู้้�ซื้้�อ : Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”)
คู่่�สััญญา
ผู้้�ขาย : GEP (Myanmar) Company Limited (“GEP-Myanmar”) ในฐานะบริิษััทย่่อยของ GEP
อััตรารัับซื้้�อไฟฟ้้า
อััตรารัับซื้้�อไฟฟ้้าที่่� 0.1275 เหรีียญสหรััฐต่่อกิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง
• EPGE จะรัับซื้้�อพลัังงานไฟฟ้้าสุุทธิิในปริิมาณที่่� GEP-Myanmar ผลิิตและส่่งเข้้าระบบได้้
จริิง ซึ่่�งผลิิตพลัังงานสููงสุุดถึึงร้้อยละ 105 ของปริิมาณพลัังงานสุุทธิิที่่�คาดว่่าจะผลิิตได้้ตาม
สััญญา
ปริิมาณในการรัับซื้้�อไฟฟ้้า
•	หาก ณ ขณะใดขณะหนึ่่�งโรงไฟฟ้้ามิินบููผลิิตพลัังงานสุุทธิิได้้เกิินร้้อยละ 105 ของปริิมาณ
พลัังงานสุุทธิิที่�่คาดว่่าจะผลิิตได้้ตามสััญญา EPGE จะรัับพลัังงานสุุทธิิส่่วนเกิินดัังกล่่าวเข้้า
ระบบทั้้�งหมด โดยมิิต้้องจ่่ายชำำ�ระค่่าไฟฟ้้าส่่วนเกิินดัังกล่่าว
ระยะเวลารัับซื้้�อ
30 ปีี นัับจากวัันเปิิดดำำ�เนิินการเชิิงพาณิิชย์์ของโครงการโรงไฟฟ้้ามิินบูู เฟส 1
เริ่่�มจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าในเชิิงพาณิิชย์์ 27 กัันยายน 2562 เฟสที่่� 1 กำำ�ลัังการผลิิต 50 เมกะวััตต์์
หาก GEP-Myanmar ไม่่ปฏิิบััติิตามสััญญาข้้อใด ภายในระยะเวลา 90 วััน (ยกเว้้นกรณีีไม่่ปฏิิบััติิ
ตามสััญญาในเรื่่�องวัันที่่�เริ่่�มดำำ�เนิินการเชิิงพาณิิชย์์นั้้�น ระยะเวลาดัังกล่่าวจะขยายเป็็น 240 วััน)
การยกเลิิกสััญญา
EPGE สามารถทำำ�หนัังสืือแจ้้งให้้ GEP-Myanmar ดำำ�เนิินการแก้้ ไขได้้ หากไม่่แก้้ ไขให้้แล้้วเสร็็จ
EPGE มีีสิิทธิิบอกเลิิกสััญญาได้้

ธุุรกิิจที่่�ดำำ�เนิินงานโดย บริิษััท แพลนเนทบอร์์ด จำำ�กััด ในฐานะบริิษััทย่่อยที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นในสััดส่่วน
ร้้อยละ 57
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 13/2560 เมื่่�อวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2560 ได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้บริิษััท ดำำ�เนิินการจััดตั้้�งบริิษััทย่่อยเพิ่่�ม
เติิมอีีก 1 แห่่ง โดยบริิษััทเข้้าถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 99.99 คืือ บริิษััท แพลนเนทบอร์์ด จำำ�กััด (Planet Board Company Limited) โดย
มีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 50,000,000 บาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญ 10,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 5.00 บาท และมีีทุุนจดทะเบีียน
ชำำ�ระแล้้วจำำ�นวน 12,500,000 บาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญ 10,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�เรีียกชำำ�ระหุ้้�นละ 1.25 บาท โดยวััตถุุประสงค์์ ในการ
จััดตั้้�งธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายแผ่่นไม้้ (Wood-Based Panel) ได้้แก่่ แผ่่นเอ็็มดีีเอฟ (MDF Board) และแผ่่นปาร์์ติิเกิ้้�ล (Particleboard) โดย
คาดว่่าจะมีีกำำ�ลัังการผลิิตที่่� 600 - 800 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน ทั้้�งนี้้� บริิษััท แพลนเนทบอร์์ด จำำ�กััด ได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััท
เสร็็จสิ้้�นไปเมื่่�อวัันที่่� 19 ธัันวาคม 2560
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ที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2561 เมื่่�อวัันที่่� 23 มกราคม 2561 ได้้มีีมติิอนุุมััติิการเสนอขายหุ้้�นเดิิมที่่� บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์
เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน) เข้้าลงทุุนในบริิษััท แพลนเนทบอร์์ด จำำ�กััด (“แพลนเนท”) ในฐานะบริิษััทย่่อย รวมร้้อยละ 43 ของมููลค่่าทุุนจด
ทะเบีียนทั้้�งหมดของแพลนเนท ให้้กัับคุุณคมวิิทย์์ บุุญธำำ�รงกิิจ ในสััดส่่วนร้้อยละ 25 คุุณกฤษชนก ปััทมสััตยาสนธิิ ร้้อยละ 3.75 คุุณพิิชพิิมพ์์
ปััทมสััตยาสนธิิ ร้้อยละ 3.75 คุุณเอกลัักษณ์์ ปััทมสััตยาสนธิิ ร้้อยละ 3.75 คุุณเอกฤทธิ์์� ปััทมสััตยาสนธิิ ร้้อยละ 3.75 และคุุณวรััษธกฤต
พรแจ่่มใส ร้้อยละ 3 รวมถึึงอนุุมััติิแก้้ ไขโครงสร้้างการถืือหุ้้�น และมอบอำำ�นาจให้้คุุณชาลีี สุุขสวััสดิ์์� รองประธานกรรมการบริิษััท และกรรมการ
บริิหาร เป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจการดำำ�เนิินการแทนบริิษััท ในการเจรจาต่่อรองเงื่่�อนไข ทำำ�ความตกลง และลงนามในสััญญาซื้้�อขายหุ้้�น รวมทั้้�งสััญญา
อื่่�นและเอกสารอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทำำ�ให้้มีีโครงสร้้างการถืือหุ้้�นเปลี่่�ยนแปลงไป ดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
1. บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน)
2.	คุุณคมวิิทย์์	บุุญธำำ�รงกิิจ	
3.	คุุณกฤษชนก	ปััทมสััตยาสนธิิ
4.	คุุณพิิชพิิมพ์์	ปััทมสััตยาสนธิิ
5.	คุุณเอกลัักษณ์์	ปััทมสััตยาสนธิิ
6.	คุุณเอกฤทธิ์์�	ปััทมสััตยาสนธิิ
7.	คุุณวรััษธกฤต	พรแจ่่มใส	

5,700,000 หุ้้�น 	คิิดเป็็นร้้อยละ 57
2,500,000 หุ้้�น	คิิดเป็็นร้้อยละ 25
375,000 หุ้้�น	คิิดเป็็นร้้อยละ 3.75
375,000 หุ้้�น	คิิดเป็็นร้้อยละ 3.75
375,000 หุ้้�น	คิิดเป็็นร้้อยละ 3.75
375,000 หุ้้�น	คิิดเป็็นร้้อยละ 3.75
375,000 หุ้้�น	คิิดเป็็นร้้อยละ 3

ต่่อมาในเดืือนเมษายน 2561 แพลนเนทได้้มีีการจััดสรรการถืือหุ้้�นในกลุ่่�มผู้้�บริิหาร บริิษััท อิินเด็็กซ์์ ลิิฟวิ่่�ง มอลล์์ จำำ�กััด ในฐานะผู้้�ถืือหุ้้�น
ของบริิษััท แพลนเนทบอร์์ด จำำ�กััด จากจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�น 4 ท่่าน ถืือหุ้้�นรวมร้้อยละ 15 เป็็นจำำ�นวน 5 ท่่าน โดยเพิ่่�มเติิมผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหม่่
คืือ คุุณขัันทอง อุุดมมหัันติิสุุข โดยถืือหุ้้�นรวมร้้อยละ 15 เท่่าเดิิม ส่่งผลให้้ โครงสร้้างการถืือหุ้้�นใหม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงดัังนี้้� บริิษััท
อีีสต์์โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน) ในสััดส่่วนร้้อยละ 57 คุุณคมวิิทย์์ บุุญธำำ�รงกิิจ ในสััดส่่วนร้้อยละ 25 คุุณขัันทอง อุุดมมหัันติิสุุข ร้้อยละ 3
คุุณกฤษชนก ปััทมสััตยาสนธิิ ร้้อยละ 3 คุุณพิิชพิิมพ์์ ปััทมสััตยาสนธิิ ร้้อยละ 3 คุุณเอกลัักษณ์์ ปััทมสััตยาสนธิิ ร้้อยละ 3 คุุณเอกฤทธิ์์�
ปััทมสััตยาสนธิิ ร้้อยละ 3 และคุุณวรััษธกฤต พรแจ่่มใส ร้้อยละ 3 รวมทั้้�งได้้มีีการอนุุมััติิการเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนบริิษััทเพิ่่�มเติิมอีีก 400 ล้้านบาท
รวมเป็็น 450 ล้้านบาท แต่่ทั้้�งนี้้� การเพิ่่�มทุุนดัังกล่่าวอยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินการ โดยสรุุปโครงสร้้างการถืือหุ้้�นที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปในครั้้�งนี้้� เป็็นดัังนี้้�
1. บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน)
2.	คุุณคมวิิทย์์	บุุญธำำ�รงกิิจ	
3.	คุุณขัันทอง	อุุดมมหัันติิสุุข
4.	คุุณกฤษชนก	ปััทมสััตยาสนธิิ
5.	คุุณพิิชพิิมพ์์	ปััทมสััตยาสนธิิ
6.	คุุณเอกลัักษณ์์	ปััทมสััตยาสนธิิ
7.	คุุณเอกฤทธิ์์�	ปััทมสััตยาสนธิิ
8.	คุุณวรััษธกฤต	พรแจ่่มใส	

5,700,000 หุ้้�น 	คิิดเป็็นร้้อยละ 57
2,500,000 หุ้้�น	คิิดเป็็นร้้อยละ 25
300,000 หุ้้�น	คิิดเป็็นร้้อยละ 3
300,000 หุ้้�น	คิิดเป็็นร้้อยละ 3
300,000 หุ้้�น	คิิดเป็็นร้้อยละ 3
300,000 หุ้้�น	คิิดเป็็นร้้อยละ 3
300,000 หุ้้�น	คิิดเป็็นร้้อยละ 3
300,000 หุ้้�น	คิิดเป็็นร้้อยละ 3

ที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััท ครั้้�งที่่� 7/2561 เมื่่�อวัันที่่� 27 มิิถุุนายน 2561 ได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้ บริิษััทเข้้าลงทุุนใน บริิษััท แพลนเนทบอร์์ด
จำำ�กััด โดยเข้้าถืือหุ้้�นร้้อยละ 57 ของทุุนจดทะเบีียนทั้้�งหมด เพื่่�อประกอบธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายแผ่่นไม้้เอ็็มดีีเอฟ โดยแพลนเนทจะใช้้เงิินลงทุุน
ในโครงการเบื้้�องต้้นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 1,456.31 ล้้านบาท
ปััจจุุบัันแพลนเนทอยู่่�ระหว่่างการชะลอการเข้้าลงทุุนในโครงการ เนื่่�องจากสถานการณ์์ต้้นทุุนไม้้มีีการปรัับตััวเพิ่่�มสููงขึ้้�น ความต้้องการ
ปริิมาณไม้้เพื่่�อใช้้ ในการผลิิตสำำ�หรัับกลุ่่�มโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวลในพื้้�นที่่�ที่่�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาจััดหาสำำ�หรัับการลงทุุน
ในโครงการ จากเหตุุการณ์์เหล่่านี้้�ส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อตััวเลขอััตราผลตอบแทนจากการลงทุุนที่่�เคยได้้พิิจารณาไว้้ก่่อนหน้้านี้้�
รวมถึึงผลกระทบจากสถานการณ์์ COVID-19 ในขณะนี้้� ดัังนั้้�นทางผู้้�บริิหารและทีีมงาน แพลนเนท ยัังคงอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาหาแนวทาง
ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับความเป็็นไปได้้ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของแพลนเนทต่่อไป
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ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััท” หรืือ “ECF”)
ดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์จากไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด
และไม้้ยางพารา กระดาษปิิดผิิว ไม้้ยางพาราแปรรููปอบแห้้ง เพื่่�อใช้้
เป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ การจััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์
ไม้้ยางพาราที่่�บริิษััทเป็็นผู้้�ผลิิต และเฟอร์์นิิเจอร์์ที่�่สั่่�งซื้้�อจากทั้้�ง
ในประเทศและต่่างประเทศ และให้้บริิการตััดแผ่่นปิิดขอบไม้้ (พีีวีีซีี)
เพื่่�อใช้้เป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด
ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััท ประกอบด้้วยกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ 5 ประเภท
หลััก โดยจะเรีียงลำำ�ดัับตามการเริ่่�มต้้นการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
โดยเริ่่�มแรกบริิษััทได้้เปิิดการดำำ�เนิินธุุรกิิจในส่่วนของโรงเลื่่�อย
โรงอบไม้้ยางพารา ซึ่่�งในส่่วนกระบวนการผลิิตจะเป็็นการนำำ�ท่่อน
ไม้้ยางพาราเพื่่�อนำำ�มาอบแห้้งและแปรรููปเป็็นไม้้ยางพาราแผ่่นพร้้อม
ใช้้เป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ โดยไม้้ยางพาราแผ่่นจะถููก
ส่่งต่่อเข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพาราของบริิษััท

และในบางส่่วนจะเป็็นการจำำ�หน่่ายให้้กัับโรงงานผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์และ
บุุคคลภายนอกทั่่�วไป ในส่่วนเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด ซึ่่�งเป็็น
ส่่วนที่่�สามารถสร้้างรายได้้จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นรายได้้หลัักให้้แก่่
บริิษััทนั้้�น วััตถุุดิิบที่่�ใช้้ ในการผลิิตคืือ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด จะเป็็นการ
สั่่�งซื้้�อจากบุุคคลภายนอกที่่� ไม่่ใช่่บุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันทั้้�งหมด โดย
ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ดที่่�สั่่�งซื้้�อเข้้ามา จะถููกนำำ�มาปิิดผิิวด้้วยกระดาษปิิดผิิว
ซึ่่�งกระดาษปิิดผิิวที่่�ใช้้ ในกระบวนการผลิิตทั้้�งหมด ทางบริิษััทจะเป็็น
ผู้้�ผลิิตขึ้�้นเองซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะถููกนำำ�มาใช้้ ในการผลิิตภายในบริิษััท และ
มีีบางส่่วนที่่�จำำ�หน่่ายให้้กัับบุุคคลภายนอก เมื่่�อได้้ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด
ปิิดผิิวพร้้อมใช้้งานแล้้วจะถููกส่่งต่่อเข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์
ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ดต่่อไป ในส่่วนของการประกอบธุุรกิิจนอกจาก
บริิษััทจะมีีเฟอร์์นิิเจอร์์ที่�่ผลิิตเองแล้้ว ยัังมีีบางส่่วนที่่�จ้้างผลิิตจาก
โรงงานภายนอกเพื่่�อใช้้ ในการจำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทางการจำำ�หน่่าย
ประเภทร้้านค้้าส่่งและร้้านค้้าปลีีกรายย่่อยทั่่�วประเทศด้้วย
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รายละเอีียดของแต่่ละผลิิตภััณฑ์์ มีีดัังนี้้�

1. ไม้้ยางพาราแปรรููปและอบแห้้ง

ไม้้ยางพาราเป็็นไม้้ที่�่มีีคุุณภาพทางกายภาพหลายประการใกล้้เคีียงกัับไม้้สััก มีีลวดลายที่่�สวยงาม สามารถนำำ�มาย้้อมสีีได้้ เนื้้�อไม้้ง่่าย
ต่่อการตกแต่่ง น้ำำ��หนัักเบา ทั้้�งมีีราคาย่่อมเยากว่่า เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับไม้้ที่�่ใช้้ผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ชนิิดอื่่�น ด้้วยองค์์ประกอบด้้านคุุณสมบััติิอัันโดด
เด่่นหลายประการเช่่นนี้้� ไม้้ยางพาราจึึงเป็็นที่่�รู้้�จััก และนิิยมใช้้อย่่างแพร่่หลาย ทั่่�วโลก ในเวลาอัันรวดเร็็ว ในชื่่�อของ “ไม้้สัักขาว (White Teak )”
โดยไม้้ยางพาราที่่�นำำ�มาใช้้ ในอุุตสาหกรรมไม้้ ในปััจจุุบัันนี้้� ส่่วนมากมาจากสวนยางพาราในลัักษณะของไม้้ปลููกขึ้้�นมาใหม่่ไม่่ได้้เป็็นลัักษณะ
ของไม้้ที่่�ขึ้�้นเองตามธรรมชาติิ โดยไม้้ที่�่จะถููกนำำ�มาใช้้งานโดยส่่วนใหญ่่จะเป็็นไม้้ที่�่มีีอายุุมาก ให้้ผลผลิิตน้ำำ��ยางต่ำำ�� ไม่่คุ้้�มค่่าทางเศรษฐกิิจ
ในการกรีีดเอาน้ำำ��ยางอีีกต่่อไป จึึงจำำ�เป็็นต้้องโค่่นออก แล้้วปลููกทดแทนใหม่่ ตามวงจรธรรมชาติิในการประกอบอาชีีพของเกษตรกรทำำ�
สวนยางพารา ตามระเบีียบของสำำ�นัักงานกองทุุนสงเคราะห์์การทำำ�สวนยาง เกษตรกรเจ้้าของสวนยางจะต้้องยื่่�นขออนุุญาตตััดโค่่นและ
ได้้รัับการอนุุญาตจากกองทุุนสวนยาง หรืืออาจใช้้ ไม้้ยืืนต้้นประเภทอื่่�นซึ่่�งต้้องใช้้ระยะเวลาในการปลููกนานเช่่นกััน ก่่อนจะตััดและนำำ�มาเข้้า
กระบวนการแปรรููป โดยกระบวนการนำำ�ไม้้ท่่อนซุุงยางพาราเข้้าโรงเลื่่�อยเพื่่�อเลื่่�อยให้้เป็็นชิ้้�นตามขนาดที่่�ต้้องการแล้้วนำำ�ไปอััดน้ำำ��ยาถนอมเนื้้�อไม้้
ที่่�ใช้้ ในลัักษณะของสารละลายน้ำำ�� ทำำ�ให้้มีีน้ำำ��ในเนื้้�อไม้้มาก จึึงจำำ�เป็็นต้้องปรัับความชื้้�นในเนื้้�อไม้้ ให้้อยู่่�ในระดัับสมดุุลกัับสภาวะอากาศ ด้้วยการ
อบเพื่่�อให้้ ไม้้คงรููป ไม่่เกิิดปััญหาการยืืดหรืือหดตััวของไม้้ จนก่่อให้้เกิิดปััญหาการแตกที่่�ผิิวและภายในเนื้้�อไม้้ (Cracking) การแตกตามหััวไม้้
(Splitting) การบิิดงอ (Warping) ส่่งผลให้้เกิิดความเสีียหายต่่อผลิิตภััณฑ์์ การลดความชื้้�นในเนื้้�อไม้้ ยัังช่่วยลดโอกาสในการเจริิญเติิบโต
ของเชื้้�อรา ดัังนั้้�นไม้้ยางพาราแปรรููปจะต้้องมีีระดัับความชื้้�นที่่�เหมาะสมอยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐานจึึงจะสามารถนำำ�ไปผลิิตเป็็นเฟอร์์นิิเจอร์์ ได้้
ไม้้ยางพาราแปรรููปเป็็นวััตถุุดิิบสำำ�คััญที่่�ใช้้ ในการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพารา ซึ่่�งทางบริิษััทมีีกระบวนการผลิิตในการแปรรููปไม้้อย่่าง
ครบวงจร ก่่อนจะป้้อนเข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตเป็็นเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพาราต่่อไป
เริ่่�มต้้นจากการรัับซื้้�อไม้้ยางพาราท่่อน เพื่่�อนำำ�มาแปรรููปโดยการเลื่่�อยก่่อนนำำ�ไปอบแห้้ง โดยบริิษััทจะวางแผนการรัับซื้้�อไม้้ยางพาราในแต่่ละ
ช่่วงเวลา เพื่่�อป้้องกัันปััญหาการขาดแคลนไม้้ยางพาราที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นได้้ ซึ่่�งปััญหาดัังกล่่าวจะส่่งผลต่่อปััญหาการติิดขััดในกระบวนการ
ผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพาราเป็็นลำำ�ดัับต่่อไป
ในกระบวนการผลิิตไม้้ยางพาราแปรรููปนั้้�น มีีกระบวนการซัับซ้้อนซึ่่�งต้้องอาศััยประสบการณ์์ และทัักษะในการผลิิตเป็็นอย่่างดีี โดยบริิษััท
มีีกระบวนการครบวงจร ตั้้�งแต่่กระบวนการเลื่่�อยเพื่่�อแปรรููปไม้้ซุุง กระบวนการอััดน้ำ�ำ�ยาเพื่่�อป้้องกัันมอดและปลวก ด้้วยถัังอััดน้ำ�ำ�ยาความดัันสููง
(High Pressure) จนถึึงกระบวนการอบ นอกเหนืือจากนั้้�นแล้้ว ยัังต้้องอาศััยความชำำ�นาญของแรงงานในกระบวนการแปรรููปไม้้ยางพารา
ดัังกล่่าว ตั้้�งแต่่กระบวนการเลื่่�อยซอยไม้้ที่่�แตกต่่างจากการเลื่่�อยไม้้ท่่อนตรงทั่่�วไป เนื่่�องจากท่่อนไม้้ยางพารามีีรููปร่่างไม่่แน่่นอน มัักมีีความโค้้ง
ไม่่ตรงตลอดท่่อน รวมถึึงมีีตาและตำำ�หนิิบนท่่อนไม้้มาก จึึงยัังไม่่สามารถประยุุกต์์ ใช้้เทคโนโลยีีการตััดซอยไม้้ โดยอััตโนมััติิได้้ ในปััจจุุบััน
ไม้้ยางพาราแปรรููปที่่� ได้้จากกระบวนการผลิิตโดยส่่วนใหญ่่ คิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 95 จะถููกนำำ�ส่่งเข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์
ไม้้ยางพาราของบริิษััท และบางส่่วนจะถููกส่่งขายให้้กัับบุุคคลทั่่�วไป รวมถึึงลููกค้้าที่่�เป็็นกลุ่่�มโรงงานขนาดเล็็กที่่�เป็็นผู้้�ผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์
ไม้้ยางพาราต่่อไป
ภาพท่่อนไม้้ยางพารา และไม้้ยางพาราแปรรููป
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2. เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพารา

เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพาราเป็็นเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ที่�่มีีความคงทนแข็็งแรง เนื่่�องจากผลิิตจากไม้้ยางพาราซึ่่�งเป็็นไม้้จริิง โดยมีีวััตถุุดิิบหลัักที่่�ใช้้ ในการ
ผลิิตคืือ ไม้้ยางพาราและไม้้ประกอบอื่่�น ๆ คิิดเป็็นส่่วนประกอบประมาณร้้อยละ 35 ของโครงสร้้างต้้นทุุนการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพารา
โดยสััดส่่วนดัังกล่่าวจะเปลี่่�ยนแปลงไปตามราคาไม้้ยางพารา ในท้้องตลาดด้้วย
ด้้วยความคงทน แข็็งแรง มีีลวดลายที่่�สวยงาม สามารถย้้อมสีี และตกแต่่งได้้ง่่าย คุุณสมบััติิเหมาะกัับการใช้้งานที่่�ต้้องการความทนทาน
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมหรืือการใช้้งานภายนอกอาคาร เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพาราจึึงเป็็นที่่�นิิยมในผู้้�ที่�่ชื่่�นชอบเฟอร์์นิิเจอร์์ที่�่มีีความคงทน แข็็งแรง
หรืือกลุ่่�มผู้้�ที่่�มีีที่�่อยู่่�อาศััยในสภาพอากาศที่่�แปรปรวนอาจก่่อให้้เกิิดความร้้อนหรืือความชื้้�นสููง และเมื่่�อเทีียบกัับเฟอร์์นิิเจอร์์ที่่�ผลิิตจาก
ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพาราจะมีีราคาสููงกว่่า เนื่่�องจากราคาวััตถุุดิิบ ความนิิยมในการใช้้เฟอร์์นิิเจอร์์จากไม้้จริิง ดัังนั้้�น
กระแสความนิิยมใช้้เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพาราจึึงกระจุุกตััวเฉพาะกลุ่่�มผู้้�นิิยม ไม่่ได้้เป็็นที่่�แพร่่หลายในกลุ่่�มผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่ ซึ่่�งกลุ่่�มผู้้�นิิยมใช้้
ดัังกล่่าวคำำ�นึึงถึึงความเหมาะสมของคุุณสมบััติิการใช้้งานเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพารา ความสวยงาม และยัังไม่่มีีผลิิตภััณฑ์์อื่่�น ๆ ที่่�มีีคุุณสมบััติิ
การใช้้งานทดแทนกัันได้้อย่่างเหมาะสม
ผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพาราของบริิษััทจะแบ่่งออกเป็็นสิินค้้าทั้้�งหมด 3 หมวด ดัังนี้้�
หมวดสินค้าที่
1
2
3

ประเภทผลิิตภััณฑ์์
ชุุดโต๊๊ะรัับประทานอาหาร (Dining Table)
ชุุดโต๊๊ะรัับแขกและโซฟา (Living Room)
ชุุดห้้องนอน (Bedroom)

ภาพตััวอย่่างผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพารา
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ผลิิตภััณฑ์์ชุุดห้้องนอน (Bedroom)

ตััวอย่่างผลิิตภััณฑ์์ชุุดโต๊๊ะรัับแขก
และโซฟา (Living Room)

สิินค้้าในกลุ่่�มเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพารา ทางบริิษััทจะผลิิตและจำำ�หน่่ายให้้กัับลููกค้้าโดยแบ่่งออกได้้ดัังนี้้�
1. การผลิิตและจำำ�หน่่ายตามคำำ�สั่่�งซื้้�อ (Made to order) ให้้กัับลููกค้้าต่่างประเทศ โดยลููกค้้าหลัักคืือ ผู้้�จำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์
และร้้านค้้าปลีีกขนาดใหญ่่ (Hypermarket) ในประเทศญี่่�ปุ่่�น
2. การจำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทางออนไลน์์ www.elegathai.com และ ECF OUTLET ณ แสงอุุดมไลท์์ติ้้�ง สำำ�นัักงานใหญ่่รัังสิิต

3. เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด

เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ดเป็็นเฟอร์์นิิเจอร์์สมััยใหม่่ โดยมีีวััตถุุดิิบ
หลัักที่่�ใช้้ ในการผลิิตคืือ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด คิิดเป็็นส่่วนประกอบ
ประมาณร้้อยละ 50 ของโครงสร้้างต้้นทุุนการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้
ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด รองลงมาคืือ กระดาษปิิดผิิว (ฟอยล์์) ประมาณ
ร้้อยละ 10
ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่�่ ได้้จากไม้้ยางพาราเป็็นหลััก
โดยจะนำำ�ไม้้ยางพารา และไม้้ประเภทอื่่�น ๆ มาบดให้้เป็็นชิ้้�นขนาดเล็็ก
แล้้วนำำ�มาอััดติิดกัันโดยใช้้สารยึึดเกาะ (Urea Formaldehyde Resin)
เพื่่�อเป็็นตััวเชื่่�อมโครงสร้้างของแผ่่นปาร์์ติิเคิิล ชั้้�นบนและชั้้�นล่่างจะเป็็น
ชิ้้�นไม้้ละเอีียด ส่่วนชั้้�นกลางจะเป็็นชิ้้�นไม้้หยาบ ทำำ�ให้้แผ่่นปาร์์ติิเคิิล
ไม่่เหมาะกัับการยึึดติิดด้้วยตะปูู และไม่่สามารถตกแต่่งขอบหรืือทำำ�ลิ้้�น
ร่่องบนผิิวได้้ โดยทั่่�วไปแผ่่นปาร์์ติิเคิิลจะมีีความกว้้างยาว 4 x 8 ฟุุต
และมีีความหนาตั้้�งแต่่ 6 ถึึง 35 มิิลลิิเมตร

ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ดนั้้�นจััดเป็็นไม้้ที่�่มีีน้ำ�ำ�หนัักเบาที่่�สุุดในบรรดาไฟเบอร์์
บอร์์ด ซึ่่�งความแข็็งแรงจะน้้อยกว่่าไม้้เอ็็มดีีเอฟ และไม้้เนื้้�อแข็็งทั่่�วไป
นอกจากนี้้�ตััวเนื้้�อไม้้จะมีีการขยายตััวได้้ง่่ายเมื่่�อโดนความชื้้�น อย่่างไร
ก็็ตามปาร์์ติิเคิิลบอร์์ดนิิยมนำำ�มาใช้้ ในงานไม้้ที่่�ใช้้ภายในตััวอาคาร
แทนที่่�งานภายนอกอาคารที่่�มีีความชื้้�นสููง และปััจจุุบัันนิิยมนำำ�มา
ผลิิตเป็็นเฟอร์์นิิเจอร์์ เนื่่�องจากมีีน้ำำ��หนัักเบา สามารถประกอบและ
เคลื่่�อนย้้ายได้้ง่่าย ราคาย่่อมเยา และที่่�สำำ�คััญอีีกประการหนึ่่�งคืือ
ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ดถููกนำำ�มาทดแทนการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ด้้วยไม้้เนื้้�อ
แข็็งจากธรรมชาติิซึ่่�งถููกตััดโค่่นจากไม้้ ในป่่าซึ่่�งไม่่เป็็นการส่่งเสริิม
ด้้านการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม ดัังนั้้�นวััตถุุดิิบประเภทไม้้เนื้้�อแข็็งใน
ปััจจุุบััน จึึงเป็็นวััตถุุดิิบที่่�หาได้้ยากมากขึ้้�นในปััจจุุบััน
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เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ดมีีกระบวนการผลิิตที่่�ง่่ายกว่่า เนื่่�องจากกระบวนการผลิิตโดยส่่วนใหญ่่จะผ่่านการทำำ�งานของเครื่่�องจัักร
ประกอบกัับไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ดมีีน้ำำ��หนัักเบา จึึงมีีระยะเวลาในกระบวนการผลิิตที่่�สั้้�น ใช้้ชั่่�วโมงแรงงานน้้อยกว่่า เมื่่�อเทีียบกัับการผลิิต
เฟอร์์นิิเจอร์์จากไม้้เนื้้�อแข็็ง ซึ่่�งทั้้�งหมดที่่�กล่่าวมาส่่งผลให้้การผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์จากไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ดมีีต้้นทุุนการผลิิตที่่�ต่ำำ��กว่่า ซึ่่�งเป็็นข้้อ
ได้้เปรีียบทางด้้านต้้นทุุนที่่�สำำ�คััญ
โดยหากจะเปรีียบเทีียบกัันในส่่วนกระบวนการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้เนื้้�อแข็็งหรืือเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้จริิง จะต้้องผ่่านกระบวนการ เลื่่�อย อััดน้ำำ��ยา
อบ ตััด ประกอบ ขััด ลงสีี และเคลืือบไม้้ ซึ่่�งแต่่ละขั้้�นตอนต้้องใช้้แรงงานในการผลิิตเป็็นจำำ�นวนมาก เพื่่�อให้้ ได้้งานที่่�มีีความปราณีีตและต้้อง
ใช้้ระยะเวลามากในแต่่ละขั้้�นตอนการผลิิต บริิษััทจึึงเน้้นเพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด โดยการเพิ่่�มเครื่่�องจัักรที่่�มีีความ
ทัันสมััยในรููปแบบเครื่่�องจัักรกึ่่�งอััตโนมััติิ (Semi - Automatic Machine) ในการผลิิตเพื่่�อลดภาระค่่าใช้้จ่่ายด้้านแรงงาน เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผลในการผลิิตให้้มากขึ้้�นกว่่าเดิิม
ผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ดของบริิษััทจะแบ่่งออกเป็็นสิินค้้าทั้้�งหมด 7 หมวด โดยในแต่่ละหมวด จะมีีรุ่่�นของสิินค้้าแบ่่งออกได้้ ดัังนี้้�
หมวดสินค้าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประเภทผลิิตภััณฑ์์
ชั้้�นวางของเอนกประสงค์์
ตู้้�เอนกประสงค์์ / ตู้้� โชว์์
ตู้้�เสื้้�อผ้้า
โต๊๊ะคอมพิิวเตอร์์ / โต๊๊ะทำำ�งาน
ชั้้�นวางทีีวีี
ตู้้�สำำ�หรัับใส่่รองเท้้า
โต๊๊ะเครื่่�องแป้้ง เตีียง

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

71

ตััวอย่่างผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด

สิินค้้าในกลุ่่�มเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด ทางบริิษััทจะผลิิตและจำำ�หน่่ายให้้กัับลููกค้้าโดยแบ่่งออกได้้ดัังนี้้�
1. การผลิิตและจำำ�หน่่ายตามคำำ�สั่่�งซื้้�อ (Made to order) ให้้กัับลููกค้้าต่่างประเทศ โดยลููกค้้าหลัักคืือ ผู้้�จำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ และร้้านค้้า
ปลีีกขนาดใหญ่่ (Hypermarket) ในประเทศญี่่�ปุ่่�น
2. การผลิิตและจำำ�หน่่ายให้้กัับลููกค้้าในประเทศ โดยใช้้ตราสิินค้้าของลููกค้้า (House Brand) เพื่่�อวางจำำ�หน่่ายภายในโฮมโปร (Home Pro)
เทสโก้้ โลตััส (Tesco Lotus) บิ๊๊�กซีี (Big C) โกลบอลเอ้้าส์์ (Global House) เมกา โฮม (Mega Home) ดูู โฮม (Do Home) และวิินเนอร์์
(Winner) นอกจากนี้้�บริิษััทได้้ ใช้้ตราสิินค้้าของบริิษััทคืือ “Hasta” สำำ�หรัับการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์เพื่่�อวางจำำ�หน่่ายผ่่าน มิิสเตอร์์ ดีี ไอ วาย
(Mr.DIY) ด้้วย
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ตััวอย่่างผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพาราและไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด
ที่่�จำำ�หน่่ายผ่่าน ECF OUTLET
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ตััวอย่่างผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพาราและไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด
ที่่�จำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทางออนไลน์์ (www.elegathai.com)
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4. กระดาษปิิดผิิว

บริิษััทเป็็นผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระดาษปิิดผิิว สำำ�หรัับใช้้ ในการปิิดผิิวไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ดเพื่่�อเพิ่่�มความ
สวยงามและพร้้อมสำำ�หรับั ใช้้ ในการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ต่อ่ ไป วััสดุุปิดผิ
ิ ิวประเภทกระดาษ มีีข้้อดีีที่่ค� วามสวยงาม
สามารถดีีไซน์์ลวดลายได้้ตามต้้องการ เช่่น การดีีไซน์์ ให้้มีีลวดลายเหมืือนไม้้จริิงซึ่่�งสามารถทำำ�ได้้สวยงาม
และเสมืือนจริิง และลวดลายการ์์ตููน ลายกราฟฟิิก ตามแบบที่่�สามารถกำำ�หนดได้้ ซึ่่�งกระดาษปิิดผิิวลวดลาย
เหมืือนไม้้จริิงเหมาะกัับการผลิิตไม้้ ในกลุ่่�มไฟเบอร์์บอร์์ด ซึ่่�งถึึงแม้้จะมีีข้้อเสีียในการทนทานต่่อความชื้้�นได้้น้้อย แต่่เนื่่�องด้้วยคุุณสมบััติิการใช้้
งานบางประเภทที่่� ไม่่ต้้องการความคงทนเป็็นหลััก ทำำ�ให้้กระดาษปิิดผิิวได้้รัับความนิิยม ด้้วยกระบวนการผลิิตที่�่ง่่าย ไม่่ซัับซ้้อน และมีีต้้นทุุนการ
ผลิิตที่�่ต่ำำ�� ส่่งผลให้้เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ดสามารถกำำ�หนดราคาขายที่่� ได้้เปรีียบกว่่าเมื่่�อเทีียบกัับเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้จริิงทั่่�วไปไม้้ปาร์์ติิเคิิล
บอร์์ดที่่�บริิษััทสั่่�งซื้้�อจากผู้้�ผลิิตทั้้�งหมด จะต้้องนำำ�มาผ่่านกระบวนการปิิดผิิวภายในโรงงานของบริิษััททั้้�งนี้้�เพื่่�อช่่วยลดต้้นทุุนในการผลิิต
เมื่่�อเทีียบกัับการสั่่�งซื้้�อกระดาษปิิดผิิวจากภายนอก ซึ่่�งนอกจากการใช้้งานภายในกระบวนการผลิิตของบริิษััทแล้้ว บริิษััทยัังมีีการจำำ�หน่่าย
ให้้กัับบุุคคลภายนอกเองโดยตรง และบางส่่วนเป็็นการจำำ�หน่่ายผ่่านทางบริิษััทย่่อย ได้้แก่่ บริิษััท วีีวีี – เดคคอร์์ จำำ�กััด ( VV – Décor) ที่่�
บริิษััทถืือหุ้้�นอยู่่�ในสััดส่่วนร้้อยละ 99.95 ของทุุนจดทะเบีียนในบริิษััทดัังกล่่าว โดยลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของ VV – Décor คืือ การเป็็น
ผู้้�จำำ�หน่่ายกระดาษปิิดผิิว (Trading) ให้้กัับลููกค้้าบางรายของบริิษััท โดยสััดส่่วนการจำำ�หน่่ายกระดาษปิิดผิิวให้้กัับบุุคคลภายนอก ปััจจุุบััน
คิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 40 ของปริิมาณกระดาษปิิดผิิวที่่�ผลิิตได้้ทั้้�งหมด

ตััวอย่่างกระดาษปิิดผิิวที่่�บริิษััทเป็็นผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่าย

ทั้งนี้ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ตามที่ ได้กล่าวมาทั้งหมด จะเป็นการ
ด�ำเนินการโดยบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”
หรือ “ECF”) บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด และบริษัท วีวี เดคคอร์
จ�ำกัด ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.00 และ
ร้อยละ 99.95 ตามล�ำดับ ซึ่งทั้งสามบริษัทดังกล่าว มีลักษณะการ
ด�ำเนินธุรกิจในปัจจบุ ันที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด
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ธุุรกิิจพลัังงานทดแทน
โรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวล (BIOMASS POWER PLANT)
บริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (“ECF-P”) ในฐานะบริิษััทย่่อย ได้้เข้้าลงทุุนใน บริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (“SAFE”) ซึ่่�ง ECF-P
ได้้เข้้าลงทุุนใน SAFE คิิดเป็็นสััดส่่วนการถืือหุ้้�นร้้อยละ 33.37
ต่่อมา SAFE ได้้เข้้าลงทุุนในบริิษััทต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวล โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�

1. บริิษััท ไพร์์ซ ออฟ วู้้�ด กรีีน เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด (“PWGE”)

SAFE มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน PWGE ร้้อยละ 99.99 โดย PWGE ดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวััตต์์ ตั้้�งอยู่่�ที่่�
ตำำ�บลกายููคละ อำำ�เภอแว้้ง จัังหวััดนราธิิวาส โดยใช้้ชีีวมวลจากต้้นยางพารา เป็็นเชื้้�อเพลิิงในการผลิิต โดยจะผลิิตและจำำ�หน่่ายไฟฟ้้า
ให้้แก่่ภาครััฐ ตามนโยบายการสนัับสนุุนการผลิิตและใช้้ ไฟฟ้้าจากพลัังงานทดแทน ของสำำ�นัักงานนโยบายและพลัังงาน กระทรวงพลัังงาน
โดยได้้รัับการสนัับสนุุนจากภาครััฐในรููปแบบการรัับซื้้�อไฟฟ้้าในระบบ Feed in Tariff (FiT) รวมถึึงการได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีจาก
คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI) โดยโรงไฟฟ้้า PWGE ได้้เริ่่�มจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าในเชิิงพาณิิชย์์ (Commercial Operation Date
: COD) ตั้้�งแต่่วัันที่่� 27 มิิถุุนายน 2560 เป็็นต้้นมา

ภาพโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวล PWGE
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2. บริิษััท เซฟ ไบโอแม็็ส จำำ�กััด (“SAFE-B”)

SAFE มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน SAFE-B ร้้อยละ 99.99 โดย SAFE-B ดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงสัับไม้้เพื่่�อให้้ ได้้ ไม้้สัับ (Woodchips) ส่่งเข้้าเป็็น
วััตถุุดิิบในการผลิิตให้้กัับโรงไฟฟ้้า PWGE ซึ่่�ง SAFE-B ได้้เช่่าที่่�ดิิน ภายในโรงไฟฟ้้า PWGE เพื่่�อใช้้ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ภายใต้้พื้้�นที่่�
ภายในอาคารโรงสัับไม้้และเก็็บเชื้้�อเพลิิง (Woodchips) รวมเครื่่�องสัับไม้้ และสายพานลำำ�เลีียง บนขนาดเนื้้�อที่่�รวม 6,480 ตารางเมตร

ทั้้�งนี้้�โรงสัับไม้้ของ SAFE-B มีีกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�งเพื่่�อผลิิตไม้้สัับเท่่ากัับ 60 ตัันต่่อชั่่�วโมง โดยมีีจำำ�นวนวัันที่่�ใช้้ ในการผลิิตไม้้สัับเท่่ากัับ 8
ชั่่�วโมงต่่อวััน ปััจจุุบัันใช้้เป็็นกำำ�ลัังการผลิิตสำำ�หรัับรองรัับการผลิิตเชื้้�อเพลิิงให้้กัับโรงไฟฟ้้า PWGE เท่่ากัับ 12.12 ตัันต่่อชั่่�วโมง ทั้้�งนี้้�ในส่่วน
ของกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�งส่่วนที่่�เหลืือ จะถููกนำำ�ไปใช้้เพื่่�อการผลิิตไม้้สัับสำำ�หรัับรองรัับโครงการโรงไฟฟ้้าอื่่�น ๆ ที่่�อาจจะมีีเพิ่่�มเติิมในอนาคต
รวมถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตสัับไม้้ ให้้กัับบริิษััทภายนอก ที่่�มีีความต้้องการในบริิเวณพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงกัับโรงสัับไม้้ต่่อไป
ปััจจุุบััน SAFE-B เริ่่�มเปิิดดำำ�เนิินธุุรกิิจในเชิิงพาณิิชย์์ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 27 มิิถุุนายน 2560 เป็็นต้้นมา ซึ่่�งเป็็นวัันเดีียวกัับวัันที่่�เริ่่�มจำำ�หน่่ายไฟฟ้้า
เชิิงพาณิิชย์์ของโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวล PWGE
ภาพภายในโรงสัับไม้้ของ SAFE-B
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3. บริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี (แพร่่) จำำ�กััด (“SAFE-P”)

บริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี (แพร่่) จากััด (“SAFE P”) จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 11 ธัันวาคม 2555 โดยต่่อมา SAFE ได้้เข้้าลงทุุน
ใน SAFE-P เมื่่�อวัันที่่� 24 ธัันวาคม 2561 ที่่�ผ่่านมา มููลค่่ารวม 51.69 ล้้านบาท เพื่่�อให้้ ได้้มาซึ่่�งหุ้้�นของ SAFE P ในสััดส่่วนร้้อยละ 49

ปััจจุุบััน SAFE มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน SAFE-P ร้้อยละ 49.00 โดย SAFE-P ดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าจากเชื้้�อเพลิิงชีีวมวลด้้วยเทคโนโลยีี
แก๊๊สซิิฟิิเคชั่่�น (Gasification) ซึ่่�งปััจจุุบััน SAFE-P มีีสััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้ากัับการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาครวม 2 ฉบัับ แบ่่งออกเป็็น 2 โครงการ
คืือ โครงการที่่� อำำ�เภอลอง จัังหวััดแพร่่ ขนาด 1 เมกะวััตต์์ และอำำ�เภอสููงเม่่น จัังหวััดแพร่่ ขนาด 1 เมกะวััตต์์
ปััจจุุบัันโครงการที่่�อำำ�เภอลอง จัังหวััดแพร่่ ได้้เริ่่�มจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าในเชิิงพาณิิชย์์ สำำ�หรัับกำำ�ลัังการผลิิตที่่� 1 เมกะวััตต์์ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 สิิงหาคม
2561 ที่่�ผ่่านมา และขณะนี้้� โครงการที่่�อำำ�เภอสููงเม่่น จัังหวััดแพร่่ อยู่่�ระหว่่างการวางแผนก่่อสร้้างโรงไฟฟ้้า
ภาพโครงการโรงไฟฟ้้า อำำ�เภอลอง จัังหวััดแพร่่

อย่่างไรก็็ตาม นัับตั้้�งแต่่ช่่วงไตรมาสที่่� 1 ปีี 2563 บริิษััทได้้เข้้าสู่่�การเจรจาเงื่่�อนไขและข้้อตกลงเพื่่�อพิิจารณาหาแนวทางการจำำ�หน่่ายไปซึ่่�ง
หุ้้�นสามััญของบริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (“SAFE”) ซึ่่�งบริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด ในฐานะบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ (“ECFPower”) ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 33.37 คิิดเป็็นจำำ�นวนหุ้้�นสามััญทั้้�งหมดเท่่ากัับ 1,938,76 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท ซึ่่�งต่่อมา
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 12/2563 เมื่่�อวัันที่่� 22 ธัันวาคม 2563 ได้้มีีมติิที่่�สำำ�คััญคืือ อนุุมััติิการจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งหุ้้�นสามััญของ
บริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (“SAFE”) ในมููลค่่าราคาขายที่่� 233.88 ล้้านบาท ให้้กัับ บริิษััท ไพร์์ซ ออฟ วู้้�ด โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ในฐานะ
ผู้้�จะซื้้�อ ซึ่่�งไม่่เข้้าข่่ายเป็็นบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัับบริิษััทแต่่อย่่างใด โดยได้้ปิิดการซื้้�อขายเป็็นที่่�เรีียบร้้อยเมื่่�อวัันที่่� 24 ธัันวาคม 2563 ที่่�ผ่่านมา
ดัังนั้้�นภายหลัังจากวัันที่่�ดัังกล่่าว จะไม่่ปรากฎรายการเข้้าลงทุุนในบริิษััทร่่วม รวมถึึงการส่่งตััวแทนเข้้าเป็็นกรรมการ ซึ่่�งประกอบด้้วย SAFE
บริิษััท ไพร์์ซ ออฟ วู้้�ด กรีีน เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด บริิษััท เซฟ ไบโอแม็็ส จำำ�กััด และบริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี (แพร่่) จำำ�กััด อีีกต่่อไป

78

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

โรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ (SOLAR POWER PLANT)
โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ขนาด 220 เมกะวััตต์์ ประเทศเมีียนมาร์์
ในช่่วงปีี 2560 บริิษััทได้้เข้้าลงทุุนเพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ขนาดกำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้าติิดตั้้�งรวม 220 MW และมีี
กำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้าตามสััญญา 170 MW ของ บริิษััท กรีีน เอิิร์์ธ พาวเวอร์์ (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด (“โครงการโรงไฟฟ้้ามิินบูู” หรืือ “GEP”)
ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ที่่�เมืืองมิินบูู รััฐมาเกวย ประเทศสาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมาร์์ (“ประเทศเมีียนมาร์์”) โดยให้้ บริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด
(“ECF-P”) ในฐานะบริิษััทย่่อยที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นอยู่่�ร้้อยละ 99.99 เป็็นผู้้�เข้้าลงทุุนซื้้�อหุ้้�นของโครงการในสััดส่่วนร้้อยละ 20 ซึ่่�งบริิษััทได้้เข้้า
ทำำ�การซื้้�อหุ้้�นสามััญเดิิมของ GEP จำำ�นวน 51,512 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 20 ของหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของ GEP ในขณะนั้้�น ตามที่่� ได้้รัับ
อนุุมััติิจากที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2560 เมื่่�อวัันที่่� 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีีมููลค่่าเท่่ากัับ 9 ล้้านเหรีียญสหรััฐ ทั้้�งนี้้�โครงการ
โรงไฟฟ้้ามิินบููมีีมููลค่่ารวมของโครงการอยู่่�ที่่�ประมาณ 250 ล้้านเหรีียญสหรััฐ โดยคาดว่่า จะมีีอััตราหนี้้�สิินต่่อทุุนเท่่ากัับ 70 : 30 จึึงทำำ�ให้้
ECF-P มีีภาระที่่�จะต้้องเพิ่่�มทุุนตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นที่่�ร้้อยละ 20 จำำ�นวนประมาณ 14 ล้้านเหรีียญสหรััฐ ต่่อไป โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
หน่่วย : MilUSD
เงิินกู้้�ยืืม
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
มููลค่่าลงทุุนในโครงการทั้้�งหมด
ร้้อยละ 20 ของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น : สััดส่่วนของ ECF

เฟสที่่� 1
48.00
29.04
77.04
5.81

เฟสที่่� 2
39.07
13.02
52.10
2.60

เฟสที่่� 3
37.95
12.65
50.59
2.53

สถานะการเพิ่่�มทุุนล่่าสุุด

ครบถ้้วน

ครบถ้้วน

ครบถ้้วน

เฟสที่่� 4
52.70
17.57
70.27
3.51
เพิ่่ม� ทุุนแล้้ว 0.37
คงเหลืือ 3.14

รวมทั้้�งสิ้้�น
177.72
72.28
250.00
14.46

โดยคาดว่่า การเพิ่่�มทุุนส่่วนที่่�เหลืือจำำ�นวน 3.14 ล้้านเหรีียญสหรััฐ หรืือคิิดเป็็นเงิินบาทประมาณ 102 ล้้านบาท ขึ้้�นอยู่่�กัับอััตราแลกเปลี่่�ยน
บาทต่่อเหรีียญสหรััฐในขณะนั้้�น ๆ จะเกิิดขึ้้�นภายในช่่วงไตรมาสที่่� 1 ปีี 2564 ต่่อไป
สำำ�หรัับผลการพิิจารณาอนุุมััติิวงเงิินสิินเชื่่�อจากสถาบัันการเงิินขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่างการนำำ�เสนอเรื่่�องต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการธนาคาร
โดยคาดว่่า จะดำำ�เนิินการพิิจารณาแล้้วเสร็็จ และสามารถเบิิกถอนวงเงิินกู้้�ยืืมได้้ภายในไม่่เกิินไตรมาสที่่� 1 ปีี 2564 นี้้�เช่่นกััน
ทั้้�งนี้้� โครงการโรงไฟฟ้้าดัังกล่่าวสามารถจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าในเชิิงพาณิิชย์์ (COD) เฟสที่่� 1 ขนาดกำำ�ลัังการผลิิตจำำ�นวน 50 เมกะวััตต์์ เมื่่�อวัันที่่�
27 กัันยายน 2562 และปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างการก่่อสร้้างเฟสที่่� 2 และจะเริ่่�มทยอยจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าในเชิิงพาณิิชย์์ (COD) สำำ�หรัับเฟสที่่�เหลืือ
คืือ เฟสที่่� 3 และเฟสที่่� 4 ซึ่่�งเป็็นเฟสสุุดท้้าย โดยคาดว่่าจะดำำ�เนิินการก่่อสร้้างครบถ้้วนทั้้�งสี่่�เฟสภายในไม่่เกิินปีี 2565 นี้้�
GEP มีีบริิษััทย่่อย 1 แห่่ง คืือ บริิษััท จีีอีีพีี (เมีียนมาร์์) จำำ�กััด (“GEP-Myanmar”) ซึ่่�งเป็็นการลงทุุนใน GEP-Myanmar เพีียงบริิษััทเดีียว
และไม่่ได้้ถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่่�นใด GEP-Myanmar มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อประกอบธุุรกิิจในการพััฒนาและบริิหารโครงการโรงไฟฟ้้ามิินบูู
GEP-Myanmar ได้้เข้้าลงนามในสััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กัับ Electric Power Generation
Enterprise (“EPGE”) (ชื่่�อก่่อนหน้้าคืือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่่�งเป็็นองค์์กรที่่�อยู่่�ภายใต้้ Ministry of Electricity and
Energy ของประเทศเมีียนมาร์์ โดยสาระสำำ�คััญคืือ เพื่่�อตกลงพััฒนา ก่่อสร้้าง จััดหาแหล่่งเงิินทุุน บริิหารจััดการ บำำ�รุุงรัักษา และโอนกิิจการ
และ EPGE จะรัับซื้้�อไฟฟ้้าจากโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ขนาดกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�งประมาณ 220 MW หรืือคิิดเป็็นอััตรา
การรัับซื้้�อไฟฟ้้าสููงสุุดที่่� 170 MW ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ที่่�เมืืองมิินบูู รััฐมาเกวย ประเทศเมีียนมาร์์ เป็็นระยะเวลา 30 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�เริ่่�มดำำ�เนิินการ
จำำ�หน่่ายไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์ (Commercial Operation Date หรืือ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทั้้�งหมด 4 เฟส ในอััตรารัับซื้้�อไฟฟ้้า
คงที่่�ที่่� 0.1275 เหรีียญดอลลาร์์สหรััฐต่่อหน่่วยไฟฟ้้า ตลอดอายุุสััญญาของ PPA รวมถึึงการต่่ออายุุ PPA ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นด้้วย โดยการ
ผลิิตไฟฟ้้าจะแบ่่งออกเป็็น 4 เฟส ตามอััตราการผลิิตไฟฟ้้าสููงสุุดที่่�จะเกิิดขึ้้�นในแต่่ละเฟส ดัังนี้้�
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เฟส 1	อััตราการรัับซื้้�อสููงสุุด	
เฟส 2	อััตราการรัับซื้้�อสููงสุุด	
เฟส 3	อััตราการรัับซื้้�อสููงสุุด	
เฟส 4	อััตราการรัับซื้้�อสููงสุุด	

40
80
120
170

MW
MW
MW
MW

(กระแสสลัับ)	จากกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง
(กระแสสลัับ)	จากกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง
(กระแสสลัับ)	จากกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง
(กระแสสลัับ)	จากกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง

50
100
150
220

79

MW
MW
MW
MW

โครงการโรงไฟฟ้้ามิินบูู ตั้้�งอยู่่�ทางทิิศตะวัันตกเฉีียงเหนืือห่่างจากเมืืองหลวงเนปิิดอว์์ (Nay Pyi Taw) ประมาณ 150 กิิโลเมตร หรืือ ใช้้เวลา
เดิินทางด้้วยรถยนต์์ประมาณ 199 กิิโลเมตร ด้้วยเวลาประมาณ 4 ชั่่�วโมง โดยพื้้�นที่่�โครงการจะตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นที่่�สิิทธิิการเช่่าเนื้้�อที่่�ประมาณ
836 เอเคอร์์ (หรืือเทีียบเท่่ากัับ 2,114.48 ไร่่) ซึ่่�งเพีียงพอต่่อการก่่อสร้้างโครงการโรงไฟฟ้้ามิินบููทั้้�ง 4 เฟส โดยสิิทธิิการเช่่าของพื้้�นที่่�จะมีี
ระยะเวลาเท่่ากัับหรืือมากกว่่าระยะเวลาของสััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้า โดยสิิทธิิการเช่่าพื้้�นที่่�เนื้้�อที่่�เช่่า 700 เอเคอร์์ จะอยู่่�ภายใต้้ บริิษััท AVA
Capital Trading Limited (“AVA Capital”) และพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวอยู่่�ภายใต้้การดููแลของ The Ministry of Agriculture, Livestock and
Irrigation (MOALI) โดย GEP-Myanmar จะดำำ�เนิินการเช่่าต่่อจาก AVA Capital ส่่วนสิิทธิิการเช่่าพื้้�นที่่�เช่่าเนื้้�อที่่� 136 เอเคอร์์ จะอยู่่�ภายใต้้
GEP-Myanmar โดยพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวอยู่่�ภายใต้้การดููแลของ The Ministry of Natural Resources and Environment and Conservative
(MONREC)

เทคโนโลยีีที่่� ใช้้ในการผลิิตไฟฟ้้า
โครงการโรงไฟฟ้้ามิินบููเป็็นโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่�่ใช้้เทคโนโลยีีกระบวนการผลิิตไฟฟ้้าด้้วยเซลล์์แสงอาทิิตย์์ หรืือวิิธีีโฟโต
โวลตาอิิคส์์ (Photovoltaics) ซึ่่�งเป็็นการแปลงพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ให้้เป็็นพลัังงานไฟฟ้้าโดยตรง โดยใช้้เซลล์์แสงอาทิิตย์์ (Solar Cell หรืือ
Photovoltaic cell (PV) โดยอาศััยอุุปกรณ์์ที่�่สำำ�คััญในกระบวนการผลิิต คืือ
1. แผงเซลล์์แสงอาทิิตย์์ (Solar Panel)
2. เครื่่�องแปลงกระแสไฟฟ้้า (Inverter)
3.	หม้้อแปลงไฟฟ้้า (Transformer)
4. ระบบอุุปกรณ์์สำำ�หรัับสถานีีย่่อยของโครงการขนาด 230kV (230 kV Substation Equipment)
เมื่่�อแสงอาทิิตย์์ตกกระทบแผงเซลล์์แสงอาทิิตย์์จะสร้้างพาหะนำำ�ไฟฟ้้า ทำำ�ให้้เกิิดพลัังงานไฟฟ้้ากระแสตรง (DC Power) จากนั้้�น พลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ ในรููปไฟฟ้้ากระแสตรงจะถููกส่่งไปยัังเครื่่�องแปลงไฟฟ้้า (Inverter) ซึ่่�งจะแปลงไฟฟ้้ากระแสตรงเป็็นกระแสสลัับ (AC Power)
โดยไฟฟ้้ากระแสสลัับดัังกล่่าวจะถููกส่่งผ่่านไปยัังหม้้อแปลงไฟฟ้้า (Transformer) เพื่่�อเพิ่่�มแรงดัันไฟฟ้้าให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับ
โรงไฟฟ้้าที่่�จะจ่่ายไฟเข้้าระบบสายส่่งของ national grid line ซึ่่�งในโครงการโรงไฟฟ้้ามิินบููนี้้� ไฟฟ้้ากระแสสลัับจากเครื่่�องแปลงกระแสไฟฟ้้า
จะถููกรวบรวมโดยหม้้อแปลงไฟฟ้้าขนาด 33 kV อุุปกรณ์์ตััดตอนไฟฟ้้า (switchgear) และอุุปกรณ์์ส่่งไฟฟ้้า (distribution systems) ทั้้�งนี้้�
กระแสไฟฟ้้าดัังกล่่าวจะถููกเพิ่่�มแรงดัันให้้สููงขึ้้�นเป็็น 230 kV โดยหม้้อแปลงแรงเคลื่่�อนไฟฟ้้า (step-up transformer) ขนาด 230 – 33 kV
จำำ�นวน 4 เครื่่�อง เพื่่�อจะจ่่ายไฟเข้้าระบบสายส่่งของ national grid line ทั้้�งนี้้� สายส่่งหลัักระยะทางประมาณ 1.3 ไมล์์ (หรืือประมาณ
2.1 กิิโลเมตร) ได้้ดำำ�เนิินการสร้้างเสร็็จเป็็นที่่�เรีียบร้้อยพร้้อมเชื่่�อมต่่อเข้้ากัับ national grid line

80
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ภาพโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ณ เมืืองมิินบูู ประเทศเมีียนมาร์์

ธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายแผ่่นไม้้ (WOOD-BASED PANEL)

บริิษััทได้้จดทะเบีียนก่่อตั้้�ง บริิษััท แพลนเนทบอร์์ด จำำ�กััด (“แพลนเนท”) ขึ้้�นโดยมีีวััตถุุประสงค์์ ในการจััดตั้้�งเพื่่�อประกอบธุุรกิิจผลิิตและ
จำำ�หน่่ายแผ่่นไม้้ (Wood-Based Panel) ได้้แก่่ แผ่่นเอ็็มดีีเอฟ (MDF Board) และแผ่่นปาร์์ติิเคิิล (Particleboard) โดยคาดว่่าจะมีีกำำ�ลัังการ
ผลิิตที่่� 600 – 800 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน ทั้้�งนี้้� บริิษััท แพลนเนทบอร์์ด จำำ�กััด ได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทเสร็็จสิ้้�นไปเมื่่�อวัันที่่� 19
ธัันวาคม 2560 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััท ครั้้�งที่่� 7/2561 เมื่่�อวัันที่่� 27 มิิถุุนายน 2561 ได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้ บริิษััทเข้้าลงทุุนใน บริิษััท
แพลนเนทบอร์์ด จำำ�กััด โดยเข้้าถืือหุ้้�นร้้อยละ 57 ของทุุนจดทะเบีียนทั้้�งหมด เพื่่�อประกอบธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายแผ่่นไม้้เอ็็มดีีเอฟ โดยปััจจุุบััน
มีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 450 ล้้านบาท โดยแพลนเนทจะใช้้เงิินลงทุุนในโครงการเบื้้�องต้้นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 1,456.31 ล้้านบาท
ปััจจุุบัันแพลนเนทอยู่่�ระหว่่างการชะลอการเข้้าลงทุุนในโครงการ เนื่่�องจากสถานการณ์์ต้้นทุุนไม้้มีีการปรัับตััวเพิ่่�มสููงขึ้้�น ความต้้องการ
ปริิมาณไม้้เพื่่�อใช้้ ในการผลิิตสำำ�หรัับกลุ่่�มโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวลในพื้้�นที่่�ที่�่อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาจััดหาสำำ�หรัับการลงทุุนใน
โครงการ จากเหตุุการณ์์เหล่่านี้้�ส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อตััวเลขอััตราผลตอบแทนจากการลงทุุนที่่�เคยได้้พิิจารณาไว้้ก่่อนหน้้า
นี้้� รวมถึึงผลกระทบจากสถานการณ์์ COVID-19 ในขณะนี้้� ดัังนั้้�นทางผู้้�บริิหารและทีีมงาน แพลนเนท ยัังคงอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาหา
แนวทางที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับความเป็็นไปได้้ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของแพลนเนทต่่อไป
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โครงสร้้างรายได้้
บริิษััทมีีโครงสร้้างรายได้้แยกตามประเภทของผลิิตภััณฑ์์ ดัังนี้้�

1. โครงสร้้างรายได้้แยกตามประเภทผลิิตภััณฑ์์
กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์

1. เฟอร์์นิิเจอร์์
2. กระดาษปิิดผิิว
3. ไม้้ยางพาราแปรรููปอบแห้้ง
4.	ร้้านค้้าปลีีก
รายได้้จากการขาย - สุุทธิิ
รายได้้อื่่�น ๆ1/
รายได้้รวม

ปีี 2561
ล้้านบาท
ร้้อยละ

ปีี 2562
ล้้านบาท
ร้้อยละ

ปีี 2563
ล้้านบาท
ร้้อยละ

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

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

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

89.87
3.78
2.13
0.73
96.52
3.48
100.00

92.59
3.71
0.67
0.18
97.16
2.84
100.00

94.00
3.57
0.23
97.80
2.20
100.00

หมายเหตุุ :
1/
รายได้้อื่่�นๆ ได้้แก่่ กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการขายสิินทรััพย์์ถาวร รายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ ดอกเบี้้�ยรัับ กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากอััตราแลกเปลี่่�ยนรายได้้อื่่�น (ได้้แก่่
ค่่าบริิการตััดแผ่่นปิิดขอบไม้้ (พีีวีีซีี) รายได้้ขายเศษวััสดุุ / รายได้้จากการชดเชยการส่่งออก / ส่่วนลดรัับ / อื่่�น ๆ
2/
บริิษััทได้้ปิิดสาขาการดำำ�เนิินธุุรกิิจในส่่วนของร้้านค้้าปลีีก Can Do เสร็็จสมบููรณ์์เมื่่�อวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 เป็็นต้้นมา
3/
ในรอบปีี 2562 บริิษััทได้้จััดทำำ�งบการเงิินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 15 รายได้้จากสััญญาที่่�ทำำ�กัับลููกค้้า ดัังนั้้�นข้้อมููลในงบการเงิินปีี
2561 จึึงมีีการปรัับปรุุงเพื่่�อประโยชน์์ ในการเปรีียบเทีียบ

2. โครงสร้้างรายได้้แยกตามการจำำ�หน่่ายภายในประเทศและต่่างประเทศ
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย

1. จำำ�หน่่ายภายในประเทศ
2. จำำ�หน่่ายต่่างประเทศ
รายได้้จากการขาย - สุุทธิิ

ปีี 2561
ล้้านบาท
ร้้อยละ

641.01
752.09
1,393.11

52.57
47.43
100.00

ปีี 2562
ล้้านบาท
ร้้อยละ

548.28
705.90
1,254.18

43.72
56.28
100.00

ปีี 2563
ล้้านบาท
ร้้อยละ

515.19
869.30
1,384.49

37.21
62.79
100.00
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ข้้อมููลภาวะอุุตสาหกรรม
1. ภาวะการส่่งออกและอุุตสาหกรรมเฟอร์์นิิเจอร์์
ภาวะการส่่งออกเฟอร์์นิิเจอร์์ปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา

จากข้้อมููลของกรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์ พบว่่า ในรอบปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา ภาพรวมของตััวเลขการ
ส่่งออกผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์และชิ้้�นส่่วน ซึ่่�งประกอบด้้วยผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ เฟอร์์นิิเจอร์์ โลหะ ที่่�นอนหมอนฟููก เฟอร์์นิิเจอร์์อื่่�น ๆ
และชิ้้�นส่่วนเฟอร์์นิิเจอร์์ มีีมููลค่่าเท่่ากัับ 1,438.80 ล้้านเหรีียญดอลลาร์์สหรััฐ คิิดเป็็นอััตราการเติิบโตที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับช่่วงปีี 2562
เท่่ากัับร้้อยละ 12.74 โดยแบ่่งแยกตามประเภทของผลิิตภััณฑ์์ที่่�ส่่งออกได้้ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านเหรีียญดอลลาร์์สหรััฐ

ตััวเลขการส่่งออก
เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
โดยแบ่งออกเป็น
เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้
เฟอร์นิเจอร์ โลหะ
ที่นอนหมอนฟูก
เฟอร์นิเจอร์อ่ืน ๆ
ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์

ปีี 2561
1,185.20

ปีี 2562
1,275.90

อััตราการเติิบโต
7.68%

ปีี 2563
1,438.80

อััตราการเติิบโต
12.74%

313.10
84.30
131.70
202.10
451.00

328.60
138.60
200.70
201.60
406.80

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%)

ข้้อมููลสััดส่่วนเมื่่�อเทีียบกัับมููลค่่าการส่่งออกเฟอร์์นิิเจอร์์และชิ้้�นส่่วนทั้้�งหมด

ตััวเลขการส่่งออกเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้มีีมููลค่่าการส่่งออกเป็็นอัันดัับ 1 เมื่่�อเทีียบกัับมููลค่่าการส่่งออกผลิิตภััณฑ์์อื่่�น ๆ ทั้้�งหมด ซึ่่�งสำำ�หรัับ
การส่่งออกผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทจะเป็็นการส่่งออกเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ตามคำำ�สั่่�งซื้้�อจากลููกค้้าต่่างประเทศ
แผนภาพสััดส่่วนการส่่งออกผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์และชิ้้�นส่่วน ปีี 2563

หน่วย : ร้อยละ

ชิ้้�นส่่วนเฟอร์์นิิเจอร์์
เฟอร์์นิิเจอร์์อื่่�นๆ
ที่่�นอนหมอนฟููก
เฟอร์์นิิเจอร์์โลหะ
เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้

22.19%
17.98%
13.80%
15.85%
30.18%

ที่่�มา: กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์

โดยมููลค่่าการส่่งออกเฟอร์์นิิเจอร์์และชิ้้�นส่่วนที่่�ประเทศไทยมีีการส่่งออกมากที่่�สุุดอัันดัับ 1 คืือ ประเทศสหรััฐอเมริิกา ซึ่่�งในรอบปีี 2563
ที่่�ผ่่านมามีีอััตราการส่่งออกเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 98.10 โดยมีีสััดส่่วนการส่่งออกร้้อยละ 45.08 รองลงมาอัันดัับ 2 คืือ ประเทศญี่่�ปุ่่�น มีีอััตรา
การส่่งออกลดลงที่่�ร้้อยละ 14.47 ทั้้�งนี้้�หากพิิจารณาการส่่งออกสิินค้้าไปยัังต่่างประเทศของบริิษััท ในรอบปีี 2563 พบว่่า บริิษััทมีีอััตรา
การส่่งออกสิินค้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งในส่่วนของรููปสกุุลเงิินดอลล่่าร์์สหรััฐและเงิินบาท โดยมีีอััตราการเติิบโตเท่่ากัับร้้อยละ 22.31 ร้้อยละ 23.03
ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้�ค่่าเงิินบาทในช่่วงปีี 2563 มีีการปรัับตััวอ่่อนค่่าลดลงเล็็กน้้อยเมื่่�อเทีียบกัับช่่วงปีี 2562
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นอกจากนี้้�หากพิิจารณาตััวเลขมููลค่่าการส่่งออกของกรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์ ยัังพบว่่า ใน 10 ประเทศ
ที่่�ประเทศไทยมีีการส่่งออกสิินค้้าไปจำำ�หน่่ายมากที่่�สุุด จะมีีกลุ่่�มประเทศคู่่�ค้้าในเขตเศรษฐกิิจประชาคมอาเซีียน (AEC) อยู่่� 4 ประเทศ
ได้้แก่่ เวีียดนาม มาเลเซีีย กััมพููชา และลาว ประเทศไทยมีีมููลค่่าการส่่งออกให้้กัับประเทศเหล่่านี้้� คิิดเป็็นมููลค่่าทั้้�งหมดเท่่ากัับ 113.40
ล้้านเหรีียญดอลลาร์์สหรััฐหรืือลดลงประมาณร้้อยละ 3.57 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา และคิิดเป็็นสััดส่่วนเมื่่�อเทีียบกัับมููลค่่า
การส่่งออกผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์และชิ้้�นส่่วนเท่่ากัับร้้อยละ 7.88
ทั้้�งนี้้�บริิษััทได้้วางแผนนโยบายที่่�จะสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับกลุ่่�มลููกค้้าที่่�มีีอยู่่�ในมืือสำำ�หรัับลููกค้้า โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งลููกค้้าในประเทศญี่่�ปุ่่�น
ซึ่่�งโดยส่่วนใหญ่่มีีระยะเวลาการค้้าขายร่่วมกัันนานหลายปีี โดยจะมุ่่�งมั่่�นด้้านการพััฒนารููปแบบสิินค้้า รวมถึึงคุุณภาพของสิินค้้า ระยะเวลา
การส่่งมอบที่่�ตรงต่่อเวลา เหล่่านี้้�คืือ หััวใจที่่�สำำ�คััญของการดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกััน ซึ่่�งกลุ่่�มลููกค้้าโดยส่่วนใหญ่่ในประเทศญี่่�ปุ่่�นคืือ ผู้้�ประกอบการ
ร้้านค้้าปลีีกขนาดใหญ่่ (Hypermarket) ทั้้�งที่่�จำำ�หน่่ายสิินค้้าเฉพาะด้้านเฟอร์์นิิเจอร์์และของตกแต่่งภายในบ้้าน รวมถึึงร้้านค้้าปลีีกขนาดใหญ่่
ที่่�จำำ�หน่่ายสิินค้้าหลากหลาย ซึ่่�งลููกค้้าที่่�ค้้าขายกัับบริิษััทล้้วนจััดเป็็นผู้้�ประกอบการรายใหญ่่เป็็นอัันดัับต้้น ๆ ของประเทศญี่่�ปุ่่�น
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงของการพึ่่�งพิิงลููกค้้าหลัักเพีียงรายใดรายหนึ่่�ง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการพึ่่�งพิิงลููกค้้าในประเทศญี่่�ปุ่่�น
ซึ่่�งเป็็นลููกค้้าหลัักของบริิษััท คิิดเป็็นสััดส่่วนมากกว่่าร้้อยละ 50 ของรายได้้จากการขายทั้้�งหมด ที่่�ผ่่านมาบริิษััทได้้วางแผนที่่�จะขยายกลุ่่�มลููกค้้าใหม่่
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเริ่่�มเห็็นผลในช่่วงไตรมาสที่่� 4 ปีี 2562 โดยสามารถขยายฐานลููกค้้าไปยัังกลุ่่�มประเทศอิินเดีีย จีีน และตะวัันออกกลาง
ได้้เพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิม ถึึงแม้้จะเป็็นเพีียงช่่วงเริ่่�มต้้นแต่่ก็็นัับเป็็นสััญญาณที่่�ดีีซึ่่�งเห็็นได้้จากตััวเลขคำำ�สั่่�งซื้้�อรัับล่่วงหน้้าที่่� ได้้รัับจนถึึงช่่วงปีี 2564

ภาวะการแข่่งขัันในอุุตสาหกรรมเฟอร์์นิิเจอร์์

มููลค่่าตลาดของอุุตสาหกรรมเฟอร์์นิิเจอร์์ จากข้้อมููล ณ เดืือนกรกฎาคม 2563 เมื่่�อพิิจารณารายได้้กลุ่่�มผู้้�ประกอบอุุตสาหกรรมเฟอร์์นิิเจอร์์
ที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ 5 อัันดัับแรก ในช่่วงครึ่่�งปีีหลัังของปีี 2563 พบว่่าผู้้�ประกอบการส่่วนใหญ่่มีีรายได้้ลดลงจากช่่วงเดีียวกััน
ของปีีก่่อน เนื่่�องจากได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 ในช่่วงไตรมาสที่่� 1 ต่่อเนื่่�องถึึงช่่วงกลางไตรมาสที่่� 2
ส่่งผลให้้ผู้้�ประกอบการมีีรายได้้จากการส่่งออกลดลง จากการที่่�ลููกค้้าในบางประเทศรััฐบาลมีีคำำ�สั่่�ง Lockdown ไม่่สามารถส่่งออกสิินค้้า
ได้้ นอกจากนี้้�รายได้้จากการจำำ�หน่่ายสิินค้้าภายในประเทศยัังลดลง จากร้้านค้้าเฟอร์์นิิเจอร์์ที่�่ให้้บริิการในรููปแบบโมเดิิร์์นเทรดต้้องหยุุดให้้
บริิการชั่่�วคราว
ผู้้�ประกอบการ
ในตลาดหลัักทรััพย์์ 5 อัันดัับแรก
บริิษััท อิินเด็็กซ์์ ลิิฟวิ่่�งมอลล์์ จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท โมเดิิร์์นฟอร์์มกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท สยามสตีีลอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท ร้้อกเวิิธ จำำ�กััด (มหาชน)

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

รายได้้ (ล้้านบาท)
2562
H1/2562 H1/2563
9,236 5,271.90 4,194.24
2,888 1,274.18 1,436.06
1,254
659.12
581.34
1,245
583.94
559.49
709
315.05
301.08

YoY%
-20.74
12.71
-11.80
-4.19
-4.43

จากข้้อมููลกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ พบว่่า ปััจจุุบัันมีีจำำ�นวนนิิติิบุุคคลที่่�ส่่งงบการเงิิน และเป็็นผู้้�ประกอบการในธุุรกิิจการ
ผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ทุุกประเภท รวมถึึงการเป็็นผู้้�จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์ (ตามข้้อมููลที่่�ปรากฏล่่าสุุดบนเว็็บไซต์์ของกรมพััฒนา
ธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์) อยู่่�ที่่�ประมาณ 4,000 ราย โดยมีีมููลค่่ารายได้้รวมประมาณ 115,442 ล้้านบาท
โดยในกลุ่่�มผู้้�ผลิิตรวมไปถึึงผู้้�จััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ มีีผู้้�ประกอบการรายใหญ่่ ซึ่่�งเป็็นผู้้�เล่่นที่่�สำำ�คััญในอุุตสาหกรรมอยู่่� 5 ราย ซึ่่�ง
หากเปรีียบเทีียบกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายของผู้้�เล่่นรายสำำ�คััญดัังกล่่าวเทีียบกัับบริิษััท จะพบว่่าไม่่ใช่่กลุ่่�มลููกค้้าเดีียวกัันกัับบริิษััท กล่่าวคืือ
ผู้้�ประกอบการ 3 ราย ดำำ�เนิินธุุรกิิจการเป็็นผู้้�ผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์และจััดส่่งสิินค้้าเพื่่�อจำำ�หน่่ายในรููปแบบร้้านค้้าปลีีกเฟอร์์นิิเจอร์์ขนาดใหญ่่
ที่่�จำำ�หน่่ายสิินค้้าภายใต้้ตราสิินค้้าของตนเองซึ่่�งเป็็นการจำำ�หน่่ายสิินค้้าไปยัังผู้้� ใช้้เฟอร์์นิิเจอร์์ โดยตรง (End-user) ซึ่่�งไม่่ได้้เป็็นคู่่�แข่่งขััน
โดยตรงของบริิษััท เนื่่�องจากมีีกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายที่่� ไม่่เหมืือนกััน
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

ในขณะที่่�อีีกรายจะเน้้นการผลิิตสิินค้้าเฟอร์์นิิเจอร์์แบบครบวงจรที่่�ครอบคลุุมเกืือบทุุกประเภทเฟอร์์นิิเจอร์์ โดยมีีการจำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่าน
โชว์์รููม และลููกค้้าโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์ต่่าง ๆ และรายสุุดท้้ายจะเป็็นการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์เพื่่�อรองรัับคำำ�สั่่�งซื้้�อจากผู้้�ค้้าปลีีกรายใหญ่่
รายเดีียวเป็็นหลัักจึึงกล่่าวได้้ว่่า ผู้้�ประกอบการทั้้�ง 5 ราย ไม่่ได้้เป็็นคู่่�แข่่งโดยตรงของบริิษััท เนื่่�องจากมีีกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายที่่� ไม่่เหมืือนกััน
และหากพิิจารณาถึึงผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ ที่่�มีีกลุ่่�มลููกค้้าเป็็นร้้านค้้าปลีีกขนาดใหญ่่ (Hypermarket) เช่่นเดีียวกัันกัับบริิษััท
ปััจจุุบัันมีีเพีียง 4 ราย ที่่�มีีสิินค้้าวางจำำ�หน่่ายใน Hypermarket แต่่เนื่่�องจากผู้้�ผลิิตทั้้�ง 4 ราย เป็็นโรงงานผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ขนาดกลางถึึงเล็็ก
ที่่�มีีความสามารถในการรัับคำำ�สั่่�งซื้้�อจำำ�กััด และไม่่มีีผู้้�ประกอบการรายใดที่่�มีียอดขายใกล้้เคีียงกัับบริิษััท นอกจากนี้้�รายได้้จากการจำำ�หน่่าย
ของบริิษััทโดยส่่วนใหญ่่หรืือมากกว่่าร้้อยละ 50 เป็็นการผลิิตเพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้กัับลููกค้้าในต่่างประเทศ ดัังนั้้�นบริิษััทจึึงพิิจารณาคู่่�แข่่งขััน
จากต่่างประเทศเป็็นสำำ�คััญ ซึ่่�งปััจจุุบัันบริิษััทได้้คาดการณ์์ว่่า น่่าจะมีีเพีียงรายเดีียวที่่�มีีลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจใกล้้เคีียงกัับบริิษััทและตั้้�งอยู่่�
ในภููมิิภาคอาเซีียน รวมถึึงมีีกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายในต่่างประเทศเป็็นกลุ่่�มเดีียวกััน คืือ HEVEA PAC Malaysia SDN BHD ประเทศมาเลเซีีย
สำำ�หรัับสถานการณ์์และศัักยภาพในการแข่่งขัันของบริิษััทในขณะนี้้� ยัังถืือว่่า อยู่่�ในระดัับที่่� ไม่่เสีียเปรีียบเมื่่�อเทีียบกัับคู่่�แข่่งขััน นอกจากนี้้�
บริิษััทยัังสามารถรัักษาระดัับรายได้้ โดยไม่่เกิิดการสููญเสีียส่่วนแบ่่งทางการตลาดแต่่อย่่างใด เมื่่�อพิิจารณาจากส่่วนแบ่่งการตลาด
ทั้้�งการส่่งออกและการจำำ�หน่่ายสิินค้้าภายในประเทศ โดยในรอบปีี 2563 บริิษััทไม่่เกิิดการสููญเสีียส่่วนแบ่่งทางการตลาดอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
แต่่อย่่างใด นอกจากนี้้�ในส่่วนของการส่่งออกบริิษััทได้้รัับโอกาสทางการค้้าจากลููกค้้าในประเทศอิินเดีีย จีีน ตะวัันออกกลาง ที่่�เริ่่�มทยอย
สั่่�งซื้้�อสิินค้้าจากโรงงานของบริิษััท และยัังมีีแนวโน้้มปริิมาณคำำ�สั่่�งซื้้�อที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องตามแผนคำำ�สั่่�งซื้้�อที่่�คาดการณ์์ ไว้้ นอกจากนี้้�
ภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ทำำ�ให้้บริิษััทได้้รัับโอกาสจากลููกค้้าในประเทศญี่่�ปุ่่�นซึ่่�งเป็็นลููกค้้าหลัักเดิิมของบริิษััท
ที่่�มีีคำำ�สั่่�งซื้้�อเข้้ามาเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องเช่่นกััน เนื่่�องจากภายใต้้สถานการณ์์ของ COVID-19 ทำำ�ให้้ผู้้�คนอาศััยอยู่่�ในบ้้านมากขึ้้�น ส่่งผล
ต่่อยอดขายเฟอร์์นิิเจอร์์ที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นมากในประเทศญี่่�ปุ่่�น
การส่่งออกเฟอร์์นิิเจอร์์และส่่วนประกอบเฟอร์์นิิเจอร์์
448.69

+23.91%

440.48
412.42

304.99

+16.58%
-2.50%
167.25

2559

2560

2561

2562

2562

207.24

2562

ที่่�มา : กรมศุุลกากร ข้้อมููล ณ เดืือน พ.ค. 63 ประมวลผลโดยศููนย์์วิิจััยธนาคารออมสิิน

ภาวะอุุตสาหกรรมเฟอร์์นิิเจอร์์

ในปีี 2562 ที่่�ผ่่านมาดััชนีีผลผลิิตอุุตสาหกรรมเฟอร์์นิิเจอร์์อยู่่�ที่่�ระดัับ 94.14 หดตััวลงร้้อยละ -5.57 (%yoy) ซึ่่�งหดตััวต่่อเนื่่�องมาถึึง
5 เดืือนแรกของปีี 2563 โดยดััชนีีผลผลิิตอุุตสาหกรรมเฟอร์์นิิเจอร์์เฉลี่่�ย 5 เดืือนแรก (ม.ค.-พ.ค.) ของปีี 2563 อยู่่�ที่่�ระดัับ 84.99 หดตััว
ร้้อยละ -7.32 (%yoy) โดยมีีปััจจััยกดดัันมาจาก 1) การหดตััวของเศรษฐกิิจ 2) การหดตััวของตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ และ 3) การประกาศ
ใช้้มาตรการ Lockdown ของรััฐมีีผลให้้ห้้างสรรพสิินค้้าต่่าง ๆ รวมถึึงร้้านเฟอร์์นิิเจอร์์ที่�่ให้้บริิการในรููปแบบโมเดิิร์์นเทรดต้้องหยุุด
ให้้บริิการชั่่�วคราว เพื่่�อควบคุุมการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 ทำำ�ให้้ยอดขายเฟอร์์นิิเจอร์์ลดลงจากช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายที่่�
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

เข้้าถึึงได้้ยากขึ้้�น ประกอบกัับการขาดความเชื่่�อมั่่�นทางเศรษฐกิิจของประชาชน ทำำ�ให้้ประชาชนชะลอการใช้้จ่่ายออกไป และเลืือกที่่�จะใช้้สอย
กัับสิินค้้าที่่�จำำ�เป็็นต่่อการดำำ�รงชีีวิิตมากขึ้้�นในช่่วงการระบาดของไวรััส เช่่น สิินค้้าอุุปโภคบริิโภค สิินค้้าอาหาร สิินค้้าเพื่่�อสุุขอนามััย
และสิินค้้าเพื่่�อป้้องกัันและฆ่่าเชื้้�อ เป็็นต้้น
สหรััฐอเมริิกา
ญี่่�ปุ่่�น
จีีน
ออสเตเลีีย
กััมพููชา
อื่่�นๆ
โลก

ม.ค.-พ.ค. 2562
56.97
32.46
11.68
6.84
4.20
55.1
167.25

ม.ค.-พ.ค. 2563
117.76
29.52
7.49
6.24
4.08
42.15
207.24

ในขณะที่่�การส่่งออกเฟอร์์นิิเจอร์์ ในช่่วง 5 เดืือนแรก (ม.ค. - พ.ค.)
ของปีี 2563 มีีมููลค่่า 207.24 ล้้านเหรีียญสหรััฐ ขยายตััวร้้อยละ 23.91
(%yoy) เป็็นผลมาจากอุุปสงค์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของประเทศสหรััฐอเมริิกา
เป็็นหลััก ซึ่่�งมีีการขยายตััวสููงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญถึึงร้้อยละ 106.71
และมีีสััดส่่วนการส่่งออกไปยัังสหรััฐอเมริิกาสููงถึึงร้้อยละ 56.82
เมื่่�อเทีียบกัับมููลค่่าการส่่งออกเฟอร์์นิิเจอร์์ทั้้�งหมดของไทย ส่่วนหนึ่่�ง
เป็็นผลสืืบเนื่่�องมาจากการขยายตััวของตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์
โดยเฉพาะบ้้านครอบครััวเดี่่�ยว (Single Family) ในสหรััฐอเมริิกา
มีีแนวโน้้มขยายตััวต่่อเนื่่�อง แม้้ว่่าปััจจััยด้้านภาวะเศรษฐกิิจ โดยทั่่�วไป
จะได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ด้้านการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
COVID-19 แต่่ปัจั จััยสำำ�คัญ
ั ที่่เ� ป็็นตััวขัับเคลื่่�อนให้้ตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์
ขยายตััว คืือ มาตรการการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจของรััฐบาลสหรััฐฯ
โดยเฉพาะนโยบายด้้านอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้� ในตลาดที่่�อยู่่�ระดัับต่ำำ��มาก
เกืือบร้้อยละ 0 ประกอบกัับปััจจััยด้้านการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสทำำ�ให้้
ประชาชนต้้องอยู่่�อาศััย ทำำ�งาน หรืือเรีียนอยู่่�ที่่�บ้้านมากขึ้้�น รวมถึึง
แนวโน้้มความต้้องการของผู้้�บริิโภคที่่�เริ่่�มย้้ายออกไปอยู่่�อาศััย
ตามเขตชานเมืืองหรืือชนบทที่่�มีีประชากรอยู่่�อาศััยไม่่หนาแน่่นมากนััก
เพื่่�อช่่วยลดโอกาสของการติิดเชื้้�อไวรััส ซึ่่�งปััจจััยทั้้�งหมดล้้วนส่่งผล
ให้้ยอดจำำ�หน่่ายบ้้านในสหรััฐฯในช่่วงที่่�ผ่่านมาขยายตััวสููงขึ้้�น
ทั้้�งนี้้� แนวโน้้มการขยายตััวของตลาด อสัังหาริิมทรััพย์์ดัังกล่่าว
จึึงส่่งผลสืืบเนื่่�องให้้สหรััฐฯ มีีความต้้องการเฟอร์์นิิเจอร์์ และอุุปกรณ์์
สำำ�นัักงาน โดยเฉพาะ โต๊๊ะ เก้้าอี้้� ตู้้� และชั้้�นวางของ มากขึ้้�นตามไปด้้วย

ปัจจัยเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

1. การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 ส่่งผลให้้เศรษฐกิิจไทย
เศรษฐกิิจโลก รวมถึึงเศรษฐกิิจของประเทศคู่่�ค้้าที่่�สำำ�คััญของ
ไทยในปีี 2020 จะอยู่่�ในภาวะชะลอตััวจนถึึงหดตััว ประกอบกัับ
การขาดความเชื่่�อมั่่�น ทางเศรษฐกิิจของประชาชน ทำำ�ให้้

%yoy
106.71
-9.06
-35.87
-8.77
-2.86
-23.50
23.91

%share
56.82
14.24
3.62
3.01
1.97
20.34
100.00

ประชาชนชะลอการใช้้จ่่ายออกไปและเลืือกที่่�จะใช้้สอยกัับสิินค้้า
ที่่�จำำ�เป็็นเท่่านั้้�น ในช่่วงการระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19
เช่่น อาหาร หน้้ากากอนามััย และแอลกอฮอล์์ ซึ่่�งปััจจััยเหล่่านี้้�
จะกระทบภาคการผลิิตและจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ ให้้ปรัับตััวลดลง
2. การหดตััวในภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ โดยเฉพาะยอดขายที่่�พััก
อาศััยทั้้�งบ้้านเดี่่�ยวและคอนโดในปีี 2563 ที่่�มีีแนวโน้้มที่่�จะลด
ลงต่่อเนื่่�อง จะส่่งผลให้้ความต้้องการใช้้เฟอร์์นิิเจอร์์ ในการ
ตกแต่่งบ้้านลดลงตามไปด้้วย
3. ผู้้�นำำ�เข้้าและจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์รายใหม่่ ๆ เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
ทำำ�ให้้เกิิดการแข่่งขัันกัับผู้้�ประกอบการรายเดิิมในตลาด จึึงส่่ง
ผลผู้้�ประกอบการรายเดิิมในตลาดต้้องเน้้นการพััฒนาสิินค้้า
นวััตกรรมใหม่่ ที่่�มีีความโดดเด่่นตรงตามความต้้องการและ
ไลฟ์์สไตล์์ การใช้้ชีีวิิตของกลุ่่�มลููกค้้า ทำำ�ให้้เกิิดการลงทุุน
ประสิิทธิิภาพสิินค้้าใหม่่ให้้ทัันสมััย และรวดเร็็วมากขึ้้�น
4. การแข่่งขัันที่่�รุนุ แรงจากเฟอร์์นิเิ จอร์์ราคาถููกของจีีน และเวีียดนาม
ซึ่่�งมีีข้้อได้้เปรีียบในการแข่่งขัันด้้านราคา เนื่่�องจากมีีค่่าจ้้าง
แรงงานต่ำำ��กว่่า และวััตถุุดิิบอื่่�น ๆ ที่่�ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�น ทำำ�ให้้ ไทย
สููญเสีียส่่วนแบ่่งตลาดระดัับล่่างอย่่างต่่อเนื่่�อง เพราะราคา
ยัังเป็็นปััจจััยหลัักที่่�ผู้้�บริิโภคใช้้ตััดสิินใจเลืือกซื้้�อเฟอร์์นิิเจอร์์
แม้้เฟอร์์นิิเจอร์์ ไทยมีีคุุณภาพ และได้้รัับการยอมรัับมากกว่่า
เฟอร์์นิิเจอร์์จากจีีน และเวีียดนามก็็ตาม แต่่ด้้วยราคาที่่�
ถููกกว่่า อาจทำำ�ให้้คู่่�ค้้าเลืือกซื้้�อเฟอร์์นิิเจอร์์จากประเทศคู่่�แข่่ง
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รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

5. ผู้้�ผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ที่�่เป็็นแบบ OEM ของไทย อาจได้้รัับ
ผลกระทบเชิิงลบจากการที่่�ลููกค้้าหัันไปสั่่�งผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์
ที่่� ไม่่เน้้นเอกลัักษณ์์เฉพาะตััวจากจีีน และเวีียดนามมากขึ้้�น
เนื่่�องจากประเทศดัังกล่่าวมีีต้้นทุุนการผลิิตที่�่ต่ำ�ำ�กว่่าไทย
อย่่างไรก็็ตามตามการวิิเคราะห์์ปััจจััยเสี่่�ยงข้้างต้้นแล้้ว หากพิิจารณา
ข้้อเท็็จจริิงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับบริิษััทพบว่่า ในรอบปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา บริิษััท
ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19
ตั้้�งแต่่ช่่วงไตรมาสที่่� 1 ถึึงกลางไตรมาสที่่� 2 แต่่หลัังจากนั้้�นบริิษััท
เริ่่�มได้้รัับคำำ�สั่่�งซื้้�อจากลููกค้้าต่่างประเทศ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกลุ่่�มลููกค้้า
จากประเทศจีีน อิินเดีีย ที่่�เข้้ามาแบบก้้าวกระโดดทำำ�ให้้สถานการณ์์
รายได้้ของบริิษััทหากพิิจารณาที่่�งวด 9 เดืือนเปรีียบเทีียบระหว่่าง
ปีี 2562 และปีี 2563 จะพบว่่า กลัับมาใกล้้เคีียงกัันแล้้ว นอกจากนี้้�
บริิษััทยัังได้้รัับโอกาสจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19
โดยลููกค้้าในประเทศญี่่�ปุ่่�นบางส่่วนได้้ย้้ายฐานการผลิิตจากมาเลเซีีย
มาประเทศไทย นอกจากนี้้�ปััจจุุบัันบริิษััทยัังไม่่ได้้รัับผลกระทบ
จากการเข้้ามาแข่่งขัันด้้านราคาของผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์จากจีีน
และเวีียดนามแต่่อย่่างใด
ที่่�มา: ศููนย์์วิิจััยเศรษฐกิิจฯ ธนาคารออมสิิน อุุตสาหกรรมเฟอร์์นิิเจอร์์ปรัับตััว
รัับ New Normal ฉบัับ กัันยายน 2563

ภาวะอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ปี 2563

ปีี 2563 ปริิมาณการใช้้ ไฟฟ้้าในช่่วง 5 เดืือนแรก หดตััว 3.2%YoY
ผลจากความต้้องการใช้้ ไฟฟ้้าในภาคธุุรกิิจและภาคอุุตสาหกรรม
หดตััว 10.4% และ 5.4%YoY ตามลาดัับ เนื่่�องจากสถานการณ์์
การระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ส่่งผลกระทบเป็็นวงกว้้าง
ต่่อระบบเศรษฐกิิจในทุุกภาคส่่วน นอกจากนี้้� ภาครััฐประกาศ
ปิิดสถานประกอบการทั่่�วประเทศเพื่่�อควบคุุมการแพร่่ระบาด อาทิิ
ห้้างสรรพสิินค้้า โรงแรม ร้้านอาหาร สถานบัันเทิิง เป็็นต้้น อย่่างไร
ก็็ตามผลจากมาตรการปิิดเมืือง (Lockdown) ส่่งผลให้้ประชาชน
ต้้องทำำ�งานภายในที่่�พัักอาศััย (Work From Home) ผนวกกัับ
อุุณหภููมิิเฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้�น ส่่งผลให้้การใช้้ ไฟฟ้้าในภาคครััวเรืือน
เพิ่่�มขึ้้�น 7.0% YoY
ปริิมาณการผลิิตไฟฟ้้าในช่่วง 5 เดืือนแรกของปีี 2563 หดตััว
1.7%YoY ปริิมาณไฟฟ้้าที่่�ผลิิตโดย EGAT (สััดส่่วน 34.1% ของ
ปริิมาณการผลิิตไฟฟ้้าทั้้�งหมด) เพิ่่�มขึ้้�น 5.5% YoY สำำ�หรัับปริิมาณ
ไฟฟ้้าจากผู้้�ผลิิตเอกชน แบ่่งเป็็น IPP (สััดส่่วน 22.3%) หดตััว 19.3%
YoY ขณะที่่� SPP และ VSPP (สััดส่่วนรวมกััน 31.5%) ขยายตััวชะลอ
ลงอยู่่�ที่่� 3.1% และ 2.2%YoY ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้� จากการที่่�ภาครััฐ
ทยอยผ่่อนคลายการดำำ�เนิินกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจตั้้�งแต่่เดืือน
พฤษภาคมเป็็นต้้นไป คาดว่่าจะส่่งผลให้้ธุุรกิิจและการผลิิตภาค
อุุตสาหกรรมทยอยฟื้้�นตััว ซึ่่�งจะหนุุนความต้้องการใช้้ ไฟฟ้้าใน
ช่่วงที่่�เหลืือของปีี

ที่่�มา: บทวิิเคราะห์์ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา แนวโน้้มธุุรกิิจ/อุุตสาหกรรม ปีี 25632565; ธุุรกิิจไฟฟ้้า ฉบัับ กรกฎาคม 2563

แนวโน้้มการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า ปีี 2564

ความต้้องการใช้้ ไฟฟ้้าปีี 2563 คาดว่่าจะหดตััว 2.0 - 3.0%
(จากที่่�ขยายตััว 2.7% ในปีี 2562) ผลจากมาตรการ Lockdown
เพื่่�อควบคุุมการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส โควิิด-19 ส่่งผลให้้กิิจกรรม
ทางเศรษฐกิิจหดตััวทั้้�งภาคการผลิิตและบริิการ อย่่างไรก็็ตาม
ในปีี 2564 - 2565 คาดว่่า ธุุรกิิจผลิิตไฟฟ้้าเอกชนจะเติิบโตดีีขึ้้�น
โดยลำำ�ดัับ ปััจจััยหนุุนทั้้�งด้้านอุุปสงค์์ที่่�มีีตลาดรองรัับแน่่นอน และ
ด้้านอุุปทานจากนโยบายสนัับสนุุนการลงทุุนของภาครััฐตามแผน
พััฒนากำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้าและแผนพััฒนาพลัังงานทดแทนและ
พลัังงานทางเลืือก ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มโรงไฟฟ้้าที่่�การลงทุุนมีีแนวโน้้มเร่่งตััวขึ้้�น
ตั้้�งแต่่ปีี 2564 เป็็นต้้นไป ประกอบด้้วย โครงการพลัังงานแสงอาทิิตย์์
ติิดตั้้�งบนหลัังคาภาคประชาชน โรงไฟฟ้้าเชื้้�อเพลิิงชีีวมวล ก๊๊าซชีีวภาพ
และขยะ ตามลำำ�ดัับ เนื่่�องจากเป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ภาครััฐจะทยอย
รัับซื้้�อไฟฟ้้า อีีกทั้้�งเป็็น กลุ่่�มที่่�มีีศัักยภาพการแข่่งขัันด้้านต้้นทุุน
และแหล่่งวััตถุุดิิบ สำำ�หรัับโครงการพลัังงานลม ภาครััฐจะเริ่่�มรัับซื้้�อ
ไฟฟ้้าในปีี 2565 - 2567 ซึ่่�งเป็็นช่่วงเวลาที่่�การลงทุุนขยาย สายส่่ง
ไฟฟ้้าในพื้้�นที่่�เป้้าหมายคาดว่่าจะเสร็็จสมบููรณ์์

แนวโน้มธุรกิจและบทสรุปธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้า
ปััจจุุบัันด้้วยวิิวััฒนาการทางเทคโนโลยีีและการดำำ�รงชีีวิิตที่�่เปลี่่�ยนไป
เป็็นสัังคมเมืืองมากขึ้้�นทำำ�ให้้วิิถีีชีีวิิตของคน ในปััจจุุบัันมีีความต้้องการ
ใช้้พลัังงานไฟฟ้้าเพิ่่�มมากขึ้้�นตามลำำ�ดัับ ทั้้�งในภาคอุุตสาหกรรม
ภาคครััวเรืือน และภาคธุุรกิิจทั้้�งกิิจการ ขนาดเล็็กขนาดใหญ่่ใน
ทุุกประเภทกิิจการ เช่่น ในโรงพยาบาลที่่�การใช้้พลัังงานไฟฟ้้าเป็็น
สิ่่�งจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับเครื่่�องมืือ และอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ ใน
การรัักษาชีีวิิตของผู้้�ป่่วย หรืือในโรงงานอุุตสาหกรรมที่่�ต้้องมีีการ
ใช้้เครื่่�องจัักรในการผลิิตตลอดเวลา เพื่่�อการแข่่งขัันในโลกธุุรกิิจ
จึึงอาจกล่่าวได้้ว่่าพลัังงานไฟฟ้้าเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งอีีกสิ่่�งหนึ่่�ง
ในชีีวิิตประจำำ�วััน เนื่่�องด้้วยเทคโนโลยีีการผลิิตไฟฟ้้าในปััจจุุบัันที่่�
ไม่่จำำ�กััดอยู่่�แต่่เพีียงแค่่การใช้้แหล่่งพลัังงานเชื้้�อเพลิิงจากธรรมชาติิ
ที่่�นัับวัันจะหมดไป อย่่าง ถ่่านหิิน หรืือก๊๊าซธรรมชาติิ แต่่กลัับมีีแหล่่ง
พลัังงานทางเลืือกและพลัังงานทดแทนที่่�สามารถนำำ�มาผลิิตไฟฟ้้าได้้
เช่่น พลัังงานไฟฟ้้าจากก๊๊าซชีีวภาพโดยใช้้เชื้้�อเพลิิงจากขยะชุุมชน
ของเสีียทางการเกษตร ของเสีียจากอุุตสาหกรรม หรืือ พลัังงาน
ไฟฟ้้าชีีวมวลที่่�ใช้้เชื้้�อเพลิิงจากเศษวััสดุุชีีวมวล เช่่น กากอ้้อย แกลบ
หรืือพลัังงานไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ เป็็นต้้น และด้้วยเหตุุนี้้�
ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการรายเล็็ก ๆ สามารถเข้้ามาทำำ�ธุุรกิิจผลิิตไฟฟ้้า
จากเชื้้�อเพลิิงที่่�เป็็นพลัังงานทางเลืือก ซึ่่�งแต่่เดิิมการประกอบธุุรกิิจ
ประเภทนี้้�จำำ�กััดอยู่่�แค่่กลุ่่�มทุุนขนาดใหญ่่ที่�่มีีการผลิิตไฟฟ้้าจาก
ถ่่านหิินและก๊๊าซธรรมชาติิเท่่านั้้�น ในปีี 2563 (ม.ค.-มิิ.ย.) มีีการ
จััดตั้้�งธุุรกิิจผลิิตไฟฟ้้าและพลัังงานไฟฟ้้าเพิ่่�มมากขึ้้�นเป็็น 3 เท่่า
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เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อน รวมถึึงมีีการเพิ่่�มทุุนของธุุรกิิจ
ประเภทนี้้�กว่่า 60% และหากพิิจารณาถึึงผลประกอบการย้้อนหลััง
ในช่่วงปีี 2559 - 2561 จะพบว่่า ธุุรกิิจประเภทนี้้�มีีการเติิบโต
ของรายได้้และกำำ�ไรอย่่างต่่อเนื่่�องในภาพรวม อย่่างไรก็็ตามปััจจััย
อย่่างหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้มีีการจััดตั้้�ง ธุุรกิิจเพิ่่�มมากขึ้้�นกว่่าปีีก่่อน เนื่่�องจาก
ภาครััฐมีีนโยบายในการจััดตั้้�งโรงไฟฟ้้าชุุมชนเพื่่�อเศรษฐกิิจฐานราก
ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในนโยบาย พลัังงานเพื่่�อเศรษฐกิิจฐานรากที่่�เป็็นความ
ร่่วมมืือกัันระหว่่างภาครััฐ เอกชน และชุุมชน โดยโรงไฟฟ้้าชุุมชน
จะเป็็นแหล่่งผลิิตไฟฟ้้าจากก๊๊าซชีีวภาพ หรืือก๊๊าซชีีวมวล ช่่วยให้้
ชุุมชนมีีรายได้้จากการเป็็นเจ้้าของโรงไฟฟ้้า รวมถึึงรายได้้จากการ
จำำ�หน่่ายวััสดุุทางการเกษตรที่่�ใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงในการผลิิตไฟฟ้้า
ในอนาคตภาครััฐควรมีีการส่่งเสริิมให้้ประชาชนตระหนัักและรัับรู้้�
ถึึงการใช้้พลัังงานที่่�สิ้้�นเปลืืองจากแหล่่งวััตถุุดิิบ ธรรมชาติิที่่�มีีแนวโน้้ม
จะหมดไปในอนาคต อย่่าง ถ่่านหิิน ก๊๊าซธรรมชาติิ หรืือน้ำำ��มััน และ
ควรรณรงค์์ ให้้เกิิดการใช้้พลัังงานทางเลืือก ที่่�เป็็นพลัังงานทดแทน
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมรวมถึึงให้้เกิิดการหมุุนเวีียนเพื่่�อใช้้ ใหม่่
ซึ่่�งธุุรกิิจผลิิตและส่่งไฟฟ้้า โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง จากแหล่่งพลัังงาน
ทางเลืือก นัับเป็็นธุุรกิิจที่่�มีีโอกาสได้้รัับการส่่งเสริิมจากภาครััฐ
เพื่่�อให้้เกิิดการใช้้พลัังงานอย่่างยั่่�งยืืน
ที่มา: บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2563 จัดท�ำโดยส่วนประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ปริิมาณความต้้องการใช้้ ไฟฟ้้าของสาธารณรััฐ
แห่่งสหภาพเมีียนมาร์์

ปััจจุุบัันทางสาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมาร์์ (“ประเทศเมีียนมาร์์”)
สามารถเข้้าถึึงแหล่่งพลัังงานไฟฟ้้าได้้เพีียงร้้อยละ 50 ของปริิมาณ
ความต้้องการใช้้ ไฟฟ้้าของทั้้�งประเทศ นอกจากนี้้�ยัังคาดการณ์์
ว่่า ปริิมาณความต้้องการใช้้ ไฟฟ้้าจะเพิ่่�มสููงขึ้้�นร้้อยละ 15- 20 ต่่อ
ปีี หรืือคิิดเป็็น 700 – 1,000 เมกะวััตต์์ต่่อปีี ตามการคาดการณ์์
ของตััวเลข GDP ของประเทศเมีียนมาร์์ที่่�จะเพิ่่�มสููงขึ้้�นที่่�อััตราร้้อย
ละ 7.1 ต่่อปีี นัับตั้้�งแต่่ปีี 2013 – 2030 โดยในช่่วงปีี 2020 มีีความ
ต้้องการพลัังงานไฟฟ้้าอยู่่�ที่่� 5,642 เมกะวััตต์์ และปรัับเพิ่่�มสููงขึ้้�นอีีก
กว่่า 8,900 เมกะวััตต์์ จนกระทั่่�งมีีปริิมาณความต้้องการใช้้ ไฟฟ้้า
อยู่่�ที่่� 14,542 เมกะวััตต์์ ในปีี 2030
ดัังนั้้�นสามารถพิิจารณาได้้ว่่า ปริิมาณความต้้องการใช้้ ไฟฟ้้าใน
ประเทศเมีียนมาร์์ยัังมีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องเมื่่�อเทีียบกัับ
ปริิมาณไฟฟ้้าที่่�สามารถใช้้งานได้้ ในปััจจุุบัันที่่�ความต้้องการใช้้ ไฟฟ้้า
ยัังมีีน้้อยกว่่าปริิมาณไฟฟ้้าที่่�สามารถผลิิตได้้ ซึ่่�งโครงการพลัังงาน
ทางเลืือก โดยเฉพาะโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่�่ใช้้ระยะเวลาการ
ก่่อสร้้างเพีียงไม่่เกิิน 1 ปีี นัับเป็็นทางเลืือกสำำ�คััญที่่�จะช่่วยขัับเคลื่่�อน
ปริิมาณไฟฟ้้าที่่�ผลิิตให้้เพิ่่�มสููงขึ้้�นได้้ ในประเทศเมีียนมาร์์ต่่อไป
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ทางบริิษััทได้้ตั้้�งเป้้าหมายการเจาะกลุ่่�มลููกค้้ารายใหม่่ เพื่่�อเป็็นการ
ขยายช่่องทางการจำำ�หน่่ายสิินค้้า ทั้้�งลููกค้้าภายในประเทศและ
ต่่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่่�มลููกค้้าต่่างประเทศ บริิษััทได้้รัับโอกาส
ในคำำ�สั่่�งซื้้�อจากผู้้�ประกอบการร้้านค้้าออนไลน์์ขนาดใหญ่่ในประเทศ
อิินเดีีย และจีีน ซึ่่�งจะเป็็นโอกาสที่่�สำำ�คััญในการต่่อยอดคำำ�สั่่�งซื้้�อให้้
เพิ่่�มขึ้้�นในอนาคต
สำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้าเดิิมของบริิษััท ทางบริิษััทจะเน้้นการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ ในรููปแบบใหม่่ ๆ เพื่่�อขยายช่่องทางและโอกาสในการ
รัับคำำ�สั่่�งซื้้�อได้้เพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิม โดยที่่�ผ่่านมาบริิษััทได้้ปรัับกลยุุทธ์์
ผลิิตภััณฑ์์สู่่�การขยายฐานการผลิิตสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์เตีียงนอน
มากขึ้้�น ซึ่่�งจากผลการสำำ�รวจข้้อมููลพบว่่า ยัังมีีโอกาสสร้้างการ
เติิบโตของรายได้้จากการขายผ่่านกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์นี้้� ได้้ ทางบริิษััทจึึง
ได้้วางแผนการขยายสายการผลิิตเฉพาะเจาะจงสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์นี้้�
ให้้เพิ่่�มขึ้้�น โดยช่่วงปีีที่�่ผ่่านมาสามารถส่่งออกผลิิตภััณฑ์์เตีียงนอน
ในรููปแบบการจำำ�หน่่ายเป็็นเซทให้้กัับกลุ่่�มลููกค้้าอิินเดีียแล้้ว จากเดิิม
จะเป็็นการผลิิตเพื่่�อจำำ�หน่่ายภายในประเทศเท่่านั้้�น
และในส่่วนของการขายสิินค้้าภายในประเทศ บริิษััทยัังคงกลยุุทธ์์
ที่่�จะเติิบโตควบคู่่�ไปกัับจำำ�นวนสาขาของลููกค้้าในกลุ่่�มร้้านค้้าปลีีก
ขนาดใหญ่่ (Hypermarket) ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจากจะช่่วย
ลดต้้นทุุนคงที่่�จากค่่าเช่่า และค่่าใช้้จ่่ายคงที่่�อื่่�น ๆ ที่่�ใช้้ ในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการลงทุุนขยายสาขาของโชว์์รููมด้้วยตััวเอง
สำำ�หรัับเป้้าหมายในปีีต่่อไป บริิษััทจะยัังคงกลยุุทธ์์ทางด้้านการ
ตลาดเพื่่�อเจาะกลุ่่�มลููกค้้าประเภทร้้านค้้าปลีีกรายย่่อยและร้้านค้้าส่่ง
เฟอร์์นิิเจอร์์ (Dealer) ในพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััดทั่่�วประเทศ ภายใต้้ตรา
สิินค้้า ที่่�ทางบริิษััทมีีแผนจะปรัับเปลี่่�ยนภาพลัักษณ์์ของตราสิินค้้า
ให้้มีีความทัันสมััยมากขึ้้�น และเพื่่�อให้้สามารถสร้้างรายได้้จาก
การขายให้้เพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิม เนื่่�องจากบริิษััทพิิจารณาว่่า โอกาส
ทางการขายผ่่านฐานลููกค้้าในกลุ่่�มนี้้�ยัังมีีศัักยภาพที่่�จะสร้้างยอดขาย
ให้้เพิ่่�มขึ้้�นได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
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3. การจััดหาผลิิตภััณฑ์์

ในส่่วนของการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ของบริิษััท ขณะนี้้�บริิษััทมีีโรงงานที่่�ใช้้เป็็นฐานในการผลิิตรวม 2 แห่่ง ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น ส่่วนของสำำ�นัักงาน
ใหญ่่ และสาขาที่่� 1 ดัังนี้้�
1.	สำำ�นัักงานใหญ่่ ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 37/9 หมู่่�ที่่� 10 ถนนบ้้างบึึง – แกลง ตำำ�บลทางเกวีียน อำำ�เภอแกลง จัังหวััดระยอง โดยในส่่วนของโรงงานแห่่งนี้้�
จะประกอบด้้วยอาคารที่่�ใช้้เป็็นส่่วนประกอบในการผลิิตทั้้�งหมด 10 อาคาร โดยแบ่่งออกเป็็น
1.
2.
3.
4.

อาคารผลิตเฟอร์นิเจอร์ 5 อาคาร
อาคารคลังสินค้า 2 อาคาร
อาคารโชว์์รููม (ชั่่�วคราว) อาคารขนาดเล็็ก 1 อาคาร
อาคารคลัังวััตถุุดิิบ (ขนาดเล็็ก) 1 อาคาร

ในส่่วนสำำ�นัักงานใหญ่่นี้้� จะเดิินสายการผลิิตเฉพาะส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ดเท่่านั้้�น
2.	สาขาที่่� 1 ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 29/1 - 2 หมู่่�ที่่� 3 ซอยชงโค - ชุุมนุุมในตำำ�บลวัังจัันทร์์ อำำ�เภอวัังจัันทร์์ จัังหวััดระยอง โดยในส่่วนของโรงงานแห่่งนี้้�
จะประกอบด้้วยอาคารที่่�ใช้้เป็็นส่่วนประกอบในการผลิิตทั้้�งหมด 7 อาคาร โดยแบ่่งออกเป็็น
1.
2.
3.
4.

อาคารผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ 4 อาคาร
โรงเลื่่�อย โรงอบไม้้ยางพาราแปรรููป 1 อาคาร
โกดัังเก็็บสต็็อกสิินค้้าสำำ�เร็็จรููปเพื่่�อเตรีียมส่่งมอบ 1 อาคาร
อาคารผลิิตกระดาษปิิดผิิว 1 อาคาร

ในส่่วนของโรงงานแห่่งนี้้�จะเดิินสายการผลิิตเฉพาะส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโรงเลื่่�อย โรงอบไม้้ยางพาราแปรรููป โรงผลิิตและประกอบเฟอร์์นิิเจอร์์
ไม้้ยางพารา และโรงผลิิตกระดาษปิิดผิิวเท่่านั้้�น
บริิษััทมีีรููปแบบการเปิิดเดิินสายการผลิิตเครื่่�องจัักรในแต่่ละวััน แบ่่งออกได้้ ดัังนี้้�
• เวลาทำำ�งานปกติิ (กะ 1) เริ่่�มตั้้�งแต่่เวลา 08.00 - 17.00 น. คืือ 1 กะ โดยมีีชั่่�วโมงการทำำ�งานล่่วงเวลา (OT) เริ่่�มเวลา 18.00 น.
เป็็นต้้นไป
• เวลาทำำ�งานปกติิ (กะ 2) เริ่่�มตั้้�งแต่่เวลา 18.00 - 02.00 น. คืือ 1 กะ โดยมีีชั่่�วโมงการทำำ�งานล่่วงเวลา (OT) เริ่่�มเวลา 02.00 น.
เป็็นต้้นไป
ทั้้�งนี้้� ปััจจุุบัันบริิษััทยัังไม่่มีีการเปิิดดำำ�เนิินการผลิิตตลอด 24 ชั่่�วโมง

กำำ�ลัังการผลิิตเต็็มที่่�และกำำ�ลัังการผลิิตจริิงในปััจจุุบััน
กำำ�ลัังการผลิิต
กำำ�ลัังการผลิิตเต็็มที่่�
กำำ�ลัังการผลิิตจริิงในปััจจุุบััน
(โดยประมาณ)
อัั ต ราการใช้้ กำำ�ลัั ง การผลิิ ต
ในปััจจุุบััน (โดยประมาณ)

กำำ�ลัังการผลิิตไม้้
ยางพารา
แปรรููปอบแห้้ง
(ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี)
8,700

กำำ�ลัังการผลิิต
เฟอร์์นิิเจอร์์
ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด
(ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี)
95,000

กำำ�ลัังการผลิิต
เฟอร์์นิิเจอร์์
ไม้้ยางพารา
(ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี)
7,900

กำำ�ลัังการผลิิต
กระดาษปิิดผิิว
(เมตรต่่อปีี)
24,000,000

6,500

59,885

5,690

16,084,300

ร้้อยละ 74.71

ร้้อยละ 63.04

ร้้อยละ 72.03

ร้้อยละ 67.02

หมายเหตุุ: ในส่่วนของกำำ�ลัังการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด และเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพารา ขณะนี้้�เครื่่�องจัักรได้้เดิินกำำ�ลัังเต็็มประสิิทธิิภาพและกำำ�ลััง
แรงงานที่่�มีีอยู่่�ในขณะนี้้�แล้้ว
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รายละเอีียดเครื่่�องจัักร อุุปกรณ์์ ที่่�ใช้้ ในการผลิิต โดยแบ่่งแยกตามกระบวนการผลิิต
1. การผลิิตไม้้ยางพาราแปรรููป ประกอบด้้วย
เครื่่�องจัักร อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ ในการผลิิต
กำำ�ลัังการผลิิต
โดยเฉลี่่�ย 900 – 1,000 คิิวบิิกฟุุต/วััน สำำ�หรัับระยะเวลาการผลิิต
โต๊ะเลื่อยไม้ซุง
ตั้้�งแต่่เวลา 08.00 – 17.00 น.
โดยเฉลี่่�ย 70 – 80 คิิวบิิกฟุุต สำำ�หรัับการอบ 45 นาทีี ต่่อรอบ
ถัังอััดน้ำ�ำ�ยาความดัันสููง เพื่่�อป้้องกัันมอด และปลวก
โดยจะอบประมาณ 8 – 9 รอบต่่อวััน
เตาอบ
จ�ำนวน 8 เตา โดยสามารถบรรจุได้ 850 – 1,000 คิวบิกฟุตต่อวัน
บอยเลอร์ โดยใช้ฟืน และเศษไม้ที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต
เป็นเชื้อเพลิง
2. การผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพารา ประกอบด้้วย
เครื่่�องจัักร อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ ในการผลิิต
1. โต๊๊ะตััดไม้้ตามขนาดที่่�กำำ�หนดเพื่่�อเตรีียมวััตถุุดิิบ
2. เครื่่�องจัักร CNC เพื่่�อตััด เจาะไม้้ ตามรููปแบบ และขนาดที่่�กำำ�หนดเพื่่�อเตรีียมขึ้้�นรููป โดยใช้้เทคโนโลยีีจากประเทศญี่่�ปุ่่�น และไต้้หวััน
3. เครื่่�องไสไม้้ เครื่่�องขััด
4.	อุุปกรณ์์การพ่่นสีี
ปริิมาณการผลิิตของเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพารา ในช่่วงที่่�ผ่่านมา
ประเภทสิินค้้า
โต๊๊ะรัับประทานอาหาร (Dining Table)
เก้้าอี้้�รัับประทานอาหาร (Dining Chair)
ม้้านั่่�งยาว (Bench)
เตีียง (Bed)
โต๊๊ะ (Center)
ตู้้�เอนกประสงค์์ (Buffet + Hutch)
รถเข็็น (Wagon)
ชั้้�นวางของ (Shelf)
ส่่วนประกอบอื่่�น ๆ
รวมปริิมาณการผลิิต

(หน่่วย : ตััว)

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

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

ปีี 2563
10,514
83,583
170
19,800
9,083
7,938
10,009
40,095
181,548
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3. การผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด ประกอบด้้วย
เครื่่�องจัักร อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ ในการผลิิต
1. โต๊๊ะตััดไม้้ตามขนาดที่่�กำำ�หนดเพื่่�อเตรีียมวััตถุุดิิบ
2. เครื่่�องจัักรสำำ�หรัับใช้้ ในการปิิดกระดาษปิิดผิิวไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด
3. เครื่่�องจัักร CNC เพื่่�อตััด เจาะไม้้ ตามรููปแบบ และขนาดที่่�กำำ�หนดเพื่่�อเตรีียมขึ้้�นรููปร่่าง โดยใช้้เทคโนโลยีีจากประเทศเยอรมััน
ปริิมาณการผลิิตของเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด ในช่่วงที่่�ผ่่านมา
ประเภทสิินค้้า

(หน่่วย : ตััว)

ปีี 2561
2,124,716
412,939
49,723
66,814
94,821
12,080
34,661
2,795,754

ชั้นวางของเอนกประสงค์
ตู้้�เอนกประสงค์์/ตู้้� โชว์์
ตู้ส�ำหรับใส่รองเท้า
ตู้เสื้อผ้า
ชั้นวางทีวี (ตัว)
โต๊๊ะคอมพิิวเตอร์์/โต๊๊ะทำำ�งาน
โต๊๊ะเครื่่�องแป้้ง/เตีียง
รวมปริิมาณการผลิิต

ปริิมาณการผลิิต
ปีี 2562
2,248,703
91,163
46,986
46,576
374,207
39,219
28,453
2,875,307

ปีี 2563
2,485,242
351,939
43,313
58,392
101,501
103,677
30,573
3,174,637

ในงวดบััญชีีปีี 2563 และปีี 2562 บริิษััทมีีสััดส่่วนการสั่่�งซื้้�อไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ดและไม้้เอ็็มดีีเอฟ ต่่อยอดสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบรวม คิิดเป็็นร้้อยละ
37.90 และร้้อยละ 27.75 ตามลำำ�ดัับ
4. การผลิิตกระดาษปิิดผิิว ประกอบด้้วย
เครื่่�องจัักร อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ ในการผลิิต
กำำ�ลัังการผลิิต
เครื่องจักรส�ำหรับพิมพ์ลายกระดาษฟอยล์ โดยใช้เทคโนโลยีจาก เครื่่�องจัักรสามารถเดิินเครื่่�องเพื่่�อพิิมพ์์ลายได้้ 24,000,000 เมตร
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน รวม 2 สายการผลิต
ต่่อปีี
เครื่องตรวจสอบคุณภาพของกระดาษปิดผิว
ปริิมาณการผลิิตกระดาษปิิดผิิว ในช่่วงที่่�ผ่่านมา
ขนาดกระดาษ
30 แกรม
45 แกรม
60 แกรม
รวมปริิมาณการผลิิต

ปีี 2561
14,259,400
1,488,500
336,400
16,084,300

(หน่่วย : ตััว)

ปริิมาณการผลิิต
ปีี 2562
13,545,450
1,446,940
379,350
15,371,740

ปีี 2563
13,802,600
1,517,105
360,800
15,680,505
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บริษัทมีการน�ำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตกระดาษปิดผิวจากต่างประเทศ โดยในงวดบัญชีปี 2563 และ ปี 2562 บริษัทมีสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 2.84 และร้อยละ 3.89 ของมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบรวม

วััตถุุดิิบที่่� ใช้้ ในการผลิิต

วััตถุุดิิบหลัักที่่�ใช้้ ในการผลิิตสิินค้้าของบริิษััทมีีทั้้�งหมดดัังต่่อไปนี้้�
วััตถุุดิิบที่่�ใช้้ ในการผลิิต
1. ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด ไม้้เอ็็มดีีเอฟ
2. 	สีี
3. 	วััสดุุอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ (ฟิิตติ้้�ง) (อาทิิ มืือจัับ บานพัับ
รางลิ้้�นชััก กุุญแจล็็อค กระจก)
4. กล่่อง
5. ไม้้ยางพาราท่่อน
6. 	อุุปกรณ์์อื่่�น ๆ (ได้้แก่่ โฟม โฟมชีีท กระดาษทราย และวััสดุุ
สิ้้�นเปลืือง)
7. กระดาษ
8. 	วััสดุุ PVC ปิิดขอบ
9. กาว
10. ไม้้แผ่่น/ไม้้หน้้าโต๊๊ะ/ไม้้วีีเนีียร์์/ไม้้อััดประสาน
11. ฟองน้ำำ��
12.	หนัังเทีียม (พีีวีีซีี)
13. เบาะ
รวม

สััดส่่วนการสั่่�งซื้้�อเมื่่�อเทีียบกัับ
มููลค่่าการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบทั้้�งหมด
(ร้้อยละ)
37.90
10.52

แหล่่งที่่�มาของวััตถุุดิิบ
สั่่�งซื้้�อจากภายในประเทศ
สั่่�งซื้้�อจากภายในประเทศ

15.45

สั่่�งซื้้�อจากภายในประเทศ

11.62
3.52

สั่่�งซื้้�อจากภายในประเทศ
สั่่�งซื้้�อจากภายในประเทศ

7.26

สั่่�งซื้้�อจากภายในประเทศ

3.63
4.40
3.66
0.89
0.49
0.19
0.46
100.00

สั่่�งซื้้�อจากต่่างประเทศเป็็นส่่วนใหญ่่
สั่่�งซื้้�อจากภายในประเทศ
สั่่�งซื้้�อจากภายในประเทศ
สั่่�งซื้้�อจากภายในประเทศ
สั่่�งซื้้�อจากภายในประเทศ
สั่่�งซื้้�อจากภายในประเทศ
สั่่�งซื้้�อจากภายในประเทศ

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท โดยสัดส่วนค�ำนวณจากที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี 2563

ช่่วงปีี 2563 บริิษััทมีีสััดส่่วนการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบทั้้�งหมดแบ่่งออกเป็็นการสั่่�งซื้้�อภายในประเทศ และต่่างประเทศ เท่่ากัับร้้อยละ 97.16 :
ร้้อยละ 2.84 ตามลำำ�ดัับ ในการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบจากผู้้�ผลิิตหรืือผู้้�จััดจำำ�หน่่ายในแต่่ละราย บริิษััทไม่่ได้้มีีการจััดทำำ�สััญญาซื้้�อขายแต่่อย่่างใด
ในการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบจากผู้้�ผลิิตหรืือผู้้�จััดจำำ�หน่่ายในแต่่ละราย ฝ่่ายจััดซื้้�อจะจััดทำำ�ข้้อมููลเปรีียบเทีียบเงื่่�อนไขของผู้้�ผลิิตและผู้้�จััดจำำ�หน่่าย
ปีีละ 2 ครั้้�ง จะจััดทำำ�และทบทวนข้้อมููลโดยเปรีียบเทีียบในช่่วงเดืือนธัันวาคม เพื่่�อใช้้เป็็นฐานข้้อมููลสำำ�หรัับการสั่่�งซื้้�อในช่่วงเดืือนมกราคม
ถึึงเดืือนมิิถุุนายน และในช่่วงเดืือนมิิถุุนายน เพื่่�อใช้้เป็็นฐานข้้อมููลสำำ�หรัับการสั่่�งซื้้�อในช่่วงเดืือนกรกฎาคมถึึงเดืือนธัันวาคม ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีี
นโยบายการกระจายการสั่่�งซื้้�อ และจะลดสััดส่่วนการสั่่�งซื้้�อหากพบว่่า เริ่่�มมีีการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบกัับผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายใดรายหนึ่่�งมากเกิินไป
ในปััจจุุบัันบริิษััทไม่่มีีการพึ่่�งพิิงผู้้�ผลิิตหรืือผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายใด และบริิษััทไม่่มีีการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งแต่่อย่่างใด
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ปััจจััยความเสี่่�ยง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ในธุุรกิิจการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ทุุกประเภท รวมถึึงการเป็็นผู้้�จััด
จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์ของไทยปััจจุุบัันมีีมููลค่่าประมาณ
115,442 ล้้านบาท และมีีผู้้�ประกอบการประมาณ 4,000 ราย
สำำ�หรัับปีี 2563 ประเทศไทยมีีผู้้�ประกอบการทั้้�งการเป็็นผู้้�ผลิิตและ
ผู้้�จำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์รายใหญ่่รวมไม่่ต่ำำ��กว่่า 5 ราย (รวมบริิษััท)
ซึ่่�งผู้้�ประกอบการรายใหญ่่ดัังกล่่าวหากพิิจารณาเปรีียบเทีียบกลุ่่�ม
ลููกค้้าเป้้าหมาย จะพบว่่าไม่่ใช่่กลุ่่�มลููกค้้าเดีียวกัันกัับบริิษััท กล่่าวคืือ
ผู้้�ประกอบการ 2 ราย ในกลุ่่�มดัังกล่่าว ดำำ�เนิินธุุรกิิจในรููปแบบ
ร้้านค้้าปลีีกเฟอร์์นิิเจอร์์ขนาดใหญ่่ที่�่จำำ�หน่่ายสิินค้้าภายใต้้ตรา
สิินค้้าของตนเอง และจำำ�หน่่ายสิินค้้าไปยัังผู้้� ใช้้เฟอร์์นิิเจอร์์ โดยตรง
(End-user) ในขณะที่่�อีีกรายจะเน้้นการผลิิตสิินค้้าเฟอร์์นิิเจอร์์
แบบครบวงจรที่่�ครอบคลุุมเกืือบทุุกประเภทเฟอร์์นิิเจอร์์ โดยมีีการ
จำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่านโชว์์รููม และลููกค้้าโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์
ต่่าง ๆ และรายสุุดท้้ายจะเป็็นการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์เพื่่�อรองรัับ
คำำ�สั่่�งซื้้�อจากผู้้�ค้้าปลีีกรายใหญ่่รายเดีียวเป็็นหลัักจึึงกล่่าวได้้ว่่า
ผู้้�ประกอบการทั้้�ง 4 ราย ไม่่ได้้เป็็นคู่่�แข่่งโดยตรงของบริิษััท เนื่่�องจาก
มีีกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายที่่� ไม่่เหมืือนกััน และหากพิิจารณาถึึงผู้้�ผลิิต
และจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ ที่่�มีีกลุ่่�มลููกค้้าเป็็นร้้านค้้าปลีีกขนาด
ใหญ่่ (Hypermarket) เหมืือนกัับบริิษััท ปััจจุุบัันมีีเพีียง 4 รายที่่�มีี
สิินค้้าวางจำำ�หน่่ายใน Hypermarket แต่่เนื่่�องจากผู้้�ผลิิตทั้้�ง 4 ราย
เป็็นโรงงานผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ขนาดกลางถึึงเล็็กที่่�มีีความสามารถ
ในการรัับคำำ�สั่่�งซื้้�อจำำ�กััด และไม่่มีีผู้้�ประกอบการรายใดที่่�มีียอดขาย

ใกล้้เคีียงกัับบริิษััท สำำ�หรัับคู่่�แข่่งขัันจากต่่างประเทศ จะมีีเพีียง
รายเดีียวที่่�มีีลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจใกล้้เคีียงกัับบริิษััท รวมถึึง
มีีกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายในต่่างประเทศเป็็นกลุ่่�มเดีียวกััน คืือ HEVEA
PAC Malaysia SDN BHD ประเทศมาเลเซีีย แต่่ด้้วยการสร้้างความ
สััมพัันธ์์อัันดีีกัับผู้้�ซื้้�อ รวมถึึงการให้้ความสำำ�คััญกัับคุุณภาพของ
สิินค้้า ควบคู่่�ไปกัับการผลิิตที่�่สามารถตอบสนองความต้้องการ
ของลููกค้้าตามปริิมาณที่่�ต้้องการได้้ จึึงทำำ�ให้้ลููกค้้าต่่างประเทศ
ส่่วนใหญ่่ยัังคงสั่่�งซื้้�อสิินค้้ากัับบริิษััทมายาวนานต่่อเนื่่�องกว่่า 10 ปีี
อย่่างไรก็็ตามบริิษััทตระหนัักดีีถึึงจุุดแข็็งของคู่่�แข่่งขัันในต่่างประเทศ
ซึ่่�งคู่่�แข่่งขัันที่่�สำำ�คััญคืือ กลุ่่�มโรงงานผู้้�ผลิิตในประเทศมาเลเซีีย และ
เวีียดนาม โดยมาเลเซีียจะมีีความได้้เปรีียบเรื่่�องเน้้นการผลิิตตาม
คำำ�สั่่�งซื้้�อ ผลิิตและขายในปริิมาณมาก โดยใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยเข้้า
มาช่่วยในกระบวนการผลิิต ต้้นทุุนแรงงานและค่่าขนส่่งไม่่สููง ขณะที่่�
เวีียดนามจะเน้้นการผลิิตตามคำำ�สั่่�งซื้้�อเช่่นเดีียวกััน ต้้นทุุนแรงงานต่ำำ��
แต่่จุุดอ่่อนคืือ ต้้องพึ่่�งพาวััตถุุดิิบนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ ซึ่่�งการจะ
สร้้างข้้อได้้เปรีียบของบริิษััท บริิษััทตระหนัักดีีถึึงการสร้้างจุุดยืืนให้้
กัับสิินค้้าของบริิษััท โดยการเกาะติิดแนวโน้้มพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป รวมถึึงการปรัับตััวไปสู่่�รููปแบบการผลิิตสิินค้้าที่่�
รองรัับกัับความต้้องการดัังกล่่าว การหาแนวทางลดต้้นทุุนและ
ค่่าใช้้จ่่ายให้้ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงหาช่่องทางสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
ให้้กัับสิินค้้า (Value Added) เพื่่�อให้้สามารถแข่่งขัันกัับความ
ได้้เปรีียบในด้้านต่่าง ๆ เมื่่�อเทีียบกัับคู่่�แข่่งได้้

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

นอกจากนี้้�ในรอบปีี 2563 จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
COVID-19 ทำำ�ให้้บริิษััทได้้รัับโอกาสจากลููกค้้าในประเทศญี่่�ปุ่่�น
ซึ่่�งเป็็นลููกค้้าหลัักเดิิมของบริิษััทที่่�มีีคำำ�สั่่�งซื้้�อเข้้ามาเพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
ต่่อเนื่่�องเช่่นกััน เนื่่�องจากภายใต้้สถานการณ์์ของ COVID-19
ทำำ�ให้้ผู้้�คนอาศััยอยู่่�ในบ้้านมากขึ้้�น ส่่งผลต่่อยอดขายเฟอร์์นิิเจอร์์ที่�่
เพิ่่�มสููงขึ้้�นมากในประเทศญี่่�ปุ่่�น ส่่งผลให้้บริิษััทมีีโอกาสได้้รัับคำำ�สั่่�งซื้้�อ
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องถึึงปีี 2564

1.2 ความเสี่่�ยงจากการแข่่งขัันของผู้้�ประกอบการรายใหม่่

บริิษััทจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ ให้้กัับลููกค้้าทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
โดยมีีสััดส่่วนการจำำ�หน่่ายในประเทศและส่่งออกต่่างประเทศในงวด
บััญชีีปีี 2562 คิิดเป็็นร้้อยละ 43.66 และร้้อยละ 56.34 ของรายได้้
จากการขาย ตามลำำ�ดัับและสำำ�หรัับงวดบััญชีีปีี 2563 คิิดเป็็นร้้อยละ
37.21 และร้้อยละ 62.79 ของรายได้้จากการขาย
จากข้้อมููลดัังกล่่าวจะเห็็นได้้ว่่า บริิษััทเริ่่�มมีีสััดส่่วนของรายได้้จาก
การจำำ�หน่่ายสิินค้้าส่่งออกต่่างประเทศเพิ่่�มขึ้้�นอีีกครั้้�งในรอบปีี
2563 สาเหตุุสำำ�คััญเกิิดจากบริิษััทมีีคำำ�สั่่�งซื้้�อจากลููกค้้าในกลุ่่�มใหม่่
เพิ่่�มขึ้้�น ได้้แก่่ กลุ่่�มลููกค้้าจากประเทศสหรััฐอเมริิกา อิินเดีีย และจีีน
ซึ่่�งกลุ่่�มลููกค้้าใหม่่ที่่�มีีคำำ�สั่่�งซื้้�อเพิ่่�มขึ้้�นเหล่่านี้้� เริ่่�มเข้้ามาตั้้�งแต่่ช่่วง
ปลายไตรมาสที่่� 2 ปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา ในขณะที่่�มีีรายได้้จากการ
จำำ�หน่่ายภายในประเทศลดลง ซึ่่�งสาเหตุุสำำ�คััญเกิิดจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่าสายพัันธ์์ ใหม่่ (COVID-19)
จากคำำ�สั่่�งปิิดร้้านค้้ารููปแบบ Hypermarket ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มลููกค้้า
ในประเทศที่่�สำำ�คััญของบริิษััทหลายรายในช่่วงไตรมาสที่่� 1 ปีี 2563
ที่่�ผ่่านมา สาเหตุุรองลงมาเกิิดจากการปรัับกลยุุทธ์์ลดช่่องทางการ
จำำ�หน่่ายสิินค้้าในบางช่่องทางลง เมื่่�อเทีียบกัับความไม่่คุ้้�มค่่าของ
การสร้้างรายได้้จากการขาย เพื่่�อลดต้้นทุุนและประหยััดค่่าใช้้จ่่าย
ให้้น้้อยลงกว่่าเดิิม ได้้แก่่ การดำำ�เนิินการปิิดโชว์์รููม ELEGA ซึ่่�ง
ได้้ดำำ�เนิินการครบทุุกสาขาตั้้�งแต่่ช่่วงปลายปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา
รวมถึึงการปรัับกลยุุทธ์์การขายผ่่านร้้านค้้าส่่งและร้้านค้้าปลีีกรายย่่อย
ทั่่�วประเทศใหม่่ ทำำ�ให้้รายได้้ ในช่่วงปีี 2563 จากฐานลููกค้้ากลุ่่�มนี้้�
ยัังไม่่เห็็นภาพการเติิบโตเมื่่�อเทีียบกัับช่่วงปีี 2562
หากพิิจารณาด้้านการแข่่งขัันพบว่่าผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์จาก
ผู้้�ผลิิตในประเทศมาเลเซีีย และเวีียดนามถืือเป็็นคู่่�แข่่งที่่�สำำ�คััญ
ของไทย แต่่หากพิิจารณาแล้้วในส่่วนการแข่่งขัันในตลาดอาเซีียนนั้้�น
ปััจจุุบัันยัังไม่่รุุนแรงมากนััก เพราะแต่่ละประเทศจะเน้้นสิินค้้าที่่�เป็็น
จุุดเด่่นของตััวเอง อาทิิ ประเทศอิินโดนีีเซีียจะเด่่นเรื่่�องเฟอร์์นิิเจอร์์
ที่่�ใช้้งานภายนอก (Outdoor furniture) มาเลเซีียมีีความเชี่่�ยวชาญ
เรื่่�องเฟอร์์นิิเจอร์์ที่�่ผลิิตในปริิมาณมาก มีีราคาถููก ฟิิลิิปปิินส์์
จะเด่่นในเรื่่�องออกแบบดีีไซน์์แต่่มีีการผลิิตน้้อย เวีียดนามมีีการผลิิต
ใกล้้เคีียงกัับไทยมากที่่�สุุด แต่่ก็็มีีจุุดอ่่อนในเรื่่�องวััตถุุดิิบที่่�ต้้องนำำ�เข้้า
เกืือบทั้้�งหมด ดัังนั้้�นจากที่่�กล่่าวมา บริิษััทได้้เตรีียมความพร้้อมเพื่่�อ
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รองรัับความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้�้นหากเกิิดปััญหาการแข่่งขัันด้้านราคา
โดยมีีนโยบายการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในกระบวนการผลิิต การใช้้
นโยบายการบริิหารจััดการต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายในการผลิิตให้้เป็็นไป
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ควบคู่่�ไปกัับการขยายฐานลููกค้้าไปยัังลููกค้้า
รายใหม่่ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศให้้เพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งได้้เริ่่�มเห็็นผล
แล้้วในรอบปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา รวมถึึงการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่ ๆ
เพื่่�อนำำ�เสนอลููกค้้ากลุ่่�มใหม่่ที่่�มีีศัักยภาพ รวมถึึงมีีแผนที่่�จะพััฒนา
เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการผลิิตให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการ
ของตลาดที่่�มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น โดยเน้้นการแข่่งขัันด้้านคุุณภาพสิินค้้า
และการกำำ�หนดราคาที่่�สามารถแข่่งขัันได้้เป็็นสำำ�คััญ นอกจากนี้้� ด้้วย
ความได้้เปรีียบจากการบริิหารต้้นทุุนที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ทำำ�ให้้บริิษััท
สามารถกำำ�หนดราคาที่่�แข่่งขัันได้้ และด้้วยคุุณภาพสิินค้้าที่่�เป็็น
ที่่�ยอมรัับจากลููกค้้าทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศมายาวนานกว่่า
จึึงทำำ�ให้้บริิษััทมั่่�นใจว่่าจะได้้รัับผลกระทบจากความเสี่่�ยงด้้านการ
แข่่งขัันค่่อนข้้างน้้อย ทั้้�งนี้้�หากพิิจารณาสััดส่่วนด้้านต้้นทุุนขาย
ต่่อรายได้้จากการขาย เปรีียบเทีียบระหว่่างปีี 2562 และ ปีี 2563
จะพบว่่า มีีสััดส่่วนอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 67.90 และร้้อยละ 77.81 ตามลำำ�ดัับ
อย่่างไรก็็ตามสััดส่่วนต้้นทุุนขายได้้ปรัับตััวเพิ่่�มสููงขึ้้�นในช่่วง
ปีี 2563 สาเหตุุที่�่สำำ�คััญเกิิดจากต้้นทุุนค่่าแรงงานเพิ่่�มสููงขึ้้�นจากการ
repack สิินค้้าเพื่่�อระบายสต็็อก เสริิมสภาพคล่่อง และมีีต้้นทุุนค่่าไม้้
ปาติิเคิิลบอร์์ด ไม้้เอ็็มดีีเอฟ เพิ่่�มขึ้้�นตั้้�งแต่่ช่่วงไตรมาสที่่� 4 ที่่�ผ่่านมา
จากกลุ่่�มผู้้�ผลิิตไม้้ปาติิเคิิลบอร์์ด และไม้้เอ็็มดีีเอฟมีีการปรัับราคา
สิินค้้า ทั้้�งนี้้�บริิษััทได้้วางแผนเพื่่�อลดผลกระทบดัังกล่่าวผ่่านการ
เจรจากัับผู้้�ผลิิต รวมถึึงการทยอยปรัับราคาสิินค้้าเพิ่่�มขึ้้�นสำำ�หรัับ
คำำ�สั่่�งซื้้�อที่่�ลอตถััดไปเพื่่�อชดเชยส่่วนของต้้นทุุนการผลิิตที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น

1.3 ความเสี่่�ยงจากการผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยน

บริิษััทมีีการจำำ�หน่่ายสิินค้้าไปยัังลููกค้้าต่่างประเทศ โดยกำำ�หนด
เงื่่�อนไขการชำำ�ระค่่าสิินค้้าเป็็นสกุุลดอลล่่าร์์สหรััฐ ซึ่่�งในงวดบััญชีี
ปีี 2562 และงวดบััญชีีปีี 2563 บริิษััทมีีสััดส่่วนการจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ไปยัังต่่างประเทศคิิดเป็็นร้้อยละ 56.34 และร้้อยละ 62.79 ของรายได้้
จากการขาย ตามลำำ�ดัับ นอกจากนี้้� บริิษััทมีีการนำำ�เข้้าวััตถุุดิิบเพื่่�อ
ผลิิตกระดาษปิิดผิิวจากต่่างประเทศและการสั่่�งซื้้�อเฟอร์์นิิเจอร์์เพื่่�อ
จำำ�หน่่ายภายในโชว์์รููม โดยในงวดบััญชีีปีี 2562 และงวดบััญชีีปีี 2563
บริิษััทมีีสััดส่่วนการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบดัังกล่่าวคิิดเป็็นร้้อยละ 2.84 และ
ร้้อยละ 3.89 ของมููลค่่าการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบรวม ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงอาจ
ได้้รัับความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยน ซึ่่�งอาจ
ส่่งผลกระทบต่่อกำำ�ไรสุุทธิิของบริิษััทได้้ อย่่างไรก็็ตาม บริิษััท
ได้้เตรีียมเครื่่�องมืือทางการเงิินสำำ�หรับั ป้้องกัันความเสี่่ย� งที่่อ� าจจะเกิิดขึ้น้�
ดัังกล่่าว โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีวงเงิินซื้้�อขาย
เงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า (Forward Contract) กัับสถาบัันการเงิิน
แห่่งหนึ่่�งในประเทศ เป็็นจำำ�นวนเงิินรวมประมาณ 0.05 ล้้านเหรีียญ
สหรััฐ หรืือคิิดเป็็นเงิินบาทจำำ�นวนรวมประมาณ 1.55 ล้้านบาท
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เพื่่�อลดผลกระทบจากความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�อาจจะเกิิด
ขึ้้�นในอนาคตได้้ ในระดัับหนึ่่�ง ทั้้�งนี้้�บริิษััทมีีนโยบายในการใช้้วงเงิินซื้้�อ
ขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้าให้้เพีียงพอกัับระดัับมููลค่่าที่่�คิิดว่่า
เพีียงพอในการป้้องกัันความเสี่่�ยงโดยจะไม่่มีีการเปิิดวงเงิินซื้้�อขาย
เพื่่�อใช้้ประโยชน์์ ในรููปแบบการเก็็งกำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยนแต่่อย่่างใด

1.4 ความเสี่่�ยงจากการไม่่มีีสััญญารัับซื้้�อสิินค้้าในระยะยาว

ปััจจุุบัันบริิษััทผลิิตและจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ ผ่่านรููปแบบการจำำ�หน่่าย
หลััก 4 รููปแบบคืือ
แบบที่่� 1 การผลิิตและจำำ�หน่่ายตามคำำ�สั่่�งซื้้�อ (Made to Order)
โดยในงวดบััญชีีปีี 2562 และงวดบััญชีีปีี 2563 บริิษััทจำำ�หน่่าย
สิินค้้าในลัักษณะผลิิตตามคำำ�สั่่�งซื้้�อเท่่ากัับ 705.90 ล้้านบาท
และ 869.29 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 59.06 และร้้อยละ
65.33 ของรายได้้จากการจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ ตามลำำ�ดัับ
โดยปััจจุุบัันบริิษััทมีีสััดส่่วนการผลิิตและจำำ�หน่่ายตามคำำ�สั่่�งซื้้�อ
คิิดเป็็นสััดส่่วนสููงที่่�สุุดซึ่่�งการผลิิตตามคำำ�สั่่�งซื้้�อครอบคลุุม
ตั้้�งแต่่การผลิิตเพื่่�อการส่่งออกและการผลิิตเพื่่�อจำำ�หน่่าย
ให้้กัับ กลุ่่�มร้้านค้้าปลีีกขนาดใหญ่่ ได้้แก่่ โฮมโปร (Home Pro)
เทสโก้้ โลตััส (Tesco Lotus) บิ๊๊�กซีี (Big C) เมกา โฮม (Mega
Home) ดููโฮม (Do Home) โกลบอลเอ้้าส์์ (Global House)
วิินเนอร์์ (Winner) โดยคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 28.99 ของรายได้้
จากการขายทั้้�งหมด หรืือคิิดเป็็นมููลค่่าเท่่ากัับ 385.73 ล้้านบาท
สำำ�หรัับรอบปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา
แบบที่่� 2 การผลิิตและจำำ�หน่่ายโดยใช้้ตราสิินค้้าของบริิษััท
ในส่่วนนี้้�จะมีีสััดส่่วนเพีียงเล็็กน้้อยของรายได้้จากการขาย
ทั้้�งหมด สำำ�หรัับรอบปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา จะเป็็นการผลิิตภายใต้้
ตราสิินค้้า ฮาสต้้า (HASTA) ให้้กัับ มิิสเตอร์์ ดีี ไอ วาย (Mr.DIY)
โดยในปีีที่�่ผ่่านมาลููกค้้าหลายรายได้้หัันไปใช้้การสั่่�งผลิิต
ตามคำำ�สั่่�งซื้้�อโดยใช้้ตราสิินค้้าของลููกค้้าเองในการผลิิต ทำำ�ให้้
ในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทไม่่ได้้มีีการใช้้ตราสิินค้้าของบริิษััท
เพื่่�อผลิิตให้้กัับลููกค้้าหลายราย คงเหลืือเพีียงการผลิิตให้้กัับ
ร้้านมิิสเตอร์์ ดีี ไอ วาย เท่่านั้้�น
แบบที่่� 3 การจำำ�หน่่ายผ่่านโชว์์รููม ผลจากช่่วงปลายปีี 2562
ที่่�บริิษััทได้้ปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่าย
คงที่่�จากโชว์์รููม ELEGA ในสาขาที่่�มีีผลการดำำ�เนิินงานไม่่เป็็นไป
ตามเป้้าหมายที่่ว� างไว้้ เพื่่อ� เป็็นการบริิหารต้้นทุุน และเพิ่่�มประสิิทธิิ
ให้้กัับช่่องการจำำ�หน่่าย โดยได้้หาแนวทางการพััฒนาและ
ปรัับปรุุงโชว์์รููมในรููปแบบใหม่่ให้้เกิิดขึ้้�นโดยการพััฒนาโชว์์รููม
รวมที่่�มีีพื้้�นที่่�ขนาดใหญ่่ขึ้�้นภายใต้้ชื่่�อ “ECF OUTLET” เพื่่�อเป็็น
โชว์์รููมจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ ทุุกแบรนด์์ ทุุกรููปแบบ ภายใต้้
การผลิิตและจำำ�หน่่าย รวมทั้้�งสิินค้้านำำ�เข้้าของบริิษััท โดย

ในงวดบััญชีีปีี 2562 และงวดบััญชีีปีี 2563 บริิษััทมีียอดขาย
ที่่�จำำ�หน่่ายผ่่านโชว์์รููมเท่่ากัับ 27.20 ล้้านบาท และ 48.13
ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 2.28 และร้้อยละ 3.62 ของรายได้้
จากการจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ ตามลำำ�ดัับ
แบบที่่� 4 การจำำ�หน่่ายผ่่านร้้านค้้าส่่ง และร้้านค้้าปลีีกย่่อย
ทั่่�วประเทศ (Dealer) ที่่�ผ่่านมาบริิษััทมีีช่่วงเปลี่่�ยนผ่่านเพื่่�อ
ปรัับปรุุงระบบการขายและการตลาด ระบบการรัับชำำ�ระเงิิน
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการจำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทางนี้้�ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
ดัังนั้้�นมููลค่่ายอดขายในการจำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทางนี้้�จึึงยััง
ไม่่เห็็นผลการเติิบโตอย่่างชััดเจนมากนัักสำำ�หรัับรอบปีี 2563
ที่่�ผ่่านมา โดยในงวดบััญชีีปีี 2562 และงวดบััญชีีปีี 2563 บริิษััท
ผลิิตและจำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทางนี้้�มีีมููลค่่าเท่่ากัับ 90.33 ล้้านบาท
และ 27.55 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 7.22 และร้้อยละ 2.07
ของรายได้้จากการจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ ตามลำำ�ดัับ
แบบที่่� 5 การจำำ�หน่า่ ยผ่่านช่่องทางออนไลน์์ ได้้แก่่ ทางเว็็บไซต์์ของ
บริิษััทที่่� www.eastcoast.co.th หรืือ ผ่่านออนไลน์์แพลทฟอร์์ม
ต่่าง ๆ อาทิิ ลาซาด้้า (Lazada) ชอปปี้้� (Shopee) เป็็นต้้น
ซึ่่�งปััจจุุบัันมููลค่่าการจำำ�หน่่ายยัังอยู่่�ระหว่่างการสร้้างแนวทาง
และจััดหากลยุุทธ์์เพื่่�อการเติิบโตที่่�มากขึ้้�นในอนาคต
อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจากรููปแบบหลัักของการผลิิตสิินค้้าของ
บริิษััทคืือ การผลิิตตามคำำ�สั่่�งซื้้�อ ซึ่่�งบริิษััทจะได้้รัับแผนการสั่่�งซื้้�อ
ล่่วงหน้้าจากลููกค้้าทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศทุุกปีี โดยลููกค้้า
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศจะไม่่มีีการทำำ�สััญญาซื้้�อสิินค้้าในระยะยาว
ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงอาจได้้รัับความเสี่่�ยงจากความไม่่แน่่นอนของปริิมาณ
คำำ�สั่่�งซื้้�อของลููกค้้าเนื่่�องจากไม่่มีีการทำำ�สััญญาซื้้�อสิินค้้าในระยะยาว
กล่่าวคืือลููกค้้าอาจลดปริิมาณคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� หรืือไม่่สั่่ง� ซื้้อ� สิินค้้าในอนาคตได้้
ซึ่่�งเหตุุการณ์์ดัังกล่่าว อาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษััทและผลกำำ�ไรของกิิจการ แต่่อย่่างไรก็็ตามเนื่่�องจากสิินค้้าของ
บริิษััทมีีคุุณภาพในการผลิิต รวมถึึงการกำำ�หนดราคาที่่�เหมาะสม
เมื่่�อเทีียบกัับคู่่�แข่่งขััน ซึ่่�งทางบริิษััทจะได้้เปรีียบจากการรัับคำำ�สั่่�งซื้้�อ
ในปริิมาณที่่�มากเพื่่�อให้้เกิิดการประหยััดจากขนาด (Economies of
scale) และการส่่งมอบสิินค้้าที่่�ตรงตามกำำ�หนดเวลา จึึงทำำ�ให้้ลููกค้้า
ต่่างประเทศ และกลุ่่�มร้้านค้้าปลีีกสมััยใหม่่ (Hypermarket) ของบริิษััท
ทั้้�งหมด ยัังคงมีียอดสั่่�งซื้้�อสิินค้้ากัับบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้�
บริิษััทยัังมีีแนวทางการกระจายความเสี่่�ยงโดยพััฒนาช่่องทาง
การจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าให้้เพิ่่�มขึ้้�นในทุุก ๆ ช่่องทาง เพื่่�อลดการพึ่่�งพิิง
การจำำ�หน่่ายสิินค้้าเพีียงช่่องทางจำำ�หน่่ายใดจำำ�หน่่ายหนึ่่�งเท่่านั้้�น
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2. ความเสี่่�ยงด้้านการผลิิต
2.1 ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับวััตถุุดิิบ
•

ความเสี่่�ยงจากการขาดแคลนวััตถุุดิิบ
ในงวดบััญชีีปีี 2562 และงวดบััญชีีปีี 2563 บริิษััทมีีสััดส่่วน
การสั่่�งซื้้�อไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด คิิดเป็็นร้้อยละ 27.75 และร้้อยละ
37.90 ของยอดสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบรวม ซึ่่�งในรอบปีี 2563 มีีสััดส่่วน
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับช่่วงปีี 2562 เนื่่�องจากนัับตั้้�งแต่่ช่่วงไตรมาส
ที่่� 3 ทางกลุ่่�มผู้้�ผลิิตได้้เริ่่�มปรัับราคาไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ดให้้เพิ่่�ม
สููงขึ้้�นตั้้�งแต่่ร้้อยละ 7 ถึึงร้้อยละ 10 ขึ้้�นอยู่่�กัับประเภทของไม้้
ที่่�สั่่�งซื้้�อ นัับตั้้�งแต่่ช่่วงไตรมาสที่่� 4 ปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา ส่่งผล
ให้้บริิษััทมีีมููลค่่าการสั่่�งซื้้�อไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ดเพิ่่�มขึ้้�น

บริิษััทไม่่มีีการทำำ�สััญญาซื้้�อขายกัับผู้้�จำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบรายใด
รายหนึ่่�งโดยเฉพาะ ดัังนั้้�นบริิษััทจึึงอาจได้้รัับความเสี่่�ยงจากการ
จััดหาวััตถุุดิิบหากผู้้�จััดจำำ�หน่่ายไม่่สามารถจำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบให้้
กัับบริิษััทได้้อย่่างเพีียงพอ หรืืองดการจำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบให้้กัับ
บริิษััท แต่่อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทตระหนัักถึึงประเด็็นความเสี่่�ยง
ดัังกล่่าว และได้้มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากการจััดหาวััตถุุดิิบ
โดยได้้สั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบจากผู้้�จำำ�หน่่ายรายใหญ่่ที่�่มีีศัักยภาพ
ด้้านการผลิิตรวม 7 ราย ควบคู่่�ไปกัับการรัักษาความสััมพัันธ์์
อัันดีีกัับผู้้�จำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบมายาวนานต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งจำำ�นวน
ผู้้�จำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบกว่่าร้้อยละ 80 ของจำำ�นวนผู้้�จำำ�หน่่าย
วััตถุุดิิบหลััก มีีการขายวััตถุุดิิบให้้กัับบริิษััทมาเป็็นเวลานาน
มากกว่่า 10 ปีีขึ้้�นไป
• ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของราคาวััตถุุดิิบ
	วััตถุุดิิบหลัักในการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ของบริิษััทได้้แก่่ ไม้้ปาร์์ติิเคิิล
บอร์์ด และไม้้ยางพารา โดยในช่่วงปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา ราคา
วััตถุุดิิบหลัักของไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ดได้้ปรัับตััวเพิ่่�มสููงขึ้้�น
นัับตั้้�งแต่่ช่่วงไตรมาสที่่� 3 ของปีี 2563 สาเหตุุจากเกษตรกร
โค่่นไม้้ยางพาราลดลงเนื่่�องจากราคาน้ำำ��ยางปรัับตััวเพิ่่�มสููงขึ้้�น
ซึ่่�งเมื่่�อราคาวััตถุุดิิบปรัับเพิ่่�มสููงขึ้้�น บริิษััทจะใช้้วิิธีีปรัับเพิ่่�ม
ราคาขายสำำ�หรัับคำำ�สั่่�งซื้้�อจากลููกค้้าที่่�เข้้ามาใหม่่เพื่่�อชดเชย
กัับต้้นทุุนวััตถุุดิิบที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น อย่่างไรก็็ตามบริิษััทยัังคงใช้้
นโยบายการควบคุุมต้้นทุุนการผลิิต และบริิหารจััดการของ
เสีียภายในโรงงานอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อควบคุุมสััดส่่วนต้้นทุุน
การผลิิตและต้้นทุุนขายให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมเพื่่�อไม่่ให้้
กระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานโดยภาพรวมของบริิษััท
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ในส่่วนของไม้้ยางพารานั้้�น ปััจจุุบัันในประเทศไทยมีีพื้้�นที่่�ปลููกไม้้
ยางพาราทั้้�งประเทศอยู่่�ที่่�ปริิมาณ 22.53 ล้้านไร่่ ตามตััวเลขคาด
การณ์์ปีี 2562 จากสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่่�จััดทำำ�ขึ้้�น
ในรอบปีี 2563 ในขณะที่่�มีีปริิมาณการตััดโค่่นไม้้ยางพาราจะ
อยู่่�ที่่�ปีีละประมาณ 500,000 ไร่่ ซึ่่�งการปลููกไม้้ยางพาราของ
เกษตรกรผู้้�ปลููก มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อกรีีดน้ำำ��ยางไปทำำ�ยางแผ่่น
เพื่่�อจำำ�หน่่าย ซึ่่�งต้้นยางถืือเป็็นผลพลอยได้้จากการปลููกยาง
เนื่่�องจากเมื่่�อต้้นยางมีีอายุุมากขึ้้�น น้ำำ��ยางจะลดลง จึึงตััดโค่่น
ไม้้ยางมาจำำ�หน่่าย โดยเฉพาะในธุุรกิิจผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์เพื่่�อ
จำำ�หน่า่ ย ดัังนั้้น� หากมีีปริิมาณความต้้องการไม้้ยางพารามากขึ้้น�
ย่่อมส่่งผลกระทบต่่อต้้นทุุนไม้้ยางอัันจะนำำ�มาซึ่่�งผลกระทบ
ต่่อความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรของกิิจการได้้ ปััจจุุบัันบริิษััท
ไม่่ได้้รัับผลกระทบด้้านความผัันผวนของราคาไม้้ยางพารา
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นแต่่อย่่างใด
	ทั้้�งนี้้�โดยภาพรวมแล้้วในส่่วนของการบริิหารจััดการต้้นทุุน
วััตถุุดิิบหลัักทั้้�งสองประเภทดัังกล่่าว บริิษััทจะมีีการติิดตาม
ความเคลื่่�อนไหว การเปลี่่�ยนแปลงขึ้้�นลงของราคาอย่่างใกล้้ชิิด
เพื่่�อให้้ทัันต่่อสถานการณ์์ บริิษััทจะพิิจารณาราคาซื้้�อไม้้ โดย
อาศััยข้้อมููลที่่� ได้้จากการสำำ�รวจสภาวะตลาดของวััตถุุดิิบไม้้
และพิิจารณาถึึงปริิมาณไม้้ที่่�ต้้องการใช้้ เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถ
ควบคุุมต้้นทุุนวััตถุุดิิบไม้้ ให้้มีีความเหมาะสมและเป็็นไปตาม
ภาวะตลาด ตลอดจนสามารถปรัับกลยุุทธ์์การขายเพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับภาวะต้้นทุุนที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปได้้

2.2 ความเสี่่�ยงจากการขาดแคลนแรงงาน

บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์กระดาษปิิดผิิว
และไม้้ยางพาราแปรรููป อบแห้้ง ซึ่่�งแรงงานด้้านการผลิิตถืือเป็็น
ส่่วนสำำ�คััญ โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีพนัักงาน
รวมทั้้�งสิ้้�น 1,259 คน แบ่่งเป็็นพนัักงานประจำำ�จำำ�นวน 207 คน และ
ลููกจ้้างรายวัันจำำ�นวน 1,052 คน ซึ่่�งประมาณร้้อยละ 83.56 ของ
จำำ�นวนลููกจ้้างรายวัันทั้้�งหมดอยู่่�ในฝ่่ายโรงงาน/ผลิิต ซึ่่�งการมีี
แรงงานเป็็นจำำ�นวนมาก ย่่อมส่่งผลกระทบต่่อต้้นทุุนการผลิิตและ
ความสามารถในการแข่่งขัันของกิิจการ โดยในระหว่่างปีี คนงาน
มีีการเปลี่่�ยนงานรวมทั้้�งบริิษััทมีีการขยายกระบวนการผลิิตอยู่่�ตลอด
เวลา จึึงอาจเกิิดการหมุุนเวีียนของแรงงานเพิ่่�มขึ้้�น/ลดลง จนอาจ
ส่่งผลกระทบต่่อความสามารถในการผลิิตได้้ ในบางช่่วง ซึ่่�งบริิษััท
ตระหนัักถึึงประเด็็นความเสี่่�ยงดัังกล่่าว และกำำ�หนดแนวทางป้้องกััน
ความเสี่่�ยงจากการขาดแคลนแรงงาน ซึ่่�งที่่�ผ่่านมาบริิษััทยัังไม่่เคย
ประสบกัับปััญหาดัังกล่่าว นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมีีแผนที่่�จะปรัับปรุุง
สายการผลิิต ด้้วยการนำำ�เข้้าเครื่่�องจัักรที่่�มีีเทคโนโลยีีทัันสมััย
เพื่่�อให้้กระบวนการผลิิตเป็็นระบบอััตโนมััติิ (Automatic System)
มากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งจะช่่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลน
แรงงานที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ ในระดัับหนึ่่�ง
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รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

3. ความเสี่่�ยงด้้านการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพิิงผู้้�บริิหารหลััก

บริิษััทเริ่่�มดำำ�เนิินธุุรกิิจจากการก่่อตั้้�งโดยนายวััลลภ สุุขสวััสดิ์์� และ
ขยายธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องผ่่านการบริิหารอย่่างมืืออาชีีพของกลุ่่�ม
ผู้้�บริิหารในครอบครััวสุุขสวััสดิ์์� ซึ่่�งตลอดระยะเวลาการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจมายาวนานกว่่า 20 ปีี ผู้้�บริิหารหลัักของบริิษััทได้้สร้้างความ
น่่าเชื่่�อถืือให้้กัับกิิจการ และสร้้างความสััมพัันธ์์ที่�่ดีีกัับลููกค้้าทั้้�งใน
และต่่างประเทศมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังนั้้�นบริิษััทจึึงอาจได้้รัับความ
เสี่่�ยงจากการพึ่่�งพิิงผู้้�บริิหารหลัักของบริิษััทในด้้านการบริิหารงาน
ซึ่่�งหากมีีการเปลี่่�ยนแปลงผู้้�บริิหารหลัักอาจจะส่่งผลกระทบต่่อการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััทได้้ ทั้้�งนี้้� บริิษััทตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงดัังกล่่าว
จึึงได้้มีีการจััดทำำ�แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession plan) และ
ได้้สนัับสนุุนให้้พนัักงานของบริิษััทมีีบทบาทในการแสดงความคิิดเห็็น
และปฏิิบััติิงานภายใต้้อำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�กำำ�หนดอย่่างเต็็มที่่� รวมถึึงผลัักดััน
ให้้เกิิดการทำำ�งานเป็็นทีีมเพื่่�อสร้้างศัักยภาพและประสิิทธิิภาพ
ในการทำำ�งานให้้เพิ่่�มขึ้้�น ภายใต้้การพิิจารณาผลตอบแทนอย่่าง
เหมาะสมและเพีียงพอ ควบคู่่�ไปกัับการให้้ความสำำ�คััญกัับการ
ฝึึกอบรมพนัักงานทุุกระดัับให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจในการทำำ�งาน
โดยเท่่าเทีียมและสม่ำำ��เสมอ รวมทั้้�งได้้ส่่งเสริิมและมอบหมายให้้พนัักงาน
มีีตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�การงานที่่�สููงขึ้้�นเพื่่�อรองรัับด้้านการบริิหารจััดการ
ของบริิษััท ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงมั่่�นใจว่่าจะสามารถลดการพึ่่�งพิิงการ
บริิหารงานโดยผู้้�บริิหารหลัักได้้ ในอนาคต

4. ความเสี่่�ยงจากการเข้้าลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงาน
ทดแทน

นัับตั้้�งแต่่ช่่วงปีี 2559 บริิษััทได้้ขยายการดำำ�เนิินธุุรกิิจไปสู่่�ธุุรกิิจด้้าน
พลัังงานทดแทน จนกระทั่่�ง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีการ
ลงทุุนในโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ (ภายหลัังจากวัันที่่�
24 ธัันวาคม 2563 บริิษััทได้้จำำ�หน่่ายไปซึ่่�งหุ้้�นสามััญทั้้�งหมดที่่�ถืือ
ลงทุุนผ่่านบริิษััทร่่วม คืือ บริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด ซึ่่�ง
เป็็นผู้้�เข้้าลงทุุนในธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวลโดยสามารถปิิด
การซื้้�อขายได้้ ในวัันดัังกล่่าว และได้้รัับเงิินค่่าจำำ�หน่่ายหุ้้�นจำำ�นวนรวม
233.88 ล้้านบาท) ซึ่่�งบริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด ในฐานะบริิษััท
ย่่อยที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นอยู่่�ร้้อยละ 99.99 เป็็นผู้้�เข้้าลงทุุนในโครงการ
ดัังกล่่าว ดัังนั้้�น การเข้้าลงทุุนในธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
อาจเกิิดความเสี่่�ยงในด้้านต่่าง ๆ ได้้แก่่
•	ความเสี่่�ยงจากความสำำ�เร็็จของโครงการ/ความเสี่่�ยงจากการ
เปิิดดำำ�เนิินโครงการที่่�ล่่าช้้ากว่่าแผนที่่�วางไว้้ ซึ่่�งในส่่วนของ
โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่�่เมืืองมิินบูู ประเทศ
เมีียนมาร์์ ผ่่านการเข้้าถืือหุ้้�นร้้อยละ 20 ในบริิษััท กรีีน เอิิร์์ธ
พาวเวอร์์ (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด ปััจจุุบัันยัังอยู่่�ระหว่่างการก่่อสร้้าง

โครงการสำำ�หรัับเฟสที่่� 2 3 และ 4 จำำ�นวนรวม 170 เมกะวััตต์์
แรกจากทั้้�งหมด 220 เมกะวััตต์์ ซึ่่�งอาจมีีความเสี่่�ยงหากเกิิด
อุุปสรรคในระหว่่างการก่่อสร้้างโครงการ ทำำ�ให้้วัันเปิิดดำำ�เนิิน
การเชิิงพาณิิชย์์ต้้องล่่าช้้าออกไป หรืือทำำ�ให้้มีีต้้นทุุนหรืือ
ค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ เพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งจะส่่งผลให้้บริิษััทได้้รัับผลตอบแทน
จากการลงทุุนน้้อยกว่่าที่่�คาดการณ์์ ไว้้ ทั้้�งนี้้�ภายใต้้สถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่าสายพัันธุ์์�ใหม่่ (COVID-19)
ที่่�ทำำ�ให้้การเดิินทางเข้้าพื้้�นที่่�ก่่อสร้้างโครงการมีีความจำำ�เป็็น
ต้้องล่่าช้้าออกไป อย่่างไรก็็ตามตามเงื่่�อนไขของสััญญาซื้้�อขาย
ไฟฟ้้าของโครงการสามารถอ้้างสาเหตุุสุดวิ
ุ สัิ ยั (Force Majeure) ได้้
แต่่อย่่างไรก็็ตามในขณะนี้้�ทางโครงการยัังไม่่ได้้รัับแจ้้งเพื่่�อเตืือน
ถึึงความล่่าช้้าของการก่่อสร้้างโครงการจากหน่่วยงานรััฐบาล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องของประเทศเมีียนมาร์์แต่่อย่่างใด
ในประเด็็นความเสี่่�ยงดัังกล่่าว บริิษััทได้้ส่่งตััวแทนกรรมการของ
บริิษััทเข้้าร่่วมประชุุมและดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการบริิษััทใน
บริิษััท กรีีน เอิิร์์ธ พาวเวอร์์ (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด ซึ่่�งตััวแทน
กรรมการของบริิษััท ได้้เข้้าร่่วมประชุุมและรัับฟัังความคืืบหน้้า
รวมทั้้�งปััญหาและแนวทางการแก้้ ไขเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการของ
โครงการลุุล่่วงตามแผนงานที่่�วางไว้้อย่่างใกล้้ชิิด ทั้้�งนี้้�ตััวแทน
กรรมการจะนำำ�เสนอรายละเอีียดต่่าง ๆ ต่่อที่่�ประชุุมคณะ
กรรมการบริิษััทเพื่่�อรัับทราบความคืืบหน้้าการดำำ�เนิินการ
ก่่อสร้้างโครงการอย่่างต่่อเนื่่�องในทุุกคราวที่่�มีีการจััดประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท
	ปััจจุุบัันโครงการโรงไฟฟ้้าดัังกล่่าวสามารถจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าเชิิง
พาณิิชย์์และรัับรู้้�รายได้้ ขนาดกำำ�ลัังการผลิิต 50 MW เฟสที่่� 1
ได้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 27 กัันยายน 2562 เป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว โดย
สำำ�หรัับเฟสที่่�เหลืืออีีกสามเฟสดัังกล่่าวคาดว่่า จะสามารถเริ่่�ม
ดำำ�เนิินการจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าในเชิิงพาณิิชย์์ ได้้ภายในปีี 2565 นี้้�
•	ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของอััตราดอกเบี้้�ย เนื่่�องจาก
แหล่่งเงิินสนัับสนุุนในการก่่อสร้้างโครงการโรงไฟฟ้้า เป็็น
วงเงิินที่่�โครงการได้้รัับการสนัับสนุุนจากสถาบัันการเงิิน
ซึ่่�งถููกกำำ�หนดเป็็นอััตราดอกเบี้้�ยลอยตััว ดัังนั้้�น หากเกิิด
การเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ยจะส่่งผลกระทบโดยตรง
ต่่อต้้นทุุนทางการเงิินของโครงการ ซึ่่�งจะกระทบต่่อส่่วนแบ่่ง
กำำ�ไรที่่�บริิษััทจะได้้รัับในท้้ายที่่�สุุด อย่่างไรก็็ตามสำำ�หรัับโครงการ
โรงไฟฟ้้ามิินบูู ได้้กำำ�หนดให้้มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากอััตรา
ดอกเบี้้�ยตามสััดส่่วนที่่�กำำ�หนด เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากความ
ผัันผวนของอััตราดอกเบี้้�ย ซึ่่�งเป็็นไปตามเงื่่�อนไขที่่�ระบุุในสััญญา
ให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิิน (Credit Facility Agreement)

3. อาคาร

2.	ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน

1.	ที่่�ดิิน

ประเภททรััพย์์สิิน

ลัักษณะ
กรรมสิิทธิ์์�

• อาคารสำำ�นัักงานใหญ่่ โรงงาน และคลัังสิินค้้า ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 37/9
หมู่่� 3 ถนนบ้้านบึึง-แกลง ตำำ�บลทางเกวีียน อำำ�เภอแกลง จัังหวััด
ระยอง
• อาคารสำำ�นัักงาน โรงงาน และคลัังสิินค้้า ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 29/1 หมู่่�
เป็็นเจ้้าของ
3 ซอยชงโค-ชุุมนุุมใน ตำำ�บลวัังจัันทร์์ อำำ�เภอวัังจัันทร์์ จัังหวััด
ระยอง
• อาคารสำำ�นัักงาน โชว์์รููม และคลัังสิินค้้า ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 25/28 หมู่่�
12 ตำำ�บลบึึงคำำ�พร้้อย อำำ�เภอลำำ�ลููกกา จัังหวััดปทุุมธานีี

เป็็นเจ้้าของ

•	ที่่�ดิินโฉนดเลขที่่� 22357, 29832, 47836, 55949, 61964 และ
55306 ตั้้�งอยู่่�ที่่�ตำำ�บลทางเกวีียน อำำ�เภอแกลง จัังหวััดระยอง
เนื้้�อที่่�รวม 43-0-37 ไร่่
•	ที่่�ดิินโฉนดเลขที่่� 78, 542 และ 743 ตั้้�งอยู่่�ที่่�ตำำ�บลวัังจัันทร์์ อำำ�เภอ เป็็นเจ้้าของ
วัังจัันทร์์ จัังหวััดระยอง เนื้้�อที่่�รวม 54-2-11 ไร่่
•	ที่่�ดิินโฉนดเลขที่่� 138570 และ 138571 ตั้้�งอยู่่�ที่่�อำำ�เภอบึึงคำำ�พร้้อย
อำำ�เภอลำำ�ลููกกา จัังหวััดปทุุมธานีี เนื้้�อที่่�รวม 1-0-3 ไร่่

ลัักษณะทรััพย์์สิิน

1. ทรััพย์์สิินถาวรหลัักที่่�บริิษััทและบริิษััทย่่อยใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ

ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ

เป็็นหลัักประกัันวงเงิินสิินเชื่่�อกัับ
เจ้้าหนี้้�สถาบัันการเงิิน 2 แห่่ง
วงเงิินจำำ�นองรวม 450 ล้้านบาท

- ไม่่มีี -

เป็็นหลัักประกัันวงเงิินสิินเชื่่�อกัับ
เจ้้าหนี้้�สถาบัันการเงิิน 2 แห่่ง วงเงิิน
จำำ�นองรวม 482.96 ล้้านบาท

ภาระผููกพััน

119.22

0.52

200.04

มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิ
ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563
(ล้้านบาท)

ใช้้เป็็นอาคารสำำ�นัักงาน โรงงาน
โชว์์รููม และคลัังสิินค้้า

•	ที่่�ตั้้�งอาคารโรงงานและคลััง
สิินค้้า
•	ที่่�ตั้้�งโชว์์รููมและคลัังสิินค้้าของ
บริิษััท
ที่่ตั้้� ง� อาคารสำำ�นักั งานใหญ่่ อาคาร
โรงงานและคลัังสิินค้้า

•	ที่่�ตั้้�งอาคารสำำ�นัักงานใหญ่่
อาคารโรงงานและคลัังสิินค้้า

การใช้้ประโยชน์์ ในทรััพย์์สิิน

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

9. งานระหว่่างก่่อสร้้างและเครื่่�องจัักรระหว่่างติิดตั้้�ง

รวม

- ไม่่มีี -

เป็็นเจ้้าของ
เป็็นเจ้้าของ
ทรััพย์์สิิน
ภายใต้้สััญญา - ไม่่มีี เช่่าซื้้�อ

8. ยานพาหนะ

ภาระผููกพััน
- ไม่่มีี เครื่่�องจัักรบางส่่วนเป็็นหลััก
ประกัันวงเงิินสิินเชื่่�อกัับเจ้้าหนี้้�
สถาบัันการเงิินแห่่งหนึ่่�งรวม
วงเงิินจำำ�นองรวม 166.63 ล้้าน
- ไม่่มีี - ไม่่มีี -

6. ระบบไฟฟ้้า
7. เครื่่�องตกแต่่งติิดตั้้�ง เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน และอุุปกรณ์์ โชว์์รููม

เป็็นเจ้้าของ

5. เครื่่�องจัักร
และอุุปกรณ์์

ลัักษณะ
กรรมสิิทธิ์์�
เป็็นเจ้้าของ

ลัักษณะทรััพย์์สิิน

4.	ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร

ประเภททรััพย์์สิิน

ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ ในการประกอบธุรกิจ(ต่อ)

521.51

51.77

6.85

41.35
8.21

67.66

มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิ
ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563
(ล้้านบาท)
25.29

อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการก่่อสร้้าง
และรอติิดตั้้�งเครื่่�องจัักรซึ่่�งเป็็น
ทั้้�งหมดคืือเครื่่�องจัักรสำำ�หรัับ
การผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์

เพื่่�อใช้้ ในการติิดต่่อและการ
ขนส่่ง

เพื่่�อใช้้ ในโรงงาน/สำำ�นัักงาน
เพื่่�อใช้้ ในโรงงาน/สำำ�นัักงาน

เพื่่�อใช้้ ในโรงงาน

เพื่่�อใช้้ ในโรงงาน/สำำ�นัักงาน

การใช้้ประโยชน์์ ในทรััพย์์สิิน
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2. สินทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
ประเภท
ทรััพย์์สิิน

ลัักษณะ
ทรััพย์์สิิน

ลัักษณะ
กรรมสิิทธิ์์�

หุ้้�นสามััญของ
บริิษััท อีีซีีเอฟ
พาวเวอร์์ จำำ�กัดั
(ECF-Power)

หุ้้�นสามััญ
จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น
68,765,250
หุ้้�น โดยมีี
มููลค่่าที่่�ตรา
ไว้้หุ้้�นละ 10
บาท

บริิษััทถืือหุ้้�นใน
ECF-Power
คิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 99.99

ภาระผููกพััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทได้้นำำ�
หุ้้�นสามััญของ ECF-Power จำำ�นวน
38,947,722 หุ้้�น จากจำำ�นวนหุ้้�นสามััญ
ทั้้�งหมด 68,765,250 หุ้้�น ใช้้เป็็นหลัักทรััพย์์
ค้ำำ��ประกัันการออกและเสนอขายหุ้้�นกู้้�
ในมููลค่่ายอดคงค้้างจำำ�นวน 581.10 ล้้าน
บาท ที่่�ออกและเสนอขายเมื่่�อช่่วงเดืือน
สิิงหาคม 2563 ที่่�ผ่่านมา

มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563
(ล้้านบาท)
1,538.97 ล้้านบาท
โดยมีีมููลค่่าที่่�ประเมิิน
โดยที่่ปรึึ
� กษาทางการเงิิน
อิิสระ หุ้้�นละ 22.38 บาท

การใช้้ประโยชน์์
ในทรััพย์์สิิน
ใช้้เป็็นหลัักทรััพย์์
ค้ำำ��ประกัันการออก
และเสนอขายหุ้้�นกู้้�
ให้้กัับบริิษััท

หมายเหตุุ : ต่่อมาเมื่่�อช่่วงเดืือนมกราคม ปีี 2564 บริิษััท อีีซีีเอฟ พาเวอร์์ จำำ�กััด (ECF-Power) ได้้จดทะเบีียนเพิ่่�มทุุน คิิดเป็็นจำำ�นวนหุ้้�นสามััญรวมทั้้�งสิ้้�น 90,928,250
หุ้้�น โดยมีีมููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท และมีีมููลค่่าหุ้้�นสามััญรวมที่่� 1,150.35 ล้้านบาท ตามมููลค่่าที่่�ประเมิินโดยที่่�ปรึึกษาทางการเงิินอิิสระ ในราคาหุ้้�นละ 12.65
บาทต่่อหุ้้�น ลงวัันที่่�ในรายงานประเมิินคืือ วัันที่่� 21 ธัันวาคม 2563 โดยปััจจุุบัันหุ้้�นสามััญทั้้�งหมดของ ECF-Power ได้้ถููกใช้้เป็็นหลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกัันในการออก
และเสนอขายหุ้้�นกู้้�ของบริิษััททั้้�งหมดที่่�จำำ�นวน 90,928,250 หุ้้�น

ทรัพย์สินที่ ไม่มีตัวตนที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ 1.25 ล้านบาท โดยรายการดังกล่าวคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563 บริิษััทได้้เปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีีเกี่่�ยวกัับการแสดงมููลค่่าที่่�ดิิน อาคารและเครื่่�องจัักรจากวิิธีีการ
ตีีราคาใหม่่เป็็นวิิธีีราคาทุุน (ได้้รัับอนุุมััติิโดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท เมื่่�อวัันที่่� 30 มีีนาคม 2563) ซึ่่�งสามารถกระทำำ�ได้้ภายใต้้
ประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ฉบัับที่่� 18/2554 ลงวัันที่่� 12 เมษายน 2554 เรื่่�อง “การบัันทึึกบััญชีีเมื่่�อมีีการตีีราคาใหม่่” ทั้้�งนี้้� เหตุุผลหลัักของ
การเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีีดัังกล่่าวเกี่่�ยวเนื่่�องกัับ 1. เพื่่�อให้้เกิิดความเป็็นไปได้้ ในทางปฏิิบััติิและขจััดความยุ่่�งยากรวมถึึงต้้นทุุนที่่�
เกิินจำำ�เป็็นอย่่างมากสำำ�หรัับการปิิดบััญชีีด้้วยนโยบายการบััญชีีเดีียวกัันของกิิจการภายในกลุ่่�ม และ 2. ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทเห็็นว่่า
การบัันทึึกบััญชีีด้้วยวิิธีีราคาทุุนสอดคล้้องกัับวิิธีีปฏิิบััติิของอุุตสาหกรรมเดีียวกัันและยัังสะท้้อนให้้เห็็นถึึงความสามารถในการบริิหาร
จััดการและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทที่่�มีีความชััดเจนและเหมาะสมกว่่าวิิธีีตีีราคาใหม่่ โดยบริิษััทได้้ปรัับปรุุงย้้อนหลัังงบการเงิินงวดก่่อน ๆ
ที่่�นำำ�มาแสดงเปรีียบเทีียบเสมืือนว่่า บริิษััทได้้บัันทึึกและแสดงมููลค่่าที่่�ดิิน อาคาร และเครื่่�องจัักรโดยวิิธีีราคาทุุนมาโดยตลอดตั้้�งแต่่ต้้น

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ยอดสิินทรััพย์์คงเหลืือตามบััญชีีของกลุ่่�มบริิษััทได้้รัับการทบทวน ณ ทุุกวัันที่่�รายงานว่่ามีีข้้อบ่่งชี้้�ของการด้้อยค่่าหรืือไม่่ ในกรณีีที่่�มีี
ข้้อบ่่งชี้้�จะทำำ�การประมาณมููลค่่าสิินทรััพย์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืน (มููลค่่ายุุติิธรรมหัักต้้นทุุนที่่�จำำ�เป็็นในการขายสิินทรััพย์์หรืือมููลค่่าจากการใช้้
ของสิินทรััพย์์นั้้�นแล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะสููงกว่่า) โดยที่่�การทบทวนจะพิิจารณาจากสิินทรััพย์์แต่่ละรายการหรืือพิิจารณาจากหน่่วยสิินทรััพย์์
ที่่�ก่่อให้้เกิิดเงิินสดแล้้วแต่่กรณีี
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าโดยการลดมูลค่าตาม
บัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและรับรู้ ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือเป็น
รายได้อื่น เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า การด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง ทั้งนี้ การกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าจะไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ันสุทธิจากค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่ายประหนึ่งว่า ไม่มีการรับรู้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์น้ันในปีก่อน ๆ

100

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

การวััดมููลค่่ายุุติิธรรม

มููลค่่ายุุติิธรรมเป็็นราคาที่่�กลุ่่�มบริิษััทจะได้้รัับจากการขายสิินทรััพย์์
หรืือจะจ่่ายเพื่่�อโอนหนี้้�สิินในรายการที่่�เกิิดขึ้�้นในสภาพปกติิระหว่่าง
ผู้้�ร่่วมตลาด ณ วัันที่่�วััดมููลค่่า ตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องเป็็นตลาดที่่�
รายการสำำ�หรัับสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินนั้้�น ๆ เกิิดขึ้้�นซึ่่�งมีีความถี่่�และ
ปริิมาณอย่่างเพีียงพอเพื่่�อให้้ข้้อมููลราคาอย่่างต่่อเนื่่�อง ผู้้�ร่่วมตลาด
ได้้แก่่ ผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขายในตลาดหลัักหรืือตลาดที่่�ให้้ประโยชน์์สููงสุุด
สำำ�หรัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินนั้้�น ๆ โดยผู้้�ร่่วมตลาดต้้องมีีความ
เป็็นอิิสระจากกััน มีีความรอบรู้้�และความเข้้าใจอย่่างสมเหตุุสมผล
สามารถที่่�จะเข้้าทำำ�รายการสำำ�หรัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินนั้้�น ๆ และ
เต็็มใจที่่�จะเข้้าทำำ�รายการสำำ�หรัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินนั้้�น ๆ
เพื่่�อให้้การวััดมููลค่่ายุุติิธรรมและเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องในงบการเงิิน
มีีความสม่ำำ��เสมอและสามารถเปรีียบเทีียบได้้ จึึงมีีการกำำ�หนดลำำ�ดัับ
ชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรมออกเป็็น 3 ระดัับตามประเภทของข้้อมููลที่่�
นำำ�มาใช้้ ในเทคนิิคการประเมิินมููลค่่าเพื่่�อวััดมููลค่่ายุุติิธรรม ทั้้�งนี้้�
ลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรมให้้ลำำ�ดัับความสำำ�คััญสููงสุุดกัับราคา
เสนอซื้้�อขายที่่� ไม่่ต้้องปรัับปรุุงในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องสำำ�หรัับ
สิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินอย่่างเดีียวกััน (“ข้้อมููลระดัับ 1”) รองลงมาคืือ
ข้้อมููลอื่่�นที่่�สามารถสัังเกตได้้ (“ข้้อมููลระดัับ 2”) และต่ำำ��สุุดคืือข้้อมููล
ที่่� ไม่่สามารถสัังเกตได้้ (“ข้้อมููลระดัับ 3”)
ข้้อมููลระดัับ 1 ได้้แก่่ ราคาเสนอซื้้�อขายที่่� ไม่่ต้้องปรัับปรุุงในตลาดที่่�
มีีสภาพคล่่องสำำ�หรัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินอย่่างเดีียวกัันและกิิจการ
สามารถเข้้าถึึง ณ วัันที่่�วััดมููลค่่า
ข้้อมููลระดัับ 2 ได้้แก่่ ข้้อมููลอื่่�นนอกเหนืือจากราคาเสนอซื้้�อขายซึ่่�ง
รวมอยู่่�ในระดัับ 1 ที่่�สามารถสัังเกตได้้ โดยตรงหรืือโดยอ้้อมสำำ�หรัับ
สิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินนั้้�น ๆ
ข้้อมููลระดัับ 3 ได้้แก่่ ข้้อมููลที่่� ไม่่สามารถสัังเกตได้้ซึ่่�งนำำ�มาใช้้กัับ
สิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินนั้้�น ๆ

เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม และการร่่วมค้้า

เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้าในงบการเงิินบัันทึึกบััญชีี
โดยใช้้วิิธีีส่่วนได้้เสีีย บริิษััทร่่วมเป็็นกิิจการที่่�บริิษััทหรืือกลุ่่�มบริิษััท
มีีอิิทธิิพลอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญโดยมีีอำำ�นาจเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการ
ตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับนโยบายทางการเงิินและการดำำ�เนิินงานแต่่ไม่่ถึึง

ระดัับที่่�จะควบคุุมนโยบายดัังกล่่าว การร่่วมค้้าเป็็นการร่่วม
การงานในกิิจการที่่�บริิษััทหรืือกลุ่่�มบริิษััทมีีการควบคุุมร่่วมกัันกัับ
ผู้้�ร่่วมค้้าอื่่�นในกิิจการนั้้�น งบการเงิินรวมของกลุ่่�มบริิษััทได้้รวมส่่วน
แบ่่งกำำ�ไรหรืือขาดทุุนของบริิษััทร่่วมแลการร่่วมค้้าตามวิิธีีส่่วนได้้
เสีียนัับจากวัันที่่�มีีอิิทธิิพลอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือมีีการควบคุุม
ร่่วมกัันจนถึึงวัันที่่�การมีีอิิทธิิพลอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือมีีการ
ควบคุุมร่่วมกัันสิ้้�นสุุดลง เมื่่�อส่่วนแบ่่งผลขาดทุุนของบริิษััท
ในบริิษััทร่่วและการร่่วมค้้ามีีจำำ�นวนเกิินกว่่าเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและ
การร่่วมค้้า เงิินลงทุุนจะถููกบัันทึึกลดยอดลงจนเป็็นศููนย์์และ
หยุุดรัับรู้้�ส่่วนแบ่่งผลขาดทุุนเว้้นแต่่กรณีีที่่�บริิษััทหรืือกลุ่่�มบริิษััท
มีีภาระผููกพัันตามกฎหมายหรืือโดยการอนุุมานหรืือยิินยอมที่่�จะ
ชำำ�ระภาระผููกพัันของบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้า

นโยบายการลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีบริิษััทย่่อย 4 บริิษััท ได้้แก่่
1. บริิษััท วีีวีี - เดคอร์์ จำำ�กััด
2. บริิษััท อีีซีีเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด
3. บริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด
4. บริิษััท แพลนเนทบอร์์ด จำำ�กััด
นอกจากนี้้� ยัังมีีบริิษััทร่่วม 1 แห่่ง ที่่�ทาง บริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์
จำำ�กััด เข้้าเป็็นผู้้�ร่่วมทุุน สำำ�หรัับรายการเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและ
การร่่วมค้้า ได้้แก่่ บริิษััท กรีีน เอิิร์์ธ พาวเวอร์์ (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด
ในการพิิจารณาลงทุุนในบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วม รวมทั้้�งโครงการ
ลงทุุนแต่่ละโครงการ บริิษััทจะให้้ความสำำ�คััญกัับการพิิจารณาลงทุุน
ในธุุรกิิจที่�่เกื้้�อหนุุนและเอื้้�อประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
เป็็นสำำ�คััญ โดยคำำ�นึึงถึึงผลตอบแทนจากการลงทุุน ความเสี่่�ยง
และสภาพคล่่องทางการเงิินของบริิษััทอย่่างรอบคอบ ซึ่่�งการลงทุุน
ดัังกล่่าวจะต้้องผ่่านการพิิจารณาจากคณะกรรมการบริิษััท และ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นตามขอบเขตอำำ�นาจอนุุมััติิที่�่กำำ�หนดไว้้ และต้้อง
ดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดและประกาศของคณะกรรมการ
กำำ�กัับตลาดทุุนและตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยรวมถึึงกฏหมาย
ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยบริิษััทจะควบคุุมผ่่านการส่่งกรรมการ และ/
หรืือผู้้�บริิหารของบริิษััทเข้้าไปเป็็นกรรมการ เพื่่�อควบคุุมทิิศทางและ
นโยบายการบริิหารงานให้้สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
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นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
บริิษััทมีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 40 ของกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลของงบการเงิินบริิษััท
และเงิินสำำ�รองตามกฎหมายตามที่่� ได้้กำำ�หนดไว้้ ในข้้อบัังคัับของบริิษััท ทั้้�งนี้้� การจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลง
โดยขึ้้� น อยู่่�กัั บ ผลการดำำ� เนิิ น งาน ฐานะทางการเงิิ น ของบริิ ษัั ท สภาพคล่่ อ ง แผนการลงทุุ น รวมถึึ ง ปัั จ จัั ย ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งในการ
บริิหารงาน ความจำำ�เป็็น และความเหมาะสมอื่่�น ๆ ในอนาคต ซึ่่�งการจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าว อยู่่�ในอำำ�นาจของคณะกรรมการ
บริิษััทเป็็นผู้้�พิิจารณา ทั้้�งนี้้� มติิคณะกรรมการบริิษััทเกี่่�ยวกัับการอนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผล จะต้้องถููกนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
เพื่่�อพิิจารณา ยกเว้้นหากเป็็นการจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทมีีอำำ�นาจอนุุมััติิจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลได้้ โดยต้้อง
แจ้้งให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบในการประชุุมครั้้�งต่่อไป
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โครงสร้้างการจััดการ
1. โครงสร้้างการจััดการ
คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการตรวจสอบ

1.	พลเอก เทอดศัักดิ์์� มารมย์์
	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิิสระ
2. รศ.ดร.มนตรีี
โสคติิยานุุรัักษ์์
	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิิสระ
3. รศ.ทรงกลด	จารุุสมบััติิ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิิสระ
4.	ดร.เอกริินทร์์
วาสนาส่่ง
กรรมการอิิสระ
5. นายไพบููลย์์
อรุุณประสบสุุข
กรรมการอิิสระ
6. นายชาลีี	สุุขสวััสดิ์์�
รองประธานกรรมการ
7. นายวััลลภ	สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการ
8. นายอารัักษ์์	สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการ

1. รศ.ดร.มนตรีี
โสคติิยานุุรัักษ์์
	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิิสระ
2.	พลเอก เทอดศัักดิ์์� มารมย์์
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิิสระ
3. รศ.ทรงกลด	จารุุสมบััติิ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิิสระ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีคณะกรรมการบริิษััทจำำ�นวน
8 ท่่าน ประกอบด้้วย

โดยมีี นางสาวสาริิสา ทองกิิตติิกุุล เป็็นเลขานุุการบริิษััท และ
นางสาวพชนััน สิิงห์์ภู่่� เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการบริิษััท
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงลายมืือชื่่�อแทนบริิษััท :
นายวััลลภ สุุขสวััสดิ์์� นายชาลีี สุุขสวััสดิ์์� นายอารัักษ์์ สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการสองคนลงลายมืือชื่่อ� ร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท
ข้้อจำำ�กััดอำำ�นาจของกรรมการ :
ไม่่มีี
หมายเหตุุ :
ผู้้�ลงทุุนสามารถศึึกษารายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ ในหััวข้้อรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับ
กรรมการ ผู้้�บริิหาร และเลขานุุการบริิษััท

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีคณะกรรมการตรวจสอบ
จำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย

โดยมีี นางสาวพิิมพ์์รำำ�ไพ บุุญชะนะ เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
หมายเหตุุ :
กรรมการตรวจสอบที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ ในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือ
ของงบการเงิินคืือ รศ.ดร.มนตรีี โสคติิยานุุรัักษ์์ สำำ�หรัับประสบการณ์์ ในการ
สอบทานงบการเงิินนั้้�น รศ.ดร.มนตรีีฯ ปััจจุุบัันดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบในบริิษััทจดทะเบีียนอยู่่�อีีก 2 แห่่ง รวมถึึงที่่�เคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธาน
กรรมการตรวจสอบในอดีีตที่่�ผ่่านมาอีีกหลายแห่่งเช่่นกััน

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงจำำ�นวน 4 ท่่าน ประกอบด้้วย
1. รศ.ดร.มนตรีี
โสคติิยานุุรัักษ์์
	ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และกรรมการอิิสระ
2. รศ.ทรงกลด	จารุุสมบััติิ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และกรรมการอิิสระ
3. นายชาลีี	สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
4. นายอารัักษ์์	สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
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คณะกรรมการสรรหา
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีคณะกรรมการสรรหาจำำ�นวน
3 ท่่าน ประกอบด้้วย

ทั้้�งนี้้�กระบวนการในการประเมิินทั้้�งแบบคณะ และรายบุุคคล มีีราย
ละเอีียด ดัังนี้้�

1. รศ.ทรงกลด	จารุุสมบััติิ
	ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอิิสระ
2. นายชาลีี	สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการสรรหา
3. นายอารัักษ์์	สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการสรรหา

1.	ดำำ�เนิินการประเมิินประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานของคณะ
กรรมการบริิษััททั้้�งแบบคณะ และรายบุุคคลอย่่างน้้อยปีีละ
1 ครั้้�ง

คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีคณะกรรมการพิิจารณา
ค่่าตอบแทนจำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย
1. รศ.ดร.มนตรีี
โสคติิยานุุรัักษ์์
	ประธานกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน และกรรมการอิิสระ
2. นายชาลีี	สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
3. นายอารัักษ์์	สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิในการประเมิินผลการ
ปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีี โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย
จะประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของแต่่ละคณะอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
เพื่่�อให้้คณะกรรมการร่่วมกัันพิิจารณาผลงานและปััญหา เพื่่�อ
สามารถนำำ�ไปปรัับปรุุงแก้้ ไข โดยการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
จะเป็็นการประเมิินทั้้�งแบบคณะและรายบุุคคล ตามแบบฟอร์์มการ
ประเมิินทั้้�งแบบคณะและรายบุุคคล ที่่�ทางหน่่วยงานเลขานุุการบริิษััท
ได้้จััดทำำ�ขึ้้�น โดยการประเมิินจะครอบคลุุมตั้้�งแต่่คณะกรรมการบริิษััท
รวมถึึงคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด ซึ่่�งมีีหลัักเกณฑ์์การประเมิินผล
ทั้้�งแบบของคณะกรรมการรายคณะ และบุุคคล ตามหััวข้้อหลัักที่่�
นำำ�มาใช้้ ในการประเมิิน ได้้แก่่
1. การประเมิินโครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
2. การประชุุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ

2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพใน
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการ
สรรหา เพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
3.	คณะกรรมการสรรหานำำ�เสนอผลการประเมิินและแนวทาง
ทางการพััฒนาปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานต่่อ
คณะกรรมการบริิษััท
โดยมีีข้้อมููลผลการประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริิษััท และ
คณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกคณะ ทั้้�งในส่่วนรายคณะ และรายบุุคคล
สำำ�หรัับปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา มีีค่่าเฉลี่่�ยผลการประเมิิน จากคะแนน
เต็็มร้้อยละ 100 ดัังนี้้�

ประเภทคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยง
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิิจารณา
ค่่าตอบแทน

ผลการ
ประเมิิน
รายคณะ
97.41
100.00
100.00

หน่่วย : ร้้อยละ
ผลการ
ประเมิิน
รายบุุคคล
96.88
99.17
98.13

100.00
100.00

95.83
95.83
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คณะกรรมการบริิหาร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีคณะกรรมการบริิหารจำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย
1. นายวััลลภ 	สุุขสวััสดิ์์�
	ประธานกรรมการบริิหาร
2. นายชาลีี 	สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการบริิหาร
3. นายอารัักษ์์ 	สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการบริิหาร
โดยมีีจำำ�นวนครั้้�งของการเข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการ ในรอบปีี 2561 – 2563 มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
คณะกรรมการบริิษััท
ปีี 2561
รายชื่่�อคณะกรรมการ
1.	พลเอก เทอดศัักดิ์์� มารมย์์
2. รศ.ดร.มนตรีี
โสคติิยานุุรัักษ์์
3. รศ.ทรงกลด 	จารุุสมบััติิ
4.	ดร.เอกริินทร์์
วาสนาส่่ง
5. นายสุุพรรณ
เศษธะพานิิช
6. นายชาลีี 	สุุขสวััสดิ์์�
7. นายวััลลภ 	สุุขสวััสดิ์์�
8. นางวราภรณ์์ 	สุุขสวััสดิ์์�
9. นายอารัักษ์์ 	สุุขสวััสดิ์์�
10. นางสาวทิิพวรรณ 	สุุขสวััสดิ์์�
11. นายไพบููลย์์
อรุุณประสบสุุข

ปีี 2562

ปีี 2563

ร้้อยละ
จำำ�นวนครั้้�ง จำำ�นวนครั้้�ง จำำ�นวนครั้้�ง จำำ�นวนครั้้�ง จำำ�นวนครั้้�ง จำำ�นวนครั้้�ง
ของการเข้้า
การประชุุม ที่่�เข้้าประชุุม การประชุุม ที่่�เข้้าประชุุม การประชุุม ที่่�เข้้าประชุุม
ร่่วมประชุุม
14
14
14
14
14
14
14
14
14
-

14
14
13
12
13
14
14
14
13
-

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

13
13
12
12
13
11
12
8
5

100.00
100.00
92.31
92.31
100.00
84.62
92.31
100.00
100.00

หมายเหตุุ :
• นางวราภรณ์์ สุุขสวััสดิ์์� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการบริิษััท ตามมติิของที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2561 เมื่่�อวัันที่่� 25 เมษายน 2561
และได้้ลาออกจากการเป็็นกรรมการบริิษััท เมื่่�อวัันที่่� 10 มกราคม 2562
• นายสุุพรรณ เศษธะพานิิช ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท กรรมการอิิสระ ตามมติิของที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2562
เมื่่�อวัันที่่� 11 มกราคม 2562 แทนกรรมการที่่�ลาออก และต่่อมานายสุุพรรณฯ ได้้ลาออกจากการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท กรรมการอิิสระ เมื่่�อวัันที่่�
13 กัันยายน 2562
• นางสาวทิิพวรรณ สุุขสวััสดิ์์� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการบริิษััท ตามมติิของที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2562 เมื่่�อวัันที่่� 22 เมษายน
2562 และได้้ลาออกจากการเป็็นกรรมการบริิษััท เมื่่�อวัันที่่� 13 กรกฎาคม 2563
• นายไพบููลย์์ อรุุณประสบสุุข ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท กรรมการอิิสระ ตามมติิของที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 8/2563
เมื่่�อวัันที่่� 14 กรกฎาคม 2563 แทนกรรมการที่่�ลาออก
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คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่่�อคณะกรรมการ
1.	พลเอก เทอดศัักดิ์์� มารมย์์
2. รศ.ดร.มนตรีี
โสคติิยานุุรัักษ์์
3. รศ.ทรงกลด 	จารุุสมบััติิ

ปีี 2561
จำำ�นวนครั้้�ง จำำ�นวนครั้้�งที่่�
การประชุุม
เข้้าประชุุม
4
4
4
4
4
3

ปีี 2562
จำำ�นวนครั้้�ง จำำ�นวนครั้้�งที่่�
การประชุุม
เข้้าประชุุม
4
4
4
4
4
4

ปีี 2563
จำำ�นวนครั้้�ง จำำ�นวนครั้้�งที่่�
การประชุุม
เข้้าประชุุม
4
4
4
4
4
4

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
รายชื่่�อคณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.

รศ.ดร.มนตรีี
โสคติิยานุุรัักษ์์
รศ.ทรงกลด 	จารุุสมบััติิ
นายชาลีี 	สุุขสวััสดิ์์�
นายอารัักษ์์ 	สุุขสวััสดิ์์�

จำำ�นวนครั้้�ง
การประชุุม
2
2
2
2

จำำ�นวนครั้้�งที่่�
เข้้าประชุุม
2
2
2
2

จำำ�นวนครั้้�ง
การประชุุม
2
2
2
2

จำำ�นวนครั้้�งที่่�
เข้้าประชุุม
2
2
2
2

จำำ�นวนครั้้�ง
การประชุุม
2
2
2
2

จำำ�นวนครั้้�งที่่�
เข้้าประชุุม
2
2
2
2

คณะกรรมการสรรหา
รายชื่่�อคณะกรรมการ
1. ร.ศ. ทรงกลด 	จารุุสมบััติิ
2. นายชาลีี 	สุุขสวััสดิ์์�
3. นายอารัักษ์์ 	สุุขสวััสดิ์์�

ปีี 2561
จำำ�นวนครั้้�ง จำำ�นวนครั้้�งที่่�
การประชุุม
เข้้าประชุุม
3
3
3
3
3
3

ปีี 2562
จำำ�นวนครั้้�ง จำำ�นวนครั้้�งที่่�
การประชุุม
เข้้าประชุุม
2
2
2
2
2
2

ปีี 2563
จำำ�นวนครั้้�ง จำำ�นวนครั้้�งที่่�
การประชุุม
เข้้าประชุุม
3
3
3
3
3
3

ปีี 2561
จำำ�นวนครั้้�ง จำำ�นวนครั้้�งที่่�
การประชุุม
เข้้าประชุุม
3
3
3
3
3
3

ปีี 2562
จำำ�นวนครั้้�ง จำำ�นวนครั้้�งที่่�
การประชุุม
เข้้าประชุุม
2
2
2
2
2
2

ปีี 2563
จำำ�นวนครั้้�ง จำำ�นวนครั้้�งที่่�
การประชุุม
เข้้าประชุุม
2
2
2
2
2
2

คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
รายชื่่�อคณะกรรมการ
1. รศ.ดร.มนตรีี
โสคติิยานุุรัักษ์์
2. นายชาลีี 	สุุขสวััสดิ์์�
3. นายอารัักษ์์ 	สุุขสวััสดิ์์�
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

ผู้้�บริิหาร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีผู้้�บริิหารจำำ�นวน 6 ท่่าน ประกอบด้้วย
1. นายอารัักษ์์ 	ปสุุขสวััสดิ์์�
กรรมการผู้้�จััดการ
2. นายราชา 	พจน์์อริิยะ
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ (สำำ�นัักงานใหญ่่)
3. นางสาวสุุภััค
โต๊๊ะพงศ์์อนัันต์์
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ (สาขา 1)
4. นายสิิทธิิโชค 	ชิินนุุรััตน์์
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ (สาขา2)
5. นางสาวพชนััน 	สิิงห์์ภู่่�
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
6. นายพงศ์์พัันธุ์์� 	สุุริิยอััมพร
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
หมายเหตุุ :
ผู้้�ลงทุุนสามารถศึึกษารายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ ในหััวข้้อรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร และเลขานุุการบริิษััท

คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดเป้้าหมายการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการ และให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการ
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยกำำ�หนดเป้้าหมายและหลัักเกณฑ์์ ในการประเมิินที่่�เชื่่�อมโยงกัับแผนกลยุุทธ์์และแผนงานประจำำ�ปีี เพื่่�อพิิจารณากำำ�หนด
ค่่าตอบแทนและมาตรการจููงใจที่่�เหมาะสมให้้กัับกรรมการผู้้�จััดการ
นอกจากนี้้� บริิษััทได้้จััดให้้มีีการประเมิินผลกรรมการผู้้�จััดการ โดยกรรมการบริิษััทที่่� ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียกัับกรรมการผู้้�จััดการ เป็็นผู้้�ประเมิิน
ผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการเป็็นประจำำ�ทุุกปีีอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง ซึ่่�งในแต่่ละปีี กรรมการบริิษััทที่่� ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียกัับกรรมการ
ผู้้�จััดการ จะวััดผลการดำำ�เนิินงานของกรรมการผู้้�จััดการในรอบปีีที่�่ผ่่านมา ในรููปแบบของความก้้าวหน้้าในการปฏิิบััติิงานที่่�สามารถบรรลุุ
เป้้าหมายและวััตถุุประสงค์์ตามที่่�บริิษััทได้้กำำ�หนดไว้้
โดยคณะกรรมการบริิษััท ได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�วางนโยบายค่่าตอบแทนของกรรมการผู้้�จััดการตาม
ผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการที่่�จะได้้รัับข้้อมููลจากสรุุปแบบประเมิินผลของของกรรมการผู้้�จััดการที่่�จััดทำำ�โดยกรรมการอิิสระ
ทุุกท่่าน ใช้้เป็็นข้้อมููลประกอบการตััดสิินใจ โดยจะวางกรอบนโยบายค่่าตอบแทนของกรรมการผู้้�จััดการไว้้เป็็นอััตราเดีียวกัับค่่าตอบแทน
ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม และจะพิิจารณาเปรีียบเทีียบเป็็นอััตราส่่วนร้้อยละของกำำ�ไรสุุทธิิในส่่วนของบริิษััทที่่�เกิิดขึ้�้นในแต่่ละปีีประกอบกััน สำำ�หรัับ
นโยบายขั้้�นต่ำำ��การปรัับขึ้้�นของแต่่ละปีีจะพิิจารณาอััตราที่่�ร้้อยละ 3 – 5 ต่่อปีี สำำ�หรัับนโยบายค่่าตอบแทนกรรมการผู้้�จััดการในระยะยาวนั้้�น
ขณะนี้้�ยัังอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาจััดหาแนวทางที่่�เหมาะสมต่่อไป
ทั้้�งนี้้�สำำ�หรัับการนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาค่่าตอบแทนของกรรมการบริิหารนั้้�น ปััจจุุบัันยัังอยู่่�ระหว่่างการศึึกษา
โครงสร้้างและนโยบายการกำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการบริิหารที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับประเภทของธุุรกิิจ ซึ่่�งเมื่่�อได้้ข้้อสรุุปแล้้ว
จะนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนเพื่่�อพิิจารณาเห็็นชอบ และกำำ�หนดนโยบายเพื่่�อผ่่านการพิิจารณาอนุุมััติิ
ค่่าตอบแทนของกรรมการบริิหารต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทต่่อไป
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โดยในรอบปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา ได้้มีีการประเมิินผลงานของกรรมการผู้้�จััดการ โดยมีีข้้อสรุุป ดัังนี้้�
สรุุปแบบประเมิินผลงานของกรรมการผู้้�จััดการ (MD) สำำ�หรัับรอบปีี 2563
ล�ำดับ
หัวข้อ
คะแนนรวม (ต่อหัวข้อ) คะแนนเฉลี่ย (คะแนน)
1.
ความเป็นผู้น�ำ
24
24.00
2.
การก�ำหนดกลยุทธ์
24
23.60
3.
การปฏิบัติตามกลยุทธ์
24
23.80
4.
การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
24
23.60
5.
ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
24
24.00
6.
ความสัมพันธ์กับภายนอก
20
20.00
7.
การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
24
23.80
8.
การสืบทอดต�ำแหน่ง
12
12.00
9.
ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
16
16.00
10. คุณลักษณะส่วนตัว
24
23.60
คะแนนรวม
216
214.40

คะแนนเฉลีย่ (ร้อยละ)
100.00
98.33
99.17
98.33
100.00
100.00
99.17
100.00
100.00
98.33
99.26

การกำ�หนดอำ�นาจอนุมัติวงเงิน
คณะกรรมการ
บริิหาร
ไม่่เกิิน
อนุุมััติิการจััดหาทรััพย์์สิินถาวรประเภทอสัังหาริิมทรััพย์์
60,000,000 บาท
ไม่่เกิิน
อนุุมััติิการขายสิินทรััพย์์ยกเว้้นประเภทอสัังหาริิมทรััพย์์
20,000,000 บาท
ไม่่เกิิน
อนุุมััติิการขายสิินทรััพย์์ประเภทอสัังหาริิมทรััพย์์
40,000,000 บาท
ไม่่เกิิน
อนุุมััติิการขอซื้้�ออะไหล่่ซ่่อมบำำ�รุุง
30,000,000 บาท
เกิิน
อนุุมััติิการขอซื้้�ออุุปกรณ์์และวััสดุุสำำ�นัักงาน
20,000,000 บาท
ไม่่เกิิน
อนุุมััติิวงเงิินกู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิินทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
100,000,000 บาท
เรื่่�อง

กรรมการ
ผู้้�จััดการ
ไม่่เกิิน
30,000,000 บาท
ไม่่เกิิน
5,000,000 บาท
ไม่่เกิิน
10,000,000 บาท
ไม่่เกิิน
10,000,000 บาท
ไม่่เกิิน
10,000,000 บาท

ผู้้�ช่่วย
กรรมการผู้้�จััดการ

-

-

ไม่่เกิิน
5,000,000 บาท
ไม่่เกิิน
5,000,000 บาท

หมายเหตุ :
กรณีเกินอำ�นาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร จะต้องนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และหากเป็นรายการประเภทการ
ได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จะต้องปฏิบตั ิตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศที่เกี่ยวข้องจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำ�นักงานงาน กลต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นสำ�คัญ
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แผนภาพโครงสร้้างภายในบริิษััท
(ORGANIZATION CHART)

คณะกรรมการ
บริิษััท

เลขานุุการบริิษััท
และนัักลงทุุน
สััมพัันธ์์

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน

ผู้้�ตรวจสอบ
ภายใน

กรรมการ
บริิหาร

กรรมการ
ผู้้�จััดการ

ผู้้�จััดการ
โรงงานไม้้ยาง

ผู้้�ช่่วยกรรมการ
ผู้้�จััดการสาขา 1

ผู้้�ช่่วยกรรมการ
ผู้้�จััดการ
สำำ�นัักงานใหญ่่

ผู้้�ช่่วยกรรมการ
ผู้้�จััดการสาขา 2

ผู้้�อำำ�นวยการ
โรงงานประจำำ�
สาขา 1

ผู้้�อำำ�นวยการ
โรงงานประจำำ�
สำำ�นัักงานใหญ่่

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย
การขาย
และการตลาด

ผู้้�จััดการ
โรงงาน
กระดาษปิิดผิิว

ผู้้�จััดการ
ฝ่่ายจดซื้้�อ

ผู้้�จััดการ
โรงงาน
ไม้้บอร์์ด

ส่่วนงาน
เทคโนโลยีี
สารสนเทศ

ผู้้�จััดการ
ฝ่่ายการตลาด
ต่่างประเทศ

ส่่วนงาน
คลัังสิินค้้า

ผู้้�จััดการ
ฝ่่ายการตลาด
ในต่่างประเทศ

ส่่วนงาน
จััดส่่ง
และส่่งออก

ผู้้�ช่่วยกรรมการ
ผู้้�จััดการ

ผู้้�อำำ�นวยการ
บััญชีีและการเงิิน

ผู้้�จััดการ
ฝ่่ายการตลาด
กระดาษปิิดผิิว

ผู้้�จััดการ
ฝ่่ายบััญชีี
และการเงิิน

ผู้้�จััดการ
ฝ่่ายทรััพยากร
บุุคคล
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2. เลขานุุการบริิษััท

นางสาวสาริิสา ทองกิิตติิกุุล ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นเลขานุุการบริิษััท ตาม
มาตรา 89/15 ของพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์
พ.ศ. 2535 เพิ่่�มโดยพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2551 และเป็็นผู้้�มีีความรู้้� โดยจบการศึึกษาด้้าน
เศรษฐศาสตร์์ ด้้านการเงิิน ด้้านการบริิหารจััดการ ผ่่านการอบรม
หลัักสููตรที่่�ปรึึกษาทางการเงิินโดยชมรมวาณิิชธนกิิจ สมาคมบริิษััท
หลัักทรััพย์์ ไทย รวมถึึงผ่่านการอบรมหลัักสููตรเลขานุุการบริิษััท รุ่่�น
CSP 110/2020 (Company Secretary Program) ของสมาคม
ส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) เพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตาม
ขอบเขตและความรัับผิิดชอบ ดัังนี้้�

•

109

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1)

8. การดำำ� เนิิ น การอื่่� น ๆ ตามที่่� ค ณะกรรมการบริิ ษัั ท และ
คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนประกาศกำำ�หนด
ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�เลขานุุการบริิษััทพ้้นจากตำำ�แหน่่ง หรืือไม่่อาจปฏิิบััติิ
หน้้าที่่� ได้้ ให้้คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งเลขานุุการบริิษััทคนใหม่่
ภายใน 90 วัันนัับแต่่วัันที่่�เลขานุุการบริิษััทคนเดิิมพ้้นจากตำำ�แหน่่ง
หรืือไม่่อาจปฏิิบััติิหน้้าที่่� และให้้คณะกรรมการบริิษััทมีีอำำ�นาจมอบ
หมายให้้กรรมการคนใดคนหนึ่่�งปฏิิบััติิหน้้าที่่�แทนในช่่วงเวลาดัังกล่่าว

1. ให้้คำำ�แนะนำำ�เบื้้�องต้้นแก่่กรรมการเพื่่�อรัับทราบถึึงข้้อกฎหมาย
ระเบีียบและข้้อบัังคัับต่่าง ๆ ของบริิษััท และติิดตามให้้มีีการ
ปฏิิบััติิตามอย่่างถููกต้้องและสม่ำำ��เสมอ รวมถึึงรายงานการ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีนััยสำำ�คััญแก่่กรรมการ

ผู้้�ที่่� ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแล
การทำำ�บััญชีี
นายพงศ์์พัันธุ์์� สุุริิยอััมพร ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�ที่่� ได้้รัับมอบหมาย
ให้้รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีีของบริิษััท

2.	ประสานงานระหว่่างกรรมการบริิษััท และฝ่่ายจััดการ ดููแลและ
ประสานงานด้้านกฎหมาย กฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

3. ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร

3. จััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และประชุุมกรรมการบริิษััทให้้เป็็นไปตาม
กฎหมาย ข้้อบัังคัับของบริิษััท และข้้อพึึงปฏิิบััติิต่่าง ๆ
4.	บัันทึึกรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรายงานการประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท รวมทั้้�งติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
5.	ดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลและรายงานสารสนเทศในส่่วนที่่�
เกี่่�ยวข้้องตามระเบีียบและข้้อกำำ�หนดของ สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
6. เป็็นบุุคคลผู้้�ประสานงาน (CONTACT PERSON) กัับ
หน่่วยงานอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.)
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย
7. จััดทำำ�และเก็็บรัักษาเอกสาร ได้้แก่่
• ทะเบีียนกรรมการ
•	หนัังสืือเชิิญประชุุม และรายงานการประชุุมคณะกรรมการ
•	หนัังสืือเชิิญประชุุม และรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
• รายงานการซื้้�อขายหุ้้�นของบริิษััท ของกรรมการบริิษััท
และผู้้�บริิหาร
• รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียที่่�รายงานโดยกรรมการและ
ผู้้�บริิหารของบริิษััท
• รายงานประจำำ�ปีี

•	ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
1)	ค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อย
ในที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อวัันที่่� 8 กรกฎาคม
2563 ได้้มีีมติิอนุุมััติิกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการประจำำ�ปีี 2563
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1)	ค่่าตอบแทนรายเดืือน :
•	ประธานกรรมการ 34,000 บาทต่่อเดืือน
• กรรมการ 24,000 บาท ต่่อท่่านต่่อเดืือน
•	ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่่อเดืือน
• กรรมการตรวจสอบ 24,000 บาท ต่่อท่่านต่่อเดืือน
โดยยัังคงอััตราค่่าตอบแทนรายเดืือนเท่่ากัับปีี 2561 และปีี 2562
ที่่�ผ่่านมา
2)	ค่่าเบี้้�ยประชุุมสำำ�หรัับคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยทุุกชุุด : จำำ�นวน 9,000 บาทต่่อท่่านต่่อครั้้�ง (โดยปรัับ
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 จำำ�นวน 2,000 บาท) ประกอบด้้วยคณะ
กรรมการชุุดต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1.	คณะกรรมการบริิษััท
2.	คณะกรรมการตรวจสอบ
3.	คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
4.	คณะกรรมการสรรหา
5.	คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
3)	ค่่าตอบแทนพิิเศษหรืือโบนััส : พิิจารณาจากผลการดำำ�เนิินงาน
4)	ค่่าตอบแทนประเภทสิิทธิิประโยชน์์อื่่�น ๆ ได้้แก่่ ประกัันสุุขภาพ
สมาชิิกสนามกอล์์ฟ สโมสรการกีีฬา ( SPORT CLUB) หรืือ
สโมสรเพื่่�อการพัักผ่่อน หรืือสัันทนาการ (MEMBER CLUB)
: -ไม่่มีี-
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ทั้้�งนี้้� ที่่�ประชุุมได้้กำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการในวงเงิินรวมไม่่เกิิน 9,000,000 บาท ซึ่่�งเป็็นอััตราวงเงิินค่่าตอบแทนที่่�เท่่ากัับปีี 2561 และ
ปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา
หมายเหตุุ :
เพื่่�อให้้เกิิดการตรวจสอบและถ่่วงดุุลที่่�ดีี รวมถึึงเพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักธรรมาภิิบาล บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายในการควบคุุมการตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
นอกเหนืือจากค่่าตอบแทนรายเดืือน ค่่าเบี้้�ยประชุุม โบนััส ที่่� ได้้ระบุุไว้้ข้้างต้้น และตามอำำ�นาจอนุุมััติิที่�่มีี โดยการตอบแทนเพิ่่�มเติิมใด ๆ ที่่�มีีมููลค่่ามากกว่่า 1,000,000
บาทต่่อคนต่่อปีี จะต้้องนำำ�เสนอเป็็นวาระการประชุุมต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ โดยระบุุรายละเอีียดและความสมเหตุุสมผลของการ
จ่่ายสวััสดิิการเพิ่่�มเติิมดัังกล่่าว

สำำ�หรัับโครงสร้้างค่่าตอบแทนของกรรมการที่่� ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบนั้้�น ปััจจุุบััน
มีีโครงสร้้างการจ่่ายค่่าตอบแทน ประกอบด้้วย
1.	ค่่าตอบแทนรายเดืือน
2.	ค่่าเบี้้�ยประชุุม
3.	ค่่าตอบแทนพิิเศษหรืือโบนััส
ค่่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกคณะ สำำ�หรัับปีี 2561 ปีี 2562 และ ปีี 2563 มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
คณะกรรมการบริิษััท
ปีี 2561
รายชื่่�อคณะกรรมการ

เงิินเดืือน
และโบนััส

ปีี 2562

ค่่าเบี้้�ย
ประชุุม

เงิินเดืือน
และโบนััส

รวม

ปีี 2563

ค่่าเบี้้�ย
ประชุุม

รวม

เงิินเดืือน
และโบนััส

ค่่าเบี้้�ย
ประชุุม

รวม

1.	พลเอก เทอดศัักดิ์์� มารมย์์

528,000

98,000

626,000

528,000

77,000

605,000

558,000

110,000

668,000

2. รศ.ดร.มนตรีี

408,000

98,000

506,000

408,000

77,000

485,000

438,000

110,000

548,000

3. รศ.ทรงกลด 	จารุุสมบััติิ

348,000

91,000

439,000

348,000

70,000

418,000

363,000

101,000

464,000

4.	ดร.เอกริินทร์์

วาสนาส่่ง

348,000

84,000

432,000

348,000

77,000

425,000

363,000

103,000

466,000

5. นายสุุพรรณ

เศษธะพานิิช

-

-

-

216,000

42,000

258,000

-

-

-

6. นายชาลีี 	สุุขสวััสดิ์์�

288,000

91,000

379,000

288,000

77,000

365,000

288,000

110,000

398,000

7. นายวััลลภ 	สุุขสวััสดิ์์�

288,000

98,000

386,000

288,000

70,000

358,000

288,000

96,000

377,000

8. นายอารัักษ์์ 	สุุขสวััสดิ์์�

288,000

98,000

386,000

288,000

70,000

358,000

288,000

103,000

391,000

9. น.ส.ทิิพวรรณ 	สุุขสวััสดิ์์�

288,000

91,000

379,000

288,000

70,000

358,000

168,000

49,000

217,000

10. นางวราภรณ์์

สุุขสวััสดิ์์�

288,000

98,000

386,000

-

-

-

-

-

-

11. นายไพบููลย์์

อรุุณประสบสุุข

-

-

-

-

-

-

195,000

52,000

247,000

รวม

โสคติิยานุุรักั ษ์์

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 ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2561 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562
• นายสุพรรณ เศษธะพานิช ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 แทนกรรมการที่ลาออก และต่อมานายสุพรรณฯ ได้ลาออกจากการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562
• นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 เมื่อวันที่
22 เมษายน 2562 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
• นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
8/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 แทนกรรมการที่ลาออก
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

คณะกรรมการตรวจสอบ
ปีี 2561
รายชื่่�อคณะกรรมการ

ปีี 2562

เงิินเดืือน

ค่่าเบี้้�ย
ประชุุม

โบนััส

1. รศ.ดร.มนตรีี โสคติิยานุุรัักษ์์

348,000

28,000

2. พลเอก เทอดศัักดิ์์� มารมย์์

288,000

3. รศ.ทรงกลด จารุุสมบััติิ
รวม

ปีี 2563

เงิินเดืือน

ค่่าเบี้้�ย
ประชุุม

โบนััส

ค่่าเบี้้�ย
ประชุุม

โบนััส

รวม

ไม่่มีี

376,000 348,000

28,000

ไม่่มีี

376,000 348,000 32,000

ไม่่มีี

380,000

28,000

ไม่่มีี

316,000 288,000

28,000

ไม่่มีี

316,000 288,000 32,000

ไม่่มีี

320,000

288,000

21,000

ไม่่มีี

309.000 288,000

28,000

ไม่่มีี

316,000 288,000 32,000

ไม่่มีี

320,000

924,000

77,000

ไม่่มีี

1,001,000 924,000

84,000

ไม่่มีี

1,008,000 924,000 96,000

ไม่่มีี

1,020,000

รวม

รวม

เงิินเดืือน

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
รายชื่่�อคณะกรรมการ
1.

รศ.ดร.มนตรีี

2.

โสคติิยานุุรัักษ์์

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ค่่าเบี้้�ยประชุุม

ค่่าเบี้้�ยประชุุม

ค่่าเบี้้�ยประชุุม

14,000

14,000

16,000

รศ.ทรงกลด 	จารุุสมบััติิ

14,000

14,000

16,000

3.

นายชาลีี 	สุุขสวััสดิ์์�

14,000

14,000

16,000

4.

นายอารัักษ์์ 	สุุขสวััสดิ์์�

14,000

14,000

16,000

56,000

56,000

64,000

รวม

คณะกรรมการสรรหา
รายชื่่�อคณะกรรมการ

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ค่่าเบี้้�ยประชุุม

ค่่าเบี้้�ยประชุุม

ค่่าเบี้้�ยประชุุม

1.

รศ.ทรงกลด	จารุุสมบััติิ

21,000

14,000

25,000

2.

นายชาลีี 	สุุขสวััสดิ์์�

21,000

14,000

25,000

3.

นายอารัักษ์์ 	สุุขสวััสดิ์์�

21,000

14,000

25,000

63,000

42,000

75,000

รวม

คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
รายชื่่�อคณะกรรมการ
โสคติิยานุุรัักษ์์

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ค่่าเบี้้�ยประชุุม

ค่่าเบี้้�ยประชุุม

ค่่าเบี้้�ยประชุุม

21,000

14,000

16,000

1.

รศ.ดร.มนตรีี

2.

นายชาลีี 	สุุขสวััสดิ์์�

21,000

14,000

16,000

3.

นายอารัักษ์์ 	สุุขสวััสดิ์์�

21,000

14,000

16,000

63,000

42,000

48,000

รวม

ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

จำำ�นวน (คน)

จำำ�นวนเงิิน (บาท)

จำำ�นวน (คน)

จำำ�นวนเงิิน (บาท)

จำำ�นวน (คน)

จำำ�นวนเงิิน (บาท)

เงิินเดืือน

8

10,742,053

8

11,934,720

8

14,927,903

โบนััส

8

348,000

8

0

8

540,000

เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

8

371,334

8

263,270

8

75,844

รวม

8

11,461,387

8

12,197,990

8

15,543,747
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

ในกรณีีที่่�จะมีีการพิิจารณาอนุุมััติิเกี่่�ยวกัับการให้้สวััสดิิการเพิ่่�มเติิม
พิิเศษแก่่กรรมการบริิษััท และ/หรืือผู้้�บริิหารบริิษััท ในส่่วนที่่�นอก
เหนืือจาก เงิินเดืือน ค่่าเบี้้�ยประชุุม สวััสดิิการ ค่่าบำำ�เหน็็จ โบนััส และ
อื่่�น ๆ จากเดิิมที่่�เคยมีีการกำำ�หนดค่่าตอบแทนให้้แก่่กรรมการบริิษััท
และ/หรืือผู้้�บริิหารบริิษััทไว้้อยู่่�ก่่อนแล้้ว หากในภายหลัังจะมีีการให้้
สวััสดิิการพิิเศษเพิ่่�มเติิมใด ๆ ที่่�มีีมููลค่่ามากกว่่า 1,000,000 บาท
ต่่อคนต่่อปีี จะต้้องนำำ�เข้้าเป็็นวาระการประชุุม โดยระบุุรายละเอีียด
และความสมเหตุุสมผลของการจ่่ายสวััสดิิการพิิเศษเพิ่่�มเติิมดัังกล่่าว
ตััวอย่่างเช่่น หากเป็็นกรณีีของการให้้สวััสดิิการพิิเศษเพิ่่�มเติิมใน
รููปของรถประจำำ�ตำำ�แหน่่ง ค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นของบริิษััท ได้้แก่่

ค่่าผ่่อนงวดรถ และค่่าพนัักงานขัับรถประจำำ�ตำำ�แหน่่ง หากมีีมููลค่่า
รวมแล้้วมากกว่่า 1,000,000 บาทต่่อคนต่่อปีี จะต้้องนำำ�เสนอต่่อที่่�
ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อให้้คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาความเหมาะสม ความสม
เหตุุสมผลและให้้ความคิิดเห็็น รวมถึึงให้้ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับการทำำ�
รายการดัังกล่่าวต่่อไป
ค่่าตอบแทนอื่่�น : ไม่่มีี

4.	บุุคลากร

•	จำำ�นวนพนัักงาน (ไม่่รวมผู้้�บริิหาร)
ในรอบปีี 2561 ปีี 2562 และปีี 2563 ปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีจำำ�นวนพนัักงาน ดัังต่่อไปนี้้�
ณ วัันที่่�
ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2561 31 ธัันวาคม 2562
ประเภทพนัักงาน
จำำ�นวน (คน)
จำำ�นวน (คน)
พนัักงานประจำำ�
305
268
1. ฝ่่ายบริิหาร
14
17
2. ฝ่่ายการตลาด
71
66
3. ฝ่่ายโรงงาน/ผลิิต
66
64
4. ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
29
26
5. ฝ่่ายจััดซื้้�อ
12
9
6. ฝ่่ายบุุคคล/ธุุรการ
45
42
7.	ส่่วนงานสโตร์์/คลัังสิินค้้า
34
27
8.	ส่่วนงานจััดส่่งและส่่งออก
30
13
9.	ส่่วนงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ
4
4
พนัักงานรายวััน
1,056
1,074
รวม
1,361
1,342

ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563
จำำ�นวน (คน)
206
13
36
69
18
7
37
15
6
5
1,056
1,262

หมายเหตุุ :
ในรอบปีี 2563 บริิษััทมีีพนัักงานรายวััน เท่่ากัับร้้อยละ 83.68 ของจำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมด ในจำำ�นวนนี้้�มีีพนัักงานที่่�อยู่่�ในฝ่่ายโรงงาน/ผลิิต และเป็็น
แรงงานต่่างด้้าวคิิดเป็็นร้้อยละ 69.58 ของจำำ�นวนพนัักงานรายวัันทั้้�งหมด

•	ผลตอบแทนรวมของพนัักงาน ลููกจ้้างบริิษััท และลัักษณะผลตอบแทน
ประเภทค่่าตอบแทน
ปีี 2561
ค่่าตอบแทนของพนัักงานประจำำ�ในรููปเงิินเดืือน โบนััส
85,739,641
และเงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
ค่่าตอบแทนของลููกจ้้างในรููปค่่าจ้้าง
178,548,966
ค่่าอบรมสััมมนา
902,811.10
รวม
265,191,418.10

ปีี 2562

ปีี 2563

88,555,614

73,060,312.00

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

166,274,937.00
403,519.35
239,738,768.35

หมายเหตุุ :
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 4/2555 เมื่่�อวัันที่่� 25 กัันยายน 2555 มีีมติิให้้จััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ซึ่่�งบริิษััทดำำ�เนิินการจััดตั้้�งแล้้วเสร็็จเมื่่�อวัันที่่� 20
พฤศจิิกายน 2555
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริิษััทมีีนโยบายการพิิจารณาค่่าตอบแทนของพนัักงานและลููกจ้้าง
ทั้้�งในระยะสั้้�น และระยะยาว โดยระยะสั้้�นจะพิิจารณาจากอััตราการ
เติิบโตของผลการดำำ�เนิินงานในแต่่ละปีีเป็็นสำำ�คััญ ต่่อมาจะพิิจารณา
การปรัับเพิ่่�มขึ้้�นของอััตราค่่าตอบแทนให้้ครอบคลุุมเงิินเฟ้้อใน
แต่่ละปีี และจะพิิจารณาการปรัับเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นรายบุุคคลตามระดัับ
ความมีีอุุตสาหะ ตั้้�งใจ ทุ่่�มเท ความสามารถในการปฏิิบััติิงาน และ
ผลชองงานที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นลำำ�ดัับต่่อมา
สำำ�หรัับการจ่่ายค่่าตอบแทนในระยะยาว บริิษััทจะพิิจารณาจากการ
สร้้างโอกาสความก้้าวหน้้าในวิิชาชีีพโดยบริิษััทใช้้แบบประเมิินภายใน
องค์์กรที่่�กำำ�หนดขึ้้�นมาให้้เหมาะสมและสอดคล้้องกัับตััวชี้้�วััดผล
การดำำ�เนิินงานของแต่่ละแผนกมาเป็็นตััวชี้้�วััดการปฏิิบััติิงานของ
พนัักงาน (Individual’s Performance) เพื่่�อใช้้ ในการประเมิิน
ผลการปฏิิบััติิงาน รวมถึึงกำำ�หนดผลตอบแทนให้้กัับผู้้�บริิหาร
และพนัักงานตามผลการปฏิิบััติิงาน โดยพิิจารณามุุมมอง 4 มิิติิ
คืือ มิิติิทางการเงิิน มิิติิด้้านการพััฒนาปรัับปรุุงกระบวนการภายใน
ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น มิิติิด้้านการเรีียนรู้้� และมิิติิการพััฒนา ทั้้�งนี้้�
ในการให้้ผลตอบแทนของพนัักงาน คณะกรรมการบริิษััทจะพิิจารณา
ถึึงผลสำำ�เร็็จขององค์์กร ความสอดคล้้องกัับสภาวะเศรษฐกิิจ รวมถึึง
การพิิจารณาเทีียบเคีียงบริิษััทอื่่�น ๆ ที่่�อยู่่�ในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน
และในทุุก ๆ ปีี บริิษััทจะจััดให้้มีีการมอบของที่่�ระลึึกให้้แก่่พนัักงานที่่�
ปฏิิบััติิงานในองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นประจำำ�ทุุกปีี สำำ�หรัับพนัักงาน
ที่่�มีีอายุุการปฏิิบััติิงานถึึงระยะเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้เริ่่�มตั้้�งแต่่ 10 ปีี
15 ปีี 20 ปีี และ 20 ปีีขึ้�้นไป เพื่่�อสร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจให้้กัับพนัักงาน
ที่่�ทุ่่�มเทปฏิิบััติิหน้้าที่่� และมีีความภัักดีีให้้กัับองค์์กรมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
•

ข้้อพิิพาทด้้านแรงงานที่่�สำำ�คััญในระยะเวลา 3 ปีีที่่�ผ่่านมา
: ไม่่มีี

• นโยบายในการพััฒนาบุุคลากร
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาบุุคลากรเพื่่�อเพิ่่�มความสามารถ
และประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน โดยกำำ�หนดแผนการพััฒนาบุุคลากร
อย่่างชััดเจนและสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อเป็็นแผนงานประจำำ�ปีีสำำ�หรัับการ
อบรมเพื่่�อเพิ่่�มทัักษะในการทำำ�งาน ทั้้�งการอบรมภายในบริิษััทและ
ส่่งเข้้ารัับการอบรมในหลัักสููตรของหน่่วยงานราชการและเอกชนที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�งาน นอกจากนี้้� บริิษััทยัังได้้จััดให้้มีีสวััสดิิการ
ให้้กัับบุุคลากร เพื่่�อสร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจในการทำำ�งาน โดยมีีการ
ทบทวนเพื่่�อปรัับปรุุงสิิทธิิประโยชน์์ต่่าง ๆ ให้้เหมาะสมอย่่างต่่อเนื่่�อง
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ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีเป้้าหมายการพััฒนาที่่�เป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญคืือ
• การให้้พนัักงานเป็็นผู้้�มีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดแนวทางการ
ทำำ�งานในฝ่่ายงานของตนเองนำำ�เสนอความคิิดเห็็นมุุมมอง
ในการทำำ�งาน เพื่่�อพััฒนาการทำำ�งานจากรููปแบบเดิิม ๆ ให้้มีี
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลเพิ่่�มมากขึ้้�น
•	สร้้างบรรยากาศในการทำำ�งานให้้ทุุกคนมีีส่่วนร่่วมในความ
สำำ�เร็็จขององค์์กร และจะพิิจารณาการให้้ผลตอบแทนแก่่บุุคลากร
ทั้้�งจากผลสำำ�เร็็จขององค์์กรโดยรวม และความมุ่่�งมั่่�น ทุ่่�มเทใน
การทำำ�งานโดยเฉพาะที่่�ตััวบุุคคล
•	ส่่งเสริิมให้้พนัักงานสร้้างความรู้้�จากการปฏิิบััติิงาน การจััด
ทำำ�คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานที่่�มีีการปรัับปรุุงให้้สอดคล้้องกัับการ
ทำำ�งานจริิงที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปตลอดเวลา
•	ส่่งเสริิมให้้มีีการเดิินทางเพื่่�อเข้้าร่่วมงานแสดงสิินค้้าทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศ เพื่่�อให้้ทัันต่่อสถานการณ์์ด้้านการผลิิต ด้้าน
การพััฒนาสิินค้้า การตลาด รวมถึึงเรีียนรู้้�ต่่อพฤติิกรรม
ของผู้้�บริิโภคที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา ทั้้�งนี้้�เพื่่�อจะ
ได้้นำำ�มาปรัับใช้้ ในกระบวนการทำำ�งานของบริิษััทให้้มีีความทััน
สมััยและสามารถปรัับตััวได้้ทัันต่่อทุุก ๆ สถานการณ์์ ในภาวะ
อุุตสาหกรรมเฟอร์์นิิเจอร์์ที่�่มีีการเปลี่่�ยนแปลง
•	ส่่งเสริิมให้้เกิิดการพััฒนาเพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม (Value Added)
ให้้เกิิดขึ้�้นในผลิิตภััณฑ์์ที่่�ทางบริิษััทเป็็นผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่าย
เพื่่�อสร้้างการเติิบโตที่่�ยั่่�งยืืน และสร้้างการรัับรู้้�และความเป็็นที่่�
ต้้องการของผู้้�บริิโภคให้้เกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
•	ส่่งเสริิมการพััฒนาและกระตุ้้�นเพื่่�อให้้บุุคลากรภายในองค์์กร
มีีทััศนคติิต่่อการทำำ�งาน ที่่�จะต้้องสร้้างการพััฒนาและความ
เจริิญก้้าวหน้้าในการทำำ�งานให้้เกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ ใน
กระบวนการผลิิตจะต้้องดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง การตลาดจะต้้อง
สร้้างรายได้้จากการขายสิินค้้าให้้เติิบโตขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ฝ่่าย
งานที่่�ควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััทจะต้้องมีีการบริิหารจััดการ
ให้้สััดส่่วนต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายลดลงอย่่างต่่อเนื่่�องในขณะที่่�จะ
ต้้องบริิหารจััดการให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด
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รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ปีี 2563
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน)
(“บริิษััท”) ครั้้�งที่่� 1/2555 (ครั้้�งแรกหลัังแปรสภาพ) เมื่่�อวัันที่่� 26 ตุุลาคม
2555 มีีนโยบายริิเริ่่�ม มีีส่่วนร่่วมในการให้้ความเห็็นในรายละเอีียดของ
นโยบายและได้้ดำำ�เนิินการออกมติิอนุุมััติินโยบายกำำ�กัับดููแลกิิจการ
อย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรครั้้�งแรก รวมถึึงการแก้้ ไขเพิ่่�มเติิม
ในภายหลัังจากวัันที่่�ประชุุมดัังกล่่าว โดยได้้กำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิ
ให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย เพื่่�อให้้มีีความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ในทุุกระดัับชั้้�นทั้้�งในส่่วนของพนัักงานระดัับปฏิิบััติิงาน ผู้้�บริิหาร
ตลอดจนคณะกรรมการ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือในการเพิ่่�มศัักยภาพ
และความสามารถในการแข่่งขััน เพื่่�อเสริิมสร้้างการเติิบโตที่่�ยั่่�งยืืนอััน
จะนำำ�มาซึ่่�งประโยชน์์ ในระยะยาวให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า และสาธารณชน
ทั่่�วไป โดยนัับจากวัันที่่� ได้้มีีการอนุุมััติินโยบายและหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการในครั้้�งแรกแล้้วก็็ ได้้มีีการปรัับปรุุงเพิ่่�มเติิมในรายละเอีียดที่่�
สำำ�คััญเพื่่�อให้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลง และแนวทางการปฏิิบััติิที่�่ดีี ทั้้�งนี้้�
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 11/2561 เมื่่�อวัันที่่� 31 ตุุลาคม
2561 ได้้พิิจารณาอนุุมััติินโยบายกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีฉบัับใหม่่แทน
ฉบัับเดิิมที่่�ยกเลิิก เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�
ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ โดยมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่ปีี
2560 เป็็นต้้นไป จนกว่่าจะมีีการเปลี่่�ยนแปลง ทั้้�งนี้้�นโยบายกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการฉบัับนี้้� ได้้กำำ�หนดหลัักปฏิิบััติิแก่่คณะกรรมการบริิษััท
ซึ่่�งเป็็นผู้้�นำำ�หรืือผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุดขององค์์กรใช้้ ในการกำำ�กัับดููแล
ให้้กิิจการมีีผลประกอบการที่่�ดีีในระยะยาว น่่าเชื่่�อถืือสำำ�หรัับผู้้�ถืือ
หุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกท่่านเพื่่�อประโยชน์์ ในการสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่
กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน ตรงตามความมุ่่�งหวัังของทั้้�งภาคธุุรกิิจ ผู้้�ลงทุุน
ตลอดจนตลาดทุุนและสัังคมโดยรวม
ทั้้�งนี้้�นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการจะได้้รัับการพิิจารณาทบทวน
แก้้ ไขตามความเหมาะสมให้้สอดคล้้องกัับหลัักการหรืือแนวทาง
ปฏิิบััติิที่่�จะมีีการเปลี่่�ยนแปลงแก้้ ไขเพิ่่�มเติิมในอนาคต
โดย “การกำำ�กัับดููแลกิิจการ” หมายถึึง ระบบที่่�สร้้างขึ้้�นเพื่่�อใช้้ ในเชิิง
การกำำ�กัับดููแล และควบคุุมการตััดสิินใจดำำ�เนิินงานของคนในองค์์กร
ให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ เพื่่�อให้้เกิิดความยุุติิธรรม โปร่่งใส ซึ่่�งรวมถึึง
1. การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลััก ซึ่่�งครอบคลุุมถึึง
เป้้าหมายและแนวคิิดหลัักขององค์์กร และเป้้าหมายในระยะสั้้�น
แนวคิิดหลัักขององค์์กรในรููปแบบของวิิสััยทััศน์์ หลัักการ และ
รููปแบบธุุรกิิจที่่�สร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการ
2. การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ นโยบาย และพิิจารณาอนุุมััติิแผนงาน
และงบประมาณ
3. การติิดตาม ประเมิิน และดููแลการรายงานผลการดำำ�เนิินงาน

“การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี” ตามหลัักปฏิิบััติิฉบัับนี้้� หมายถึึง การ
สร้้างหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�สะท้้อนโครงสร้้างแห่่งความ
สััมพัันธ์์ ระหว่่าง ฝ่่ายจััดการ คณะกรรมการ ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบโครงสร้้างในการกำำ�หนดเป้้าประสงค์์ทาง
ธุุรกิิจของบริิษััท รวมถึึงการกำำ�หนดวิิธีีการ เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าประสงค์์
ทางธุุรกิิจนั้้�น และวิิธีีการในการควบคุุม และติิดตามประเมิินผลการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััทได้้อีีกด้้วย
ซึ่่�งคณะกรรมการมีีเป้้าหมายในการกำำ�กัับดููแลกิิจการให้้นำำ�ไปสู่่�
เป้้าหมายที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
1.	สามารถแข่่งขัันได้้และมีีผลประกอบการที่่�ดีีโดยคำำ�นึึงถึึง
ผลกระทบในระยะยาว
2.	ประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม เคารพสิิทธิิ และมีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
3. เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม และพััฒนาหรืือลดผลกระทบด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม
4.	สามารถปรัับตััวได้้ภายใต้้ปััจจััยการเปลี่่�ยนแปลง
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (Corporate Governance Code :
CG Code) ได้้วางหลัักปฏิิบััติิของคณะกรรมการบริิษััท รวม 8 ข้้อหลััก
ดัังนี้้�
หลัักปฏิิบััติิที่่� 1 	ตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิิดชอบของ
	คณะกรรมการในฐานะผู้้�นำำ�ที่่�สร้้างคุุณค่่า
ให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
หลัักปฏิิบััติิที่่� 2 	กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลัักของกิิจการ
	ที่่�เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน
หลัักปฏิิบััติิที่่� 3 เสริิมสร้้างคณะกรรมการที่่�มีีประสิิทธิิผล
หลัักปฏิิบััติิที่่� 4	สรรหาและพัั ฒ นาผู้้� บ ริิ ห ารระดัั บ สููงและ
การบริิหารบุุคลากร
หลัักปฏิิบััติิที่่� 5	ส่่งเสริิมนวััตกรรม และการประกอบธุุรกิิจ
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
หลัักปฏิิบััติิที่่� 6	ดููแลให้้ มีี ระบบการบริิ ห ารความเสี่่� ย งและ
การควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม
หลัักปฏิิบััติิที่่� 7	รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินและการ
เปิิดเผยข้้อมููล
หลัักปฏิิบััติิที่่� 8	สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและการสื่่�อสารกัับ
ผู้้�ถืือหุ้้�น
ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการบริิษััท ได้้พิิจารณาและทบทวนการนำำ�หลััก
ปฏิิบััติิตาม CG Code ไปปรัับใช้้ตามบริิบททางธุุรกิิจของบริิษััทแล้้ว
เป็็นประจำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง
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การกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ ค่่านิิยมองค์์กร
วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายระยะยาว

ความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินธุุรกิิจสู่่�ธุุรกิิจประเภทอื่่�น ๆ ที่่�มีีศัักยภาพ
และโอกาสในการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง”

วิิสััยทััศน์์

สำำ�หรัับเป้้าหมายระยะยาวมากกว่่า 3 ปีีขึ้้�นไป บริิษััทตั้้�งเป้้าหมาย
การเป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจการเป็็นผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์
เพื่่�อการส่่งออก และการเป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจการจััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์
ให้้กัับร้้านค้้าส่่งร้้านค้้าปลีีกทั่่�วประเทศ และภููมิิภาคอาเซีียน

“มุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านธุุรกิิจเฟอร์์นิิเจอร์์ ในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้ และสร้้างโอกาสในการเติิบโตของธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง”

พัันธกิิจ

Sustainability = การพััฒนาให้้องค์์กรเติิบโตด้้วยความยั่่�งยืืน
ได้้แก่่ การจััดหาแนวทางเพื่่�อลดต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายในการเป็็น
ผู้้�ผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ของบริิษััท / การขยายสู่่�ธุุรกิิจด้้านพลัังงานทดแทน
ซึ่่�งเป็็นแนวโน้้มที่่�สำำ�คััญและเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการสร้้างความมั่่�นคง
ด้้านพลัังงาน เป็็นการสร้้างรายได้้และผลกำำ�ไรอย่่างต่่อเนื่่�องให้้กัับ
ภาพรวมของธุุรกิิจ เป็็นต้้น
Diversification = การกระจายความเสี่่�ยงในธุุรกิิจ เช่่น การมีีทั้้�ง
รายได้้จากการจำำ�หน่่ายสิินค้้าทั้้�งในและต่่างประเทศ การมีีกลุ่่�มลููกค้้า
ที่่�หลากหลาย ตั้้�งแต่่การส่่งออก ร้้านค้้าปลีีกสมััยใหม่่ ร้้านค้้าส่่ง
ร้้านค้้าปลีีกเฟอร์์นิิเจอร์์ทั่่�วประเทศ และยัังรวมถึึงการขยายธุุรกิิจ
ไปยัังธุุรกิิจประเภทอื่่�น ๆ อาทิิ ธุุรกิิจด้้านพลัังงาน เพื่่�อกระจาย
ความเสี่่�ยงและไม่่พึ่่�งพิิงธุุรกิิจเฟอร์์นิิเจอร์์เพีียงอย่่างเดีียว
Adaptation = การพร้้อมสร้้างกลยุุทธ์์แห่่งการเปลี่่�ยนแปลงและ
ปรัับตััวในธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสร้้างโอกาสในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ให้้เป็็นไปด้้วยความมั่่�นคงและยั่่�งยืืน ตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นจากธุุรกิิจการเป็็น
ผู้้�ผลิิตชิ้้�นส่่วนเฟอร์์นิิเจอร์์ มาถึึงผู้้�ผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพารา
เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด และผู้้�ผลิิตกระดาษปิิดผิิวเพื่่�อลด
ต้้นทุุนในการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ เป็็นต้้น

ค่่านิิยมองค์์กร

ทำำ�งานด้้วยใจที่่�มุ่่�งมั่่�นในเป้้าหมาย (Be Passionate and Determined)
ลดกระบวนการทำำ�งานแต่่ได้้ประสิิทธิิภาพที่่�มากขึ้้�น (Do More
with Less)
แสวงหาการเติิบโตและเรีียนรู้้�อย่่างไม่่หยุุดนิ่่�ง (Pursue Growth
and Learning)
สื่่�อสารด้้วยใจที่่�เปิิดกว้้าง เที่่�ยงธรรมและซื่่�อสััตย์์ต่่อผู้้�อื่่�น (Build
Open, Integrity, Honest Relationships with Communication)

วััตถุุประสงค์์

“การนำำ�พาองค์์กรให้้มีีการพััฒนาและเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน”

เป้้าหมายระยะยาว

บริิษััทกำำ�หนดเป้้าหมายระยะยาว โดยจะรัักษาอััตราการเจริิญเติิบโต
ของยอดขาย และกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานในกลุ่่�มธุุรกิิจเฟอร์์นิิเจอร์์
ให้้เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง และมุ่่�งสู่่�การเป็็นองค์์กรพััฒนาต่่อยอดการ
ลงทุุนเพื่่�อลดต้้นทุุนในธุุรกิิจการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์แบบครบวงจร
รวมถึึงการตั้้�งเป้้าหมายผลตอบแทนจากธุุรกิิจด้้านพลัังงานทดแทน
คิิดเป็็นสััดส่่วนไม่่ต่ำ�ำ�กว่่าร้้อยละ 30 ของกำำ�ไรสุุทธิิรวมของบริิษััท
และบริิษััทย่่อยทั้้�งหมดภายในระยะเวลา 3 ปีี รวมถึึงการกระจาย

หลัักปฏิิบััติิที่่� 1 : ตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับ
ผิิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้้�นำำ�ที่่�สร้้าง
คุุณค่่าให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
หลัักปฏิิบััติิที่่� 1.1

คณะกรรมการควรเข้้าใจบทบาทและตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบ
ในฐานะผู้้�นำำ�ที่�่ต้้องกำำ�กัับดููแลให้้องค์์กรมีีการบริิหารจััดการที่่�ดีี
ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงการกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย กลยุุทธ์์ นโยบาย
การดำำ�เนิินงาน ตลอดจนการจััดสรรทรััพยากรสำำ�คััญเพื่่�อให้้บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย การติิดตาม ประเมิินผลและดููแลการ
รายงานผลการดำำ�เนิินงาน

แนวปฏิิบััติิที่่� 1.1

คณะกรรมการบริิษััทตระหนัักถึึงบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ในการกำำ�กัั บ ดููแลให้้ อ งค์์ ก รมีีการบริิ ห ารจัั ด การที่่� ดีี รวมถึึ ง
การประพฤติิตนเป็็นแบบอย่่างในฐานะผู้้�นำำ�ในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
โดยในแต่่ละปีีจะมีีการพิิจารณาและร่่วมกัันกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และ
เป้้าหมายของบริิษััทและบริิษััทย่่อยเพื่่�อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
ให้้เหมาะสมกัับช่่วงเวลาในแต่่ละปีี นอกจากนี้้�ยัังได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์
นโยบายการดำำ�เนิินงาน และการจััดสรรทรััพยากรบุุคคล ได้้แก่่
ผู้้�บริิหารและทีีมงานที่่�ดููแลรัับผิิดชอบในแต่่ละส่่วนงานให้้สามารถ
ปฏิิบััติิงานได้้ตามแผนงานที่่�วางไว้้ และสามารถบรรลุุเป้้าหมาย
ที่่�กำำ�หนดไว้้ ทั้้�งนี้้�จะมีีฝ่่ายบริิหารระดัับสููงเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบโดยตรง
มีีการกำำ�กับั ดููแลและควบคุุมการปฏิิบัติั งิ านของทีีมงานระดัับปฏิิบัติั กิ าร
อย่่างใกล้้ชิดิ เพื่่อ� ให้้สามารถทราบระดัับเป้้าหมายที่่บ� รรลุุ และอุุปสรรค
ในการทำำ�งานที่่�เกิิดขึ้้�น รวมถึึงเพื่่�อเป็็นการติิดตามดููแลให้้มีีการนำำ�
กลยุุทธ์์ของบริิษัทั ไปปฏิิบัติั ิ ทั้้�งนี้้�เพื่่อ� ให้้ทันั ต่่อการปรัับเปลี่่ย� นกลยุุทธ์์
เพื่่อ� รองรัับปััญหา และอุุปสรรคที่่เ� กิิดขึ้น้� ให้้ทันั ต่่อเหตุุการณ์์ และเพื่่อ�
ให้้สามารถบรรลุุเป้้าหมายและวััตถุปุ ระสงค์์ที่กำ�่ ำ�หนดไว้้ ให้้เกิิดขึ้น้� ได้้จริงิ
นอกจากนี้้�จะมีีการทบทวนวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจของบริิษััท เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายของบริิษััทที่่�มีีการปรัับปรุุง
และเปลี่่�ยนแปลงไปตามสถานการณ์์ของธุุรกิิจการค้้า การลงทุุนที่่�เกิิด
ขึ้้�นในแต่่ละปีี โดยบริิษััทได้้คำำ�นึึงถึึงจริิยธรรม ผลกระทบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อมเป็็นสำำ�คััญ นอกเหนืือจากผลประกอบการทางการเงิิน
คณะกรรมการบริิษััทจะเป็็นผู้้�พิิจารณาอนุุมััติิกฎบััตรคณะกรรมการ
บริิษััท และกฎบััตรของคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด ตามที่่� ได้้นำำ�เสนอ
และผ่่านการกลั่่�นกรองและอนุุมััติิจากคณะกรรมการชุุดย่่อย ซึ่่�ง
กฎบััตรจะกำำ�หนดให้้กรรมการบริิษััทและกรรมการชุุดย่่อยจะต้้อง
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บริิหารให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษััทเป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ
มติิที่�่ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ตลอดจนแนวทางที่่� ได้้กำำ�หนดไว้้ มีีกระบวนการ
อนุุมััติิการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญให้้เป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด รวม
ถึึงการกำำ�หนดอำำ�นาจอนุุมััติิดำำ�เนิินการของคณะกรรมการบริิษััทที่่�มีี
อำำ�นาจอนุุมััติิในเรื่่�องต่่าง ๆ ของบริิษััท และบริิษััทย่่อยตามที่่�กำำ�หนด
ในแต่่ละครั้้�งของการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท จะมีีการติิดตาม
ประเมิินผล และดููแลให้้มีีการรายงานผลการดำำ�เนิินงานที่่�เกิิดขึ้้�นใน
แต่่ละไตรมาส หรืือในแต่่ละครั้้�งของการประชุุมที่่�มีีวาระการประชุุมเพื่่�อ
ติิดตามผลการปฏิิบััติิงานตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมายไว้้
คณะกรรมการได้้จััดให้้มีีนโยบายสำำ�หรัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร และ
พนัักงาน เพื่่�อแสดงถึึงหลัักการและแนวทางในการดำำ�เนิินงานเป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษร ซึ่่�งประกอบด้้วย นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
จริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และดููแลให้้มีีการสื่่�อสารนโยบาย
ดัังกล่่าวถึึงกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน รวมทั้้�งมีีการติิดตาม
ผลการปฏิิบััติิ และทบทวนนโยบายและการปฏิิบััติิเป็็นประจำำ�
บริิษััทมีีโครงสร้้างคณะกรรมการ และการกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจ
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท และกรรมการชุุด
ย่่อย ซึ่่�งมีีบทบาทที่่�สำำ�คััญเกี่่�ยวกัับวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย นโยบาย
การดำำ�เนิินงานของบริิษััท รวมถึึงการดููแลเพื่่�อติิดตาม ประเมิินผล
และรายงานผลการดำำ�เนิินการ ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการบริิษััท ประกอบ
ด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ที่�่
หลากหลายซึ่่�งสามารถนำำ�ประสบการณ์์ที่่�มีีมาพััฒนาและกำำ�หนด
แนวทาง นโยบาย วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ เพื่่�อกำำ�หนดแนวทางการพััฒนา
ที่่�จะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
โดยในรอบปีี 2563 ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่�
1/2563 เมื่่�อวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ได้้มีีมติิพิิจารณาทบทวน
วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ วััตถุุประสงค์์ และเป้้าหมายระยะยาวของบริิษััท
ตามรายละเอีียดของนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการประจำำ�ปีี 2563
ของ บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน)
ทั้้�งนี้้�การติิดตาม ประเมิินผลและดููแลการรายงานผลการดำำ�เนิินงาน
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดให้้มีีการรายงานผลการดำำ�เนิินงาน
ประจำำ�รายไตรมาส และประจำำ�ปีี โดยการรายงานผลการดำำ�เนิินงาน
จะพิิจารณาจากความคืืบหน้้าและกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงานที่่�ถููกนำำ�ไป
ปฏิิบััติิ ที่่�สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยการรายงาน
ผลการดำำ�เนิินงานดัังกล่่าวทางกรรมการผู้้�จััดการ และคณะกรรมการ
บริิหาร จะเป็็นผู้้�นำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิษััท

ปััจจุุบััน บริิษััทมีีคณะกรรมการบริิษััทจำำ�นวน 8 ท่่าน ประกอบด้้วย
1.	พลเอก เทอดศัักดิ์์� มารมย์์
	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิิสระ
2. รศ.ดร.มนตรีี
โสคติิยานุุรัักษ์์
	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิิสระ
3. รศ.ทรงกลด	จารุุสมบััติิ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิิสระ
4.	ดร.เอกริินทร์์
วาสนาส่่ง
กรรมการอิิสระ
5. นายไพบููลย์์
อรุุณประสบสุุข
กรรมการอิิสระ
6. นายชาลีี	สุุขสวััสดิ์์�
รองประธานกรรมการ
7. นายวััลลภ	สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการ
8. นายอารัักษ์์	สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการ
ในคณะกรรมการบริิษััท มีีประธานกรรมการของบริิษััท คืือ พลเอก
เทอดศัักดิ์์� มารมย์์ เป็็นกรรมการอิิสระ และไม่่ได้้เป็็นบุุคคลเดีียวกัับ
กรรมการผู้้�จััดการ ซึ่่�งมีีตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารสููงสุุดขององค์์กร
ในโครงสร้้างของคณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการที่่�
ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารจำำ�นวน 5 ท่่าน คิิดเป็็นร้้อยละ 62.50 ของจำำ�นวน
กรรมการทั้้�งหมด
ในคณะกรรมการบริิษััท มีีกรรมการอิิสระรวม 5 ท่่าน โดยกรรมการ
อิิสระ 1 ท่่าน คืือ รศ.ทรงกลด จารุุสมบััติิ เป็็นผู้้�มีีความรู้้� และความ
เชี่่�ยวชาญในด้้านสาขาวิิชาทรััพยากรป่่าไม้้ สาขาวิิชาวนผลิิตภััณฑ์์
และสาขาวิิชาวนศาสตร์์ชุุมชน ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจด้้านการผลิิต
เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ของบริิษััท นอกจากนี้้� ยัังมีีกรรมการอิิสระอีีก 1 ท่่าน
คืือ ดร.เอกริินทร์์ วาสนาส่่ง เป็็นผู้้�มีีความรู้้� และความเชี่่�ยวชาญด้้าน
วิิศวกรรมไฟฟ้้าและพลัังงาน ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจด้้านพลัังงาน
ทดแทน ที่่�ทางบริิษััทได้้เข้้าร่่วมลงทุุนเพื่่�อขยายการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ซึ่่�ง
เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
สำำ�หรัับกรรมการที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระ จะมีีความ
เป็็นอิิสระจากฝ่่ายบริิหารและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

คำำ�นิิยามกรรมการอิิสระของบริิษััท

(ที่่�เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดขั้้�นต่ำำ��ของสำำ�นัักงาน กลต.
และตลาดหลัักทรััพย์์)
•	ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
ของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท ทั้้�งนี้้� ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�น
ของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระรายนั้้�น ๆ ด้้วย
• ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง
พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่� ได้้เงิินเดืือนประจำำ� หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
ของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อย
ลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือของผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
ของบริิษััท เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี ก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงาน ทั้้�งนี้้�
ลัักษณะต้้องห้้ามดัังกล่่าว ไม่่รวมถึึงกรณีีที่่�กรรมการอิิสระเคย
เป็็นข้้าราชการ หรืือที่่�ปรึึกษาของส่่วนราชการซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
• ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการ
จดทะเบีียนตามกฎหมายในลัักษณะที่่�เป็็น บิิดา มารดา คู่่�สมรส
พี่่�น้้อง และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร ของผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอ
ให้้เป็็นผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย
• ไม่่มีี หรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท บริิษััทใหญ่่
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััท ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการ
ใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็น หรืือเคยเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ที่�่มีีความสััมพัันธ์์
ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท เว้้นแต่่จะได้้พ้้น
จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี ก่่อนวัันที่่�
ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงาน
•	ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจตามวรรคหนึ่่�ง รวมถึึงการทำำ�รายการ
ทางการค้้าที่่�กระทำำ� เป็็นปกติิเพื่่�อประกอบกิิจการ การเช่่าหรืือ
ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ รายการเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์หรืือบริิการ
หรืือการให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน ด้้วยการรัับ
หรืือให้้กู้้�ยืืม ค้ำำ��ประกััน การให้้สิินทรััพย์์ เป็็นหลัักประกัันหนี้้�สิิน
รวมถึึงพฤติิการณ์์อื่่�นทำำ�นองเดีียวกััน ซึ่่�งเป็็นผลให้้บริิษััทหรืือ
คู่่�สััญญามีีภาระหนี้้�ที่่�ต้้องชำำ�ระต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่�ง ตั้้�งแต่่ร้้อยละ 3
ของสิินทรััพย์์ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิของบริิษััท หรืือตั้้�งแต่่ 20 ล้้านบาท
ขึ้้�นไป แล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะต่ำำ��กว่่า ทั้้�งนี้้� การคำำ�นวณภาระหนี้้�
ดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามวิิธีีการคำำ�นวณมููลค่่าของรายการที่่�
เกี่่�ยวโยงกัันตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนว่่า
ด้้วยหลัักเกณฑ์์ ในการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน โดยอนุุโลม
แต่่ในการพิิจารณาภาระหนี้้�ดัังกล่่าว ให้้นัับรวมภาระหนี้้�ที่�่
เกิิดขึ้้�นในระหว่่าง 1 ปีีก่่อนวัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับ
บุุคคลเดีียวกััน
• ไม่่เป็็น หรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
บริิษััท และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือ
หุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี ซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท

•

•
•

•
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บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทสัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการ
มีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี ก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขอ
อนุุญาตต่่อสำำ�นัักงาน
ไม่่เป็็น หรืือเคยเป็็นผู้้� ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใด ๆ ซึ่่�งรวมถึึง
การให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือ ที่่�ปรึึกษาทาง
การเงิิน ซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััท
บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีี
อำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้� ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�น เว้้นแต่่
จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี
ก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงาน
ไม่่เป็็นกรรมการที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนของ
กรรมการของบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขััน
ที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย หรืือไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วน
ที่่�มีีนััยในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหาร
งาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�รัับเงิินเดืือนประจำำ� หรืือ
ถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
ของบริิษััทอื่่�น ซึ่่�งประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและ
เป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย
ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระ
เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััท

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ของประธานกรรมการ

1.	ดำำ�เนิินการเรีียกประชุุมคณะกรรมการบริิษััท เป็็นประธานการ
ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ตลอดจน
มีีบทบาทในการกำำ�หนดระเบีียบวาระการประชุุมร่่วมกัับ
กรรมการผู้้�จััดการ และมีีมาตรการดููแลให้้เรื่่�องสำำ�คััญได้้ถููก
บรรจุุเป็็นวาระการประชุุม
2.	มีีบทบาทในการควบคุุมการประชุุมให้้ดำำ�เนิินไปอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ เป็็นไปตามระเบีียบข้้อบัังคัับของบริิษััท ตลอดจน
สนัับสนุุนและเปิิดโอกาสให้้กรรมการแต่่ละท่่านแสดงความ
คิิดเห็็นได้้อย่่างเป็็นอิิสระ
3.	สนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้คณะกรรมการบริิษััทปฏิิบััติิหน้้าที่่�
อย่่างเต็็มความสามารถ ตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� ความรัับ
ผิิดชอบ รวมถึึงส่่งเสริิมให้้เกิิดวััฒนธรรมองค์์กรที่่�มีีจริิยธรรม
และการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
4.	กำำ�กัับ ติิดตาม และดููแลให้้มั่่�นใจว่่า การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�น ๆ เป็็นไปอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ และบรรลุุตามวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลัักของ
องค์์กร และตามกฎบััตรที่่�กำำ�หนดไว้้
5.	มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลการใช้้นโยบาย และแนวทางปฏิิบััติิงาน
เชิิงกลยุุทธ์์ของฝ่่ายจััดการ รวมทั้้�งให้้คำำ�แนะนำำ�และสนัับสนุุน
การดำำ�เนิินงานของฝ่่ายจััดการ แต่่ไม่่มีีส่่วนร่่วมในการบริิหาร
งานประจำำ�ของบริิษััท
6. เป็็นผู้้�ลงคะแนนชี้้�ขาดในกรณีีที่่�ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
มีีการลงคะแนนเสีียง และคะแนนเสีียงทั้้�งสองฝ่่ายเท่่ากััน
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7.	ส่่งเสริิมให้้เกิิดการจััดสรรเวลาอย่่างเพีียงพอที่่�ฝ่่ายจััดการ
จะเสนอเรื่่�องและมากพอที่่�กรรมการจะอภิิปรายประเด็็นสำำ�คััญ
อย่่างรอบคอบ และทั่่�วถึึง ส่่งเสริิมให้้กรรมการมีีการใช้้ดุุลยพิินิิจ
ที่่�รอบคอบ ให้้ความเห็็นได้้อย่่างเป็็นอิิสระ
8. เสริิมสร้้างให้้เกิิดความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างกรรมการที่่�
เป็็นผู้้�บริิหารและกรรมการที่่� ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร และระหว่่าง
คณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการบริิษััท

ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และข้้อบัังคัับของ
บริิษััท ตลอดจนมติิที่�่ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และ
ระมััดระวัังผลประโยชน์์ของบริิษััท
1.	มีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นโดยสม่ำำ��เสมอ ดำำ�เนิินงานโดย
รัักษาผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น มีีการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อผู้้�ลงทุุน
อย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน ได้้มาตรฐาน
2.	กำำ�หนดนโยบายและทิิศทางการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
3.	พิิจารณาอนุุมััติิผัังอำำ�นาจอนุุมััติิ
4.	กำำ�กัับ ควบคุุม ดููแล ให้้ฝ่่ายจััดการดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตาม
นโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าทาง
เศรษฐกิิจสููงสุุดให้้แก่่กิิจการ
5.	พิิจารณาอนุุมััติิการลงทุุนในการขยายธุุรกิิจ ตลอดจน
การเข้้าร่่วมทุุนกัับผู้้�ประกอบการรายอื่่�น
6.	รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิิน ให้้ผู้้�สอบบััญชีี
ตรวจสอบ และ/หรืือสอบทานและเสนอต่่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
7. แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหาร และกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร
ทั้้�งนี้้� กำำ�หนดให้้กรรมการหรืือบุุคคลอื่่�นใดซึ่่�งมีีหรืืออาจมีีความ
ขััดแย้้งในส่่วนได้้เสีีย หรืือความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่�นใด
กัับบริิษััท ไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�องนั้้�น
นอกจากนั้้�นในกรณีีต่่อไปนี้้�จะต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุม
คณะกรรมการและที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า
3 ใน 4 ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้าประชุุมและมีีสิิทธิิ
ออกเสีียงลงคะแนน
• การขายหรืือโอนกิิจการของบริิษัทั ทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนที่่สำ� ำ�คัญ
ั
• การซื้้�อหรืือรัับโอนกิิจการของบริิษััทอื่่�น หรืือบริิษััทเอกชน
มาเป็็นของบริิษััท
• การทำำ� แก้้ ไข หรืือเลิิกสััญญาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการให้้เช่่ากิิจการ
ของบริิษััททั้้�งหมดหรืือบางส่่วนที่่�สำำ�คััญ การมอบหมายให้้
บุุคคลอื่่�นเข้้าจััดการธุุรกิิจของบริิษััท หรืือการรวมกิิจการกัับ
บุุคคลอื่่�นโดยมีีวััตถุุประสงค์์จะแบ่่งกำำ�ไรขาดทุุนกััน
• การแก้้ ไขเพิ่่�มเติิมหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิหรืือข้้อบัังคัับ
• การเพิ่่�มทุุน การลดทุุน การออกหุ้้�นกู้้� การควบหรืือเลิิกบริิษััท

โครงสร้้างของคณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน
8 ท่่าน โดยเป็็นกรรมการอิิสระ จำำ�นวน 5 ท่่าน / กรรมการตรวจสอบ
จำำ�นวน 3 ท่่าน หนึ่่�งในกรรมการอิิสระเป็็นประธานกรรมการบริิษััท
ซึ่่�งไม่่ได้้เป็็นบุุคคลเดีียวกัับกรรมการผู้้�จััดการ ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการ
จะเป็็นผู้้�ที่่�มีีความหลากหลายในความรู้้� ความสามารถ อาทิิ ความรู้้�
ความเชี่่�ยวชาญด้้านบััญชีี การเงิิน การปกครอง การผลิิต
การตลาด ด้้านพลัังงาน เป็็นต้้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

ปััจจุุบััน บริิษััทมีีคณะกรรมการตรวจสอบ จำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย
1. รศ.ดร.มนตรีี
โสคติิยานุุรัักษ์์
	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	พลเอก เทอดศัักดิ์์� มารมย์์
กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ทรงกลด	จารุุสมบััติิ
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีี นางสาวพิิมพ์์รำำ�ไพ บุุญชะนะ เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
หมายเหตุุ : กรรมการตรวจสอบที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ ในการสอบทานความ
น่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิินคืือ รศ.ดร.มนตรีี โสคติิยานุุรัักษ์์ สำำ�หรัับประสบการณ์์
ในการสอบทานงบการเงิินนั้้�น รศ.ดร.มนตรีีฯ ปััจจุุบัันดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธาน
กรรมการตรวจสอบในบริิษััทจดทะเบีียนอยู่่�อีีก 2 แห่่ง รวมถึึงที่่�เคยดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบในอดีีตที่่�ผ่่านมาอีีกหลายแห่่งเช่่นกััน

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

1.	สอบทานให้้บริิษััทมีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและ
เพีียงพอ
2.	สอบทานให้้บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายใน (Internal Control)
และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่่�เหมาะสมและ
มีีประสิิทธิิผล และพิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณา
แต่่งตั้้�ง โยกย้้าย เลิิกจ้้างหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน
หรืือหน่่วยงานอื่่�นใดที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน
3.	สอบทานให้้บริิษััทปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ และ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
4.	พิิจารณาคััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งบุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระ
เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท และเสนอค่่าตอบแทน
ของบุุคคลดัังกล่่าว รวมทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีี
โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
นอกจากนี้้�ยัังรวมถึึงการเสนอเลิิกจ้้างผู้้�สอบบััญชีีภายนอกด้้วย
5.	พิิจารณารายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันหรืือรายการที่่อ� าจมีีความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าว
สมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท
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6. จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิิดเผยไว้้ ใน
รายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท ซึ่่�งรายงานดัังกล่่าวต้้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้้องประกอบด้้วย
ข้้อมููลอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
(ก)	ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือ
ได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษััท
(ข)	ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบการบริิหาร
ความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในของบริิษััท
(ค)	ความเห็็นเกี่่ย� วกัับการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
(ง)	ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
(จ)	ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์
(ฉ)	จำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบและการ
เข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน
(ช)	ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตร
คณะกรรมการตรวจสอบ (Charter)
(ซ) รายการอื่่�นที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปควรทราบ
ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รับั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริิษััท
7.	สอบทานความถููกต้้องของเอกสารอ้้างอิิงและแบบประเมิินตนเอง
เกี่่�ยวกัับมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นของกิิจการตาม
โครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้าน
ทุุจริิต
8.	ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการของบริิษััทมอบหมาย
ด้้วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริิหาร

ปััจจุุบััน บริิษััทมีีคณะกรรมการบริิหารจำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย
1. นายวััลลภ	สุุขสวััสดิ์์�	ประธานกรรมการบริิหาร
2. นายชาลีี	สุุขสวััสดิ์์� กรรมการบริิหาร
3. นายอารัักษ์์	สุุขสวััสดิ์์� กรรมการบริิหาร

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการบริิหาร

1.	มีีอำำ�นาจสั่่�งการ วางแผน กำำ�หนดนโยบาย และกลยุุทธ์์การ
ดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทให้้สอดคล้้องกัับสภาพเศรษฐกิิจ
และสภาวะการแข่่งขััน เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
2.	ควบคุุม ดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทให้้เป็็นไปตามนโยบาย
หรืือแผนธุุรกิิจ รวมถึึงกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจที่�่คณะกรรมการบริิษััท
ได้้อนุุมััติิหรืือกำำ�หนดไว้้แล้้ว
3. เสนอแผนการลงทุุน และ/หรืือการระดมทุุนของบริิษััท เพื่่�อให้้
คณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณา
อนุุมััติิ แล้้วแต่่กรณีี
4.	กำำ�หนดนโยบาย แผนธุุรกิิจ และกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษััท ภายใต้้ขอบเขตวััตถุุประสงค์์
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5. อนุุมััติิการใช้้จ่่ายเงิินลงทุุนที่่� ได้้กำำ�หนดไว้้ ในงบประมาณรายจ่่าย
ประจำำ�ปีีที่�่ ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทแล้้ว หรืือเป็็นไป
ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิอนุุมััติิ ในหลัักการแล้้ว
6.	มีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการซื้้�อ ขาย จััดหา รัับ เช่่า เช่่าซื้้�อ ถืือกรรมสิิทธิ์์�
ครอบครอง ปรัับปรุุง ใช้้ หรืือจััดการโดยประการอื่่�นซึ่่�ง
ทรััพย์์สิินใด ๆ รวมถึึงการลงทุุน ตามแผนงานที่่�คณะกรรมการ
บริิษััท ได้้มีีมติิอนุุมััติิแล้้ว
7.	มีีอำำ�นาจในการอนุุมััติิการซื้้�อทรััพย์์สิิน หรืือการชำำ�ระราคาใด ๆ
อัันสืืบเนื่่�องมาจากการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ตามสััญญา
และ/หรืือ ตกลงกัับคู่่�ค้้า โดยมีีรายละเอีียดตามผัังอำำ�นาจอนุุมััติิ
ที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด
8. ภายในวงเงิินที่่�คณะกรรมการได้้มอบอำำ�นาจไว้้ คณะกรรมการ
บริิหารมีีอำำ�นาจอนุุมััติิการซื้้�อ การจััดจ้้าง การเช่่า การเช่่าซื้้�อ
ทรััพย์์สิินใด ๆ ตลอดจนมีีอำำ�นาจลงทุุน และดำำ�เนิินการชำำ�ระ
ค่่าใช้้จ่่ายใด ๆ ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััท โดยมีี
รายละเอีียดตามผัังอำำ�นาจอนุุมััติิที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด
9. ภายในวงเงิินที่่�คณะกรรมการได้้มอบอำำ�นาจไว้้ คณะกรรมการ
บริิหารมีีอำำ�นาจอนุุมััติิการกู้้�ยืืมเงิิน เบิิกเงิินเกิินบััญชีีจาก
ธนาคาร นิิติิบุุคคลหรืือสถาบัันการเงิินอื่่�นใด เพื่่�อประโยชน์์
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท โดยมีีรายละเอีียดตามผัังอำำ�นาจ
อนุุมััติิที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด
10.	มีีอำำ�นาจพิิจารณากำำ�หนดสวััสดิิการพนัักงานให้้สอดคล้้อง
กัับสภาพการณ์์และสถานะทางเศรษฐกิิจ
11.	ดำำ�เนิินการเรื่่�องอื่่�น ๆ เพื่่�อเป็็นการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการ
ข้้างต้้น หรืือตามที่่� ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
ในแต่่ละคราวไป
ทั้้�งนี้้� การมอบหมายอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะ
กรรมการบริิหารดัังกล่่าวข้้างต้้นนั้้�น จะไม่่รวมถึึงอำำ�นาจ และ/หรืือ
การมอบอำำ�นาจช่่วงในการอนุุมััติิรายการใดที่่�ตน หรืือผู้้�รัับมอบ
อำำ�นาจช่่วง หรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง (ตามที่่�นิิยามไว้้ ใน
ประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน) มีีส่่วนได้้เสีียหรืือผลประโยชน์์
ในลัักษณะอื่่�นใดขััดแย้้งกัับบริิษััท ซึ่่�งการอนุุมััติิรายการในลัักษณะ
ดัังกล่่าวจะต้้องเสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการ และ/หรืือ ที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น (แล้้วแต่่กรณีี) เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิรายการดัังกล่่าว ตามที่่�
ข้้อบัังคัับของบริิษััท หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
กรรมการผู้้�จััดการ

คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้กรรมการผู้้�จััดการเป็็นผู้้�นำำ�
ในการบริิหารและจััดการบริิษััทภายใต้้ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� ดัังนี้้�
1. บริิหารกิิจการของบริิษััทตามวััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ นโยบาย
ระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด คำำ�สั่่�ง และมติิที่�่ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
และ/หรืือ มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท
2.	ดำำ�เนิินการหรืือปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่่� ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
3.	ดำำ�เนิินการให้้มีีการจััดทำำ�และส่่งมอบนโยบายทางธุุรกิิจของ
บริิษััท รวมถึึงแผนงานและงบประมาณ ต่่อคณะกรรมการ
บริิษััท เพื่่�อขออนุุมััติิ และให้้รายงานความคืืบหน้้าตาม
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แผนงานและงบประมาณที่่� ได้้รัับอนุุมััติิต่่อคณะกรรมการบริิษััท
เป็็นประจำำ�ทุุกครั้้�งที่่�มีีการจััดประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
4.	บัังคัับบััญชา ติิดต่่อ สั่่�งการ ดำำ�เนิินการ ตลอดจนเข้้าลงนามใน
นิิติิกรรม สััญญา เอกสารคำำ�สั่่�ง หนัังสืือแจ้้งหรืือหนัังสืือใด ๆ
ที่่�ใช้้ติิดต่่อกัับหน่่วยงานหรืือบุุคคลอื่่�น เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทสำำ�เร็็จลุุล่่วงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
5.	บัังคัับบััญชาพนัักงานและลููกจ้้าง รวมถึึงการบรรจุุ แต่่งตั้้�ง
ถอดถอน เลื่่�อน ลด ตััดเงิินเดืือนหรืือค่่าจ้้าง ลงโทษทางวิินััย
ตลอดจนให้้ออกจากตำำ�แหน่่งตามระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด หรืือ
คำำ�สั่่�งที่่�คณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือ บริิษััทกำำ�หนด
6.	มีีอำำ�นาจในการมอบอำำ�นาจช่่วง และ/หรืือ มอบหมายให้้บุุคคล
อื่่�นปฏิิบััติิงานเฉพาะแทนได้้ โดยการมอบอำำ�นาจช่่วง และ/หรืือ
การมอบหมายดัังกล่่าวให้้อยู่่�ภายใต้้ขอบเขตแห่่งการมอบ
อำำ�นาจตามหนัังสืือมอบอำำ�นาจ และ/หรืือ ให้้เป็็นไปตามระเบีียบ
ข้้อกำำ�หนด หรืือคำำ�สั่่�งที่่�คณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือ บริิษััท
กำำ�หนดไว้้
7. เป็็นผู้้�นำำ�และปฏิิบััติิตนให้้เป็็นแบบอย่่างตามหลัักจริิยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ
ทั้้�งนี้้� การใช้้อำำ�นาจของกรรมการผู้้�จััดการดัังกล่่าวข้้างต้้นไม่่สามารถ
กระทำำ�ได้้ หากกรรมการผู้้�จััดการมีีส่่วนได้้เสีียหรืืออาจมีีความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ ในลัักษณะใด ๆ กัับบริิษััทในการใช้้อำำ�นาจดัังกล่่าว
คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดเป้้าหมายการปฏิิบััติิงานของกรรมการ
ผู้้�จััดการ และให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการ
ผู้้�จััดการเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยกำำ�หนดเป้้าหมายและหลัักเกณฑ์์ ในการ
ประเมิินที่่�เชื่่�อมโยงกัับแผนกลยุุทธ์์และแผนงานประจำำ�ปีี เพื่่�อพิิจารณา
กำำ�หนดค่่าตอบแทนและมาตรการจููงใจที่่�เหมาะสม
นอกจากนี้้� บริิษััทได้้จััดให้้มีีการประเมิินผลกรรมการผู้้�จััดการ
โดยกรรมการบริิษััทที่่� ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียกัับกรรมการผู้้�จััดการ เป็็น
ผู้้�ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง ซึ่่�งในแต่่ละปีี กรรมการบริิษััทที่่� ไม่่มีีส่่วน
ได้้เสีียกัับกรรมการผู้้�จััดการ จะวััดผลการดำำ�เนิินงานของกรรมการ
ผู้้�จััดการในรอบปีีที่�่ผ่่านมา ในรููปของความก้้าวหน้้าในการปฏิิบััติิงาน
ที่่�สามารถบรรลุุเป้้าหมายและวััตถุุประสงค์์ตามที่่�บริิษััทได้้กำำ�หนดไว้้

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

ปััจจุุบััน บริิษััทมีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงจำำ�นวน 4 ท่่าน
ประกอบด้้วย
1. รศ.ดร.มนตรีี โสคติิยานุุรัักษ์์
	ประธานกรรมการ และกรรมการอิิสระ
2. รศ.ทรงกลด	จารุุสมบััติิ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
3. นายชาลีี	สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
4. นายอารัักษ์์	สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

1.	ดำำ�เนิินการตามนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�คณะกรรมการ
บริิษััทกำำ�หนด การประเมิินผลความเสี่่�ยง แนวทางการป้้องกััน
และตรวจสอบความเสี่่�ยงอย่่างมีีระบบในธุุรกิิจอุุตสาหกรรม
เฟอร์์นิิเจอร์์ เพื่่�อลดโอกาสที่่�องค์์กรจะเกิิดความเสีียหาย
ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ โดยมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดวััฒนธรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยงขึ้้�นในองค์์กร
2. ให้้คำำ�แนะนำำ�และให้้การสนัับสนุุนคณะกรรมการบริิษััท ในการ
กำำ�หนดนโยบายบริิหารความเสี่่�ยง ระดัับความเสี่่�ยงที่่�องค์์กร
ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) และช่่วงความเบี่่�ยงเบนของระดัับ
ความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Tolerance)
3. กลั่่�นกรองและสอบทานรายงานการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อ
ให้้มั่่�นใจว่่าความเสี่่�ยงได้้รัับการตอบสนองอย่่างเพีียงพอ และ
เหมาะสม อยู่่�ในระดัับที่่�องค์์กรยอมรัับได้้
4.	ดำำ�เนิินการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงจะจััดให้้มีีการประชุุมกัันอย่่าง
น้้อยปีีละ 2 ครั้้�ง และให้้รายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริิษััททราบ

คณะกรรมการสรรหา

ปััจจุุบััน บริิษััทมีีคณะกรรมการสรรหาจำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย
1. รศ.ทรงกลด	จารุุสมบััติิ
	ประธานกรรมการ และกรรมการอิิสระ
2. นายชาลีี 	สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการสรรหา
3. นายอารัักษ์์ 	สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการสรรหา

ขอบเขตอำำ� นาจหน้้ า ที่่�และความรัั บ ผิิ ด ชอบของคณะ
กรรมการสรรหา

1.	คััดเลืือกบุุคคลที่่�สมควรได้้รัับการเสนอรายชื่่�อเป็็นกรรมการ
รายใหม่่ หรืือสรรหากรรมการผู้้�จััดการ โดยให้้มีีการกำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์ หรืือวิิธีีการสรรหาและคััดเลืือกอย่่างมีีหลัักเกณฑ์์
และความโปร่่งใส เพื่่�อเสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
และ/หรืือ ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
2. จััดทำำ�แผนพััฒนาการฝึึกอบรมที่่�เกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
กรรมการและความรู้้�ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ ธุุ ร กิิ จ ของกิิ จ การให้้ แ ก่่
คณะกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท อย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพของคณะกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััท
3. จััดทำำ�แผนการพััฒนากรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
(Succession Plan) เพื่่�อเตรีียมพร้้อมบุุคคลที่่�มีีศัักยภาพ
ให้้สามารถสืืบทอดตำำ�แหน่่งงานในกรณีีที่่�กรรมการผู้้�จััดการ
หรืือผู้้�บริิหารระดัับสููงเกษีียณอายุุ ลาออก หรืือไม่่สามารถ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่� ได้้
4.	ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััท มอบหมาย
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน

ปััจจุุบััน บริิษััทมีีคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนจำำ�นวน
3 ท่่าน ประกอบด้้วย
1. รศ.ดร.มนตรีี โสคติิยานุุรัักษ์์
	ประธานกรรมการ และกรรมการอิิสระ
2. นายชาลีี
สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการพิิจรณาค่่าตอบแทน
3. นายอารัักษ์์ 	สุุขสวััสดิ์์�
กรรมการพิิจรณาค่่าตอบแทน

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
พิิจารณาค่่าตอบแทน

1.	คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน จะเป็็นผู้้�เสนอนโยบาย
ค่่าตอบแทน รููปแบบและหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทนของ
กรรมการและกรรมการผู้้�จััดการ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้รููปแบบและหลััก
เกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทนมีีความเหมาะสม โดยดำำ�เนิินการ
ดัังนี้้�
1.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลัักเกณฑ์์ที่�่ใช้้อยู่่�ในปััจจุุบััน
1.2	พิิจารณาข้้อมููลการจ่่ายค่่าตอบแทนของบริิษััทอื่่�นที่่�
อยู่่�ในอุุตสาหกรรมเดีียวกัับบริิษััทเพื่่�อเปรีียบเทีียบถึึง
ความเหมาะสม
1.3	กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ ให้้มีีความเหมาะสมเพื่่�อให้้เกิิดผลงาน
ตามที่่�คาดหวััง ให้้มีีความเป็็นธรรมและเป็็นการตอบแทน
บุุคคลที่่�ช่่วยให้้งานของบริิษััทประสบผลสำำ�เร็็จ
1.4 ทบทวนรููปแบบการจ่่ายค่่าตอบแทนทุุกประเภท โดย
พิิจารณาจำำ�นวนเงิินและสััดส่่วนการจ่่ายค่่าตอบแทน
ของแต่่ละรููปแบบให้้มีีความเหมาะสม
1.5	พิิจารณาให้้การจ่่ายค่่าตอบแทนเป็็นไปตามเกณฑ์์
ที่่�หน่่วยงานทางการกำำ�หนดหรืือข้้อแนะนำำ�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.	ประเมิินผลกรรมการผู้้�จััดการและนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการ
บริิษััท พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ
3.	พิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนประจำำ�ปีีของกรรมการและ
กรรมการผู้้�จััดการ
4.	ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััท มอบหมาย

หลัักปฏิิบััติิที่่� 1.2

ในการสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน คณะกรรมการควรกำำ�กัับ
ดููแลให้้นำำ�ไปสู่่�ผลอย่่างน้้อย คืือ สามารถแข่่งขัันได้้ และมีีผลประกอบ
การที่่�ดีีโดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุุรกิิจอย่่างมีี
จริิยธรรม เคารพสิิทธิิ และมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม และพััฒนาหรืือลดผลกระทบด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงสามารถปรัับตััวได้้ภายใต้้ปััจจััยการเปลี่่�ยนแปลง

แนวปฏิิบััติิที่่� 1.2

1. บริิษััทคำำ�นึึงถึึงความสามารถในการแข่่งขัันและการสร้้าง
ผลประกอบการที่่�ดีีในระยะยาว โดยวางรากฐานกลยุุทธ์์
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนผ่่านการพััฒนาระบบการบริิหารจััดการ
ให้้มีีประสิิทธิิภาพที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงการติิดตาม
ปััจจััยต่่าง ๆ โดยรอบด้้านที่่�ก่่อให้้เกิิดความเปลี่่�ยนแปลงของ
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ธุุรกิิจ เพื่่�อให้้สามารถปรัับตััวได้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลง โดย
บริิษััทมีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�จะเป็็นผู้้�ติิดตาม
ตรวจสอบ และให้้นโยบายการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
ในด้้านต่่าง ๆ เพื่่อ� ให้้ฝ่า่ ยบริิหารจััดการสามารถนำำ�นโยบายไปเป็็น
แนวทางในการปฏิิบััติิงานเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ ลดผลกระทบ
ความเสีียหายที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจากปััจจััยทางด้้านธุุรกิิจที่�่มีี
การเปลี่่�ยนแปลงได้้ นอกจากนี้้�คณะกรรมการบริิษััทยัังมีี
นโยบายที่่�จะสร้้างความสามารถในการแข่่งขัันให้้เกิิดขึ้�้น
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งแนวทางเพื่่�อลดต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายการผลิิต
เฟอร์์นิิเจอร์์ การสร้้างแนวทางความรู้้�ด้้านการผลิิตให้้เกิิดขึ้�้น
อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อลดการใช้้ทรััพยากรในการผลิิตให้้ลดลงได้้
อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งจะเป็็นแนวทางที่่�จะสามารถสร้้างความยั่่�งยืืน
ของธุุรกิิจ รวมถึึงความสามารถในการแข่่งขััน ซึ่่�งจะช่่วยสร้้าง
ผลประกอบการที่่�ดีีให้้แก่่บริิษััทในระยะยาวด้้วย
2. บริิษััทคำำ�นึึงถึึงการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม เคารพสิิทธิิ
และมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดย
ได้้กำำ�หนดนโยบายจริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และนโยบาย
การพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนออกมาเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
ซึ่่�งบริิษััทเชื่่�อว่่า การประกอบธุุรกิิจอย่่างซื่่�อตรง มีีจริิยธรรม
เคารพในสิิทธิิของผู้้�อื่่�น และปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเสมอ
ภาคและเป็็นธรรม จะเป็็นรากฐานที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับแนวทางการ
ประกอบธุุรกิิจที่่�จะสร้้างความยั่่�งยืืนให้้เกิิดขึ้้�น
3. บริิษััทคำำ�นึึงถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม และ
พััฒนาหรืือลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ผ่่านแนวทางปฏิิบััติิ
เพื่่�อความเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งกำำ�หนดให้้ ในกระบวนการ
ผลิิตของบริิษัทั จะต้้องมีีวิิธีีการบริิหารจััดการเศษวััสดุทีุ่ เ่� หลืือจาก
กระบวนการผลิิต และวิิธีีการบริิหารจััดการเพื่่อ� ลดผลกระทบจาก
กระบวนการผลิิตของบริิษััท ได้้แก่่ เศษไม้้ เศษขี้้�เลื่่�อย ฝุ่่�น ละอองสีี
เศษสีี เศษวััสดุุ กาวที่่�ใช้้ ในกระบวนการผลิิต เป็็นต้้น
4. บริิษััทคำำ�นึึงถึึงความสามารถในการปรัับตััวได้้ภายใต้้ปััจจััยการ
เปลี่่�ยนแปลง เนื่่�องจากในยุุคข้้อมููลข่่าวสารมีีการเปลี่่�ยนแปลง
อยู่่�ตลอดเวลา และต่่อเนื่่�อง ดัังนั้้�นการติิดตามความเคลื่่�อนไหว
ที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�งจากปััจจััยที่่�ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อธุุรกิิจ รวมถึึง
ปััจจััยที่่�อาจจะส่่งผลกระทบโดยอ้้อม เหล่่านี้้�ล้้วนเป็็นข้้อมููล
สำำ�คััญที่่�คณะกรรมการบริิษััท และผู้้�บริิหารจะต้้องรู้้�เท่่าทััน
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น เพื่่�อจะสามารถกำำ�หนดนโยบาย
การทำำ�งานให้้พร้้อมรัับมืือ และลดผลกระทบต่่อความเสีียหาย
ที่่�อาจจะเกิิดขึ้�้น ซึ่่�งเหตุุการณ์์สำำ�คััญที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงปีี 2563
จากผลกระทบของเชื้้อ� ไวรััสโคโรน่่าสายพัันธุ์์�ใหม่่ (COVID-19) นัับเป็็น
ความท้้าทายที่่�สำำ�คััญที่่�ส่่งผลให้้บริิษััทต้้องพร้้อมรัับมืือ และ
หานโยบายการจััดการแก้้ ไขปััญหา เพื่่�อสร้้างความอยู่่�รอด
ให้้เกิิดขึ้�้นได้้ภายใต้้สถานการณ์์ที่�่ ไม่่สามารถคาดเดาและ
ไม่่อาจควบคุุมได้้ ในช่่วงที่่�ผ่่านมา เป็็นต้้น

หลัักปฏิิบััติิที่่� 1.3

คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�ดููแลให้้กรรมการทุุกคนและผู้้�บริิหารปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบ ระมััดระวััง และซื่่�อสััตย์์สุุจริิตต่่อองค์์กร
และดููแลให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และมติิ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
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กรรมการของบริิษััททุุกคนเข้้าใจถึึงหน้้าที่่�ในฐานะกรรมการบริิษััท
ที่่�จะต้้องมีีความรัับผิิดชอบ ระมััดระวััง และซื่่�อสััตย์์สุุจริิตต่่อองค์์กร
ดููแลให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามกฎหมาย เช่่น พระราชบััญญััติิ
บริิษััทมหาชนจำำ�กััด พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
พ.ศ. 2535 ฉบัับประมวล ข้้อบัังคัับบริิษััท มติิที่�่ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมถึึงกฎเกณฑ์์ของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ การจััดให้้
มีีกระบวนการอนุุมััติิการดำำ�เนิินการที่่�สำำ�คััญ ในธุุรกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการเข้้าลงทุุน การทำำ�ธุุรกรรมที่่�มีีผลกระทบต่่อกิิจการอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญ รายการที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย การเข้้าทำำ�รายการได้้มาหรืือ
จำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ของบริิษััท การเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
หรืือการจ่่ายเงิินปัันผล ให้้เป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
ทั้้�งนี้้�กรรมการบริิษััททุุกท่่านพร้้อมที่่�จะแสดงความคิิดเห็็นของตน
อย่่างเป็็นอิิสระ และปรัับปรุุงตััวเองให้้ทัันสมััยอยู่่�ตลอดเวลา รวมถึึง
ให้้มีีความเข้้าใจต่่อกฎเกณฑ์์ ระเบีียบปฏิิบััติิของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงตามยุุคสมััยที่่�เกิิดขึ้้�น โดยคำำ�นึึงถึึง
ประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทและเป็็นธรรมต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกคน นอกจากนี้้�
กรรมการบริิษััททุุกท่่านยัังอุุทิิศเวลาเพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามความ
รัับผิิดชอบอย่่างเต็็มที่่�และเพีียงพอ โดยถืือปฏิิบััติิเป็็นหน้้าที่่�ที่�่จะ
ต้้องเข้้าประชุุมคณะกรรมการทุุกครั้้�ง ยกเว้้นกรณีีที่่�มีีเหตุุผลจำำ�เป็็น
ในกรณีีของกรรมการเข้้าใหม่่ บริิษััทจะจััดให้้มีีการปฐมนิิเทศและ
ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โครงสร้้างการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ข้้อมููลสััดส่่วนรายได้้ ผลการดำำ�เนิินงานในอดีีตที่่�ผ่่านมา โครงสร้้าง
คณะกรรมการบริิษััท กฎเกณฑ์์ ระเบีียบข้้อบัังคัับของบริิษััท รวมถึึง
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง การจััดทำำ�รายงานการมีีส่่วน
ได้้เสีีย นโยบายด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ นโยบายป้้องกัันการใช้้
ข้้อมููลภายใน ฯลฯ ที่่�ถืือได้้ว่่าเป็็นข้้อมููลสำำ�คััญและควรต้้องทราบ
ของ กรรมการเข้้าใหม่่ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจในธุุรกิิจ
และการดำำ�เนิินงานด้้านต่่าง ๆ ของบริิษััทและเตรีียมความพร้้อม
สำำ�หรัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการ

หลัักปฏิิบััติิที่่� 1.4

คณะกรรมการควรเข้้าใจขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการ และกำำ�หนดขอบเขตการมอบหมายหน้้าที่่�และความ
รัับผิิดชอบให้้กรรมการผู้้�จััดการและฝ่่ายจััดการอย่่างชััดเจน
ตลอดจนติิดตามดููแลให้้กรรมการผู้้�จััดการและฝ่่ายจััดการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ตามที่่� ได้้รัับมอบหมาย
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บริิษััทได้้จััดให้้มีีกฎบััตรของคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยทุุกชุุด รวมถึึงนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ที่่�ระบุุหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการเพื่่�อใช้้อ้้างอิิงในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ของกรรมการทุุกท่่าน และจะมีีการทบทวนรายละเอีียดในกฎบััตรเป็็น
ประจำำ�ทุุกปีี นอกจากนี้้�ยัังได้้แบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ระหว่่างคณะกรรมการบริิษััท และฝ่่ายจััดการไว้้อย่่างชััดเจน
โดยกรรมการบริิษััททำำ�หน้้าที่่�ในการกำำ�หนดนโยบายบริิษััท และ
กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของฝ่่ายจััดการ ขณะที่่�ฝ่่ายจััดการทำำ�

หน้้าที่่�บริิหารงานด้้านต่่าง ๆ ให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่�คณะกรรมการ
บริิษััทกำำ�หนด โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้้�จััดการ ไม่่ได้้
เป็็นบุุคคลเดีียวกััน เพื่่�อการแบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่�ด้้านการกำำ�หนด
นโยบาย และส่่วนปฏิิบััติิงานตามนโยบายอย่่างชััดเจน
อ้้างอิิงรายละเอีียดของขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ของประธานกรรมการ คณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการ
ชุุดย่่อยทุุกชุุด และกรรมการผู้้�จััดการตามที่่�ปรากฏรายละเอีียด
ในหััวข้้อ แนวปฏิิบััติิที่่� 1.1

หลัักปฏิิบััติิที่่� 2 : กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย
หลัักของกิิจการที่่�เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน
หลัักปฏิิบััติิที่่� 2.1

คณะกรรมการควรกำำ�หนดหรืือดููแลให้้วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลััก
ของกิิจการเป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน โดยเป็็นวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย
ที่่�สอดคล้้องกัับการสร้้างคุุณค่่าให้้ทั้้�งกิิจการ ลููกค้้า ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
และสัังคมโดยรวม
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บริิษััทกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์คืือ “การนำำ�พาองค์์กรให้้มีีการพััฒนาและ
เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน” และกำำ�หนดเป้้าหมายหลัักซึ่่�งเป็็นเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้
ภายในระยะเวลา 3 ปีีว่่า “จะรัักษาอััตราการเจริิญเติิบโตของยอดขาย
และกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานในกลุ่่�มธุุรกิิจเฟอร์์นิิเจอร์์ ให้้เติิบโตอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง และมุ่่�งสู่่�การเป็็นองค์์กรพััฒนาต่่อยอดการลงทุุนเพื่่�อลด
ต้้นทุุนในธุุรกิิจการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์แบบครบวงจร รวมถึึงการ
ตั้้�งเป้้าหมายผลตอบแทนจากธุุรกิิจด้้านพลัังงานทดแทนคิิดเป็็น
สััดส่่วนไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 30 ของกำำ�ไรสุุทธิิรวมของบริิษััทและบริิษััท
ย่่อยทั้้�งหมดภายในระยะเวลา 3 ปีี รวมถึึงการกระจายความเสี่่�ยงใน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจสู่่�ธุุรกิิจประเภทอื่่�น ๆ ที่่�มีีศัักยภาพและโอกาสในการ
เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง” ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่า วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลััก
ของกิิจการเป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน เน้้นการสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการ
ซึ่่�งจะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ร่่วมกัันทั้้�งในส่่วนของลููกค้้าที่่�จะได้้มีีโอกาส
ใช้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีการพััฒนารููปแบบสิินค้้า มีีแนวทางการลดต้้นทุุน
เพื่่�อให้้สามารถจำำ�หน่่ายสิินค้้าได้้ ในราคาที่่�สมเหตุุสมผล ผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียมีีโอกาสได้้รัับประโยชน์์จากแนวทางการต่่อยอดธุุรกิิจของบริิษััท
สู่่�ต้้นน้ำำ�� เพื่่�อลดต้้นทุุนการผลิิตสิินค้้า ได้้แก่่ Supplier ผู้้�จััดจำำ�หน่่าย
วััตถุุดิิบ สถาบัันการเงิินที่่�ให้้การสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่บริิษััท
รวมถึึงธุุรกิิจด้้านพลัังงานทดแทนที่่�จะให้้ประโยชน์์และเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของการสร้้างความมั่่�นคงทางด้้านพลัังงานให้้เกิิดขึ้้�นในสัังคม และ
ชุุมชนที่่�บริิษััทมีีโอกาสเข้้าไปลงทุุนในพื้้�นที่่�ดัังกล่่าว
บริิษััทได้้ส่่งเสริิมให้้บุุคลากรทุุกระดัับมีีส่่วนร่่วมในการนำำ�เสนอ
และตััดสิินใจที่่�จะกำำ�หนดแนวทางการทำำ�งานที่่�ช่่วยส่่งเสริิมให้้บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักขององค์์กร เพื่่�อก่่อให้้เกิิดเป็็น
วััฒนธรรมองค์์กรขึ้้�นที่่�ทุุกคนจะต้้องตระหนัักถึึงการใช้้ความคิิด
สร้้างสรรค์์ ในการทำำ�งาน

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

หลัักปฏิิบััติิที่่� 2.2

คณะกรรมการควรกำำ�กัับดููแลให้้มั่่�นใจว่่า วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย
ตลอดจนกลยุุทธ์์ ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรืือประจำำ�ปีีของกิิจการ
สอดคล้้องกัับการบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการโดย
มีีการนำำ�นวััตกรรมและเทคโนโลยีีมาใช้้อย่่างเหมาะสม และปลอดภััย

แนวปฏิิบััติิที่่� 2.2

คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้การจััดทำำ�กลยุุทธ์์และแผนงานประจำำ�ปีี
สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการ โดยคำำ�นึึง
ถึึงปััจจััยแวดล้้อมของกิิจการ ณ ขณะนั้้�น รวมถึึงการคาดการณ์์
ปััจจััยที่่�อาจจะเกิิดการเปลี่่�ยนแปลง และความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้�้น
ได้้ ในอนาคต โดยในทุุกครั้้�งที่่�มีีการจััดประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
จะมีีการสอบถามถึึงความก้้าวหน้้าในการปฏิิบััติิงานจากกรรมการ
ผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อเป็็นการทบทวนวััตถุุประสงค์์
เป้้าหมาย และกลยุุทธ์์ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากลยุุทธ์์ และแผนการทำำ�งานที่่�
วางไว้้ ได้้คำำ�นึึงถึึงผลกระทบในระยะเวลาที่่�อาจจะเกิิดขึ้�้น และพอจะ
คาดการณ์์ ได้้ นอกจากนี้้�ยัังรวมถึึงการดููแลให้้มีีการวิิเคราะห์์สภาพ
แวดล้้อม ปััจจััยและความเสี่่�ยงต่่าง ๆ ที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องตลอดสาย ซึ่่�งผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในที่่�นี้้�ครอบคลุุมถึึง
พนัักงานบริิษััท ผู้้�ลงทุุน ผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า คู่่�ค้้า ชุุมชน สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม
หน่่วยงานราชการ หน่่วยงานกำำ�กับั ดููแล เป็็นต้้น นอกจากนี้้ค� ณะกรรมการ
ยัังตระหนัักถึงึ ความเสี่่ย� งของการตั้้�งเป้้าหมายที่่อ� าจนำำ�ไปสู่่�การประพฤติิ
ที่่�ผิิดกฎหมาย การทุุจริิต หรืือขาดจริิยธรรม เป็็นประเด็็นหลัักที่่�จะมีี
การทัักท้้วงถึึงความเสี่่�ยงของเป้้าหมายเมื่่�อมีีการพิิจารณาประกอบ
กัับปััจจััยแวดล้้อมต่่าง ๆ ที่่�อาจจะเอื้้�อให้้เกิิดความเสี่่�ยงดัังกล่่าวด้้วย
โดยคณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้มีีการถ่่ายทอดวััตถุุประสงค์์และ
เป้้าหมายผ่่านกลยุุทธ์์และแผนงานให้้ทั่่�วทั้้�งองค์์กร เพื่่�อทุุกหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องจะได้้รัับทราบข้้อมููลและสามารถวางแผนวิิธีีการการ
ปฏิิบััติิงานที่่�สอดรัับและเป็็นไปตามความต้้องการขององค์์กรได้้
ทั้้�งนี้้� ในการสร้้างช่่องทางการมีีส่่วนร่่วมหรืือช่่องทางการสื่่�อสาร
ระหว่่างผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียกัับกิิจการ บริิษัทั ได้้จัดทำ
ั ำ�ข้อ้ มููลเพื่่อ� ประชาสััมพัันธ์์
การติิดต่่อหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ หรืือช่่องทาง Contact us
ผ่่านทางเว็็บไซต์์ www.eastcoast.co.th ซึ่่�งเป็็นเว็็บไซต์์หลัักของ
บริิษััทเพื่่�อให้้กิิจการสามารถเข้้าถึึงและได้้รัับข้้อมููลประเด็็นหรืือ
ความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียแต่่ละกลุ่่�มได้้ โดยที่่�ผ่่านมาหน่่วยงาน
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์จะได้้รัับการติิดต่่อผ่่านช่่องทางโทรศััพท์์สายตรง
เข้้ามาที่่�หน่่วยงานเป็็นช่่องทางที่่�ปััจจุุบัันได้้รัับการติิดต่่อมากที่่�สุุด
บางส่่วนทำำ�ให้้สามารถรัับทราบประเด็็นและความคาดหวัังส่่วนหนึ่่�ง
จากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ซึ่่�งในบางประเด็็นที่่� ได้้รัับทราบสามารถนำำ�เสนอ
ต่่อระดัับผู้้�บริิหารเพื่่�อนำำ�ไปวิิเคราะห์์และต่่อยอดการสร้้างคุุณค่่า
ร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียมาดำำ�เนิินการให้้เกิิดผลได้้ รวมถึึงการ
ส่่งข้้อมููลสอบถามหรืือข้้อร้้องเรีียนผ่่านทางเว็็บไซต์์ ซึ่่�งจะส่่งตรง
มาที่่�อีีเมล์์ของผู้้�ที่่� ได้้รัับมอบหมาย เพื่่�อรัับทราบข้้อมููลที่่�สอบถาม
เข้้ามารวมถึึงข้้อร้้องเรีียนต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น ทั้้�งนี้้�บริิษััทมีีนโยบายที่่�จะ
กำำ�กัับดููแลเพื่่�อเปิิดโอกาสช่่องทางการสื่่�อสารระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
กัับกิิจการให้้มากขึ้้�น
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คณะกรรมการตระหนัักถึึงการนำำ�นวััตกรรมและเทคโนโลยีีมาใช้้
ให้้เกิิดความเหมาะสม และปลอดภััย เพื่่�อส่่งเสริิมให้้สามารถบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ และเป้้าหมายหลัักของกิิจการ โดยแบ่่งแยกตามประเภท
ธุุรกิิจทั้้�งในส่่วนของธุุรกิิจหลััก และธุุรกิิจที่่�อยู่่�ระหว่่างการเข้้าลงทุุน
โดยในส่่วนของธุุรกิิจเฟอร์์นิิเจอร์์ ซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจหลัักของบริิษััทนั้้�น
ได้้หาแนวทางการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและลดต้้นทุุนในการผลิิตอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง โดยการนำำ�เทคโนโลยีีเครื่่�องจัักรที่่�มีีความทัันสมััยเข้้ามาใช้้
ในกระบวนการผลิิตโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดจำำ�นวนแรงงานในสาย
การผลิิต ลดต้้นทุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงเพื่่�อป้้องกัันปััญหาการ
ขาดแคลนแรงงานเพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดขึ้�้นในอนาคต และเพื่่�อ
ดููแลการผลิิตให้้สอดคล้้องกัับรููปแบบของเฟอร์์นิิเจอร์์ที่�่เปลี่่�ยนแปลง
ไปตามความต้้องการของตลาด สำำ�หรัับในส่่วนของธุุรกิิจพลัังงาน
ทดแทน ที่่�บริิษััทได้้เข้้าลงทุุนในส่่วนของโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
บริิษััทได้้ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการเลืือกใช้้เทคโนโลยีีที่่�เหมาะสม มีีความ
ทัันสมััย และสามารถสร้้างผลตอบแทนที่่�ดีีต่่อการลงทุุนในธุุรกิิจโรง
ไฟฟ้้าได้้ ในระยะยาวสอดคล้้องกัับอายุุของสััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้าที่่�
ได้้รัับในแต่่ละโครงการ

หลัักปฏิิบััติิที่่� 3 : เสริิมสร้้างคณะกรรมการที่่�มีี
ประสิิทธิิผล
หลัักปฏิิบััติิที่่� 3.1

คณะกรรมการควรรัับผิิดชอบในการกำำ�หนดและทบทวนโครงสร้้าง
คณะกรรมการ ทั้้�งในเรื่่�องขนาด องค์์ประกอบ สััดส่่วนกรรมการที่่�เป็็น
อิิสระ อย่่างเหมาะสมและจำำ�เป็็นต่่อการนำำ�พาองค์์กรสู่่�วััตถุุประสงค์์
และเป้้าหมายหลัักที่่�กำำ�หนดไว้้

แนวปฏิิบััติิที่่� 3.1

บริิษััทกำำ�หนดนโยบายองค์์ประกอบและโครงสร้้างของคณะกรรมการ
ให้้ประกอบด้้วยกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิหลากหลาย ทั้้�งในด้้านทัักษะ
ประสบการณ์์ ความสามารถเฉพาะด้้านที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััท
เพศ อายุุ และต้้องมีีกรรมการที่่� ไม่่ได้้เป็็นกรรมการบริิหารอย่่าง
น้้อย 1 คนที่่�มีีประสบการณ์์ ในธุุรกิิจหรืืออุุตสาหกรรมหลัักที่่�บริิษััท
ดำำ�เนิินกิิจการอยู่่� โดยคณะกรรมการชุุดปััจจุุบัันมีีขนาดที่่�เหมาะสม
และประกอบด้้วยบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถและประสบการณ์์
ที่่�เพีียงพอ ที่่�จะปฏิิบััติิหน้้าที่่� ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยมีีจำำ�นวนไม่่
น้้อยกว่่า 5 คน และไม่่เกิิน 12 คน นอกจากนี้้�ในส่่วนของคณะกรรมการ
ยัังประกอบด้้วยกรรมการอิิสระที่่�สามารถให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการ
ทำำ�งานของฝ่่ายจััดการได้้อย่่างอิิสระในจำำ�นวนที่่�สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
ได้้กำำ�หนดไว้้ ซึ่่�งประกอบด้้วยคณะกรรมการอิิสระไม่่ต่ำำ��กว่่า 1 ใน 3
ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด แต่่ไม่่น้้อยกว่่า 3 คน
ปััจจุุบัันบริิษััทมีีจำำ�นวนกรรมการบริิษััททั้้�งหมด 8 ท่่าน แบ่่งออก
เป็็นกรรมการอิิสระจำำ�นวน 5 ท่่าน และมีีกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
และ/หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นรวม 3 ท่่าน
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ในส่่วนของกรรมการอิิสระของบริิษััท มีีจำำ�นวนและคุุณสมบััติิของ
กรรมการอิิสระเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมทั้้�งกรรมการอิิสระสามารถ
ทำำ�งานร่่วมกัับคณะกรรมการทั้้�งหมดได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและ
สามารถแสดงความเห็็นได้้อย่่างเป็็นอิิสระ
ทั้้�งนี้้�บริิษััทได้้เปิิดเผยนโยบายในการกำำ�หนดองค์์ประกอบและโครงสร้้าง
ของคณะกรรมการที่่�มีีความหลากหลาย และข้้อมููลกรรมการ ได้้แก่่
อายุุ เพศ ประวััติิการศึึกษา ประสบการณ์์ สััดส่่วนการถืือหุ้้�น จำำ�นวน
ปีีที่�่ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััท
จดทะเบีียนอื่่�น และส่่วนได้้เสีีย ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ไว้้ ใน
รายงานประจำำ�ปีี หนัังสืือเชิิญประชุุมเพื่่�อประกอบการพิิจารณา
ตััดสิินใจของผู้้�ถืือหุ้้�น และบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
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คณะกรรมการควรเลืือกบุุคคลที่่�เหมาะสมเป็็นประธานกรรมการ
และดููแลให้้มั่่�นใจว่่า องค์์ประกอบและการดำำ�เนิินงานของคณะกรรรม
การเอื้้�อต่่อการใช้้ดุุลยพิินิิจในการตััดสิินใจอย่่างมีีอิิสระ
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ปััจจุุบััน ประธานกรรมการบริิษััทคืือ พลเอก เทอดศัักดิ์์� มารมย์์
ซึ่่�งเป็็นกรรมการอิิสระ เป็็นบุุคคลที่่�มีีความเหมาะสมต่่อตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการ และไม่่เป็็นบุุคคลเดีียวกัับกรรมการผู้้�จััดการซึ่่�ง
ดููแลรัับผิิดชอบในส่่วนการนำำ�นโยบายไปปฏิิบััติิใช้้ ซึ่่�งบริิษััทเชื่่�อมั่่�น
ว่่า องค์์ประกอบและการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการเอื้้�อต่่อการ
ใช้้ดุุลยพิินิิจในการตััดสิินใจอย่่างเป็็นอิิสระ อ้้างอิิงรายละเอีียดของ
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของประธานกรรมการ
ตามที่่�ปรากฏรายละเอีียดในหััวข้้อ แนวปฏิิบััติิที่�่ 1.1 ในฐานะที่่�ประธาน
กรรมการมีีบทบาทเป็็นผู้้�นำำ�ของคณะกรรมการ
สำำ�หรัับหลัักการที่่�ควรปฏิิบััติิว่่า ในคณะกรรมการส่่วนใหญ่่ควร
เป็็นกรรมการที่่� ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารที่่�สามารถให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับ
การทำำ�งานของฝ่่ายจััดการได้้อย่่างอิิสระนั้้�น เนื่่�องจากโครงสร้้าง
ของคณะกรรมการบริิษััทในปััจจุุบัันที่่�มีีจำำ�นวนทั้้�งหมด 8 ท่่าน จะ
ประกอบด้้วย กรรมการอิิสระที่่� ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารจำำ�นวน 5 ท่่าน และ
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร และผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทจำำ�นวน 3 ท่่าน ซึ่่�ง
จากโครงสร้้างคณะกรรมการบริิษััทดัังกล่่าว เท่่ากัับบริิษััทมีีจำำ�นวน
กรรมการอิิสระที่่�มากกว่่ากรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารตามหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
คณะกรรมการกำำ�หนดนโยบายให้้กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิิสระ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องได้้ ไม่่เกิิน 9 ปีี นัับจากวัันที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิิสระ ครั้้�งแรก
ตามโครงสร้้างของคณะกรรมการบริิษััท แต่่อย่่างไรก็็ตามอาจได้้รัับ
การแต่่งตั้้�งต่่อไปตามวาระที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั อนุุมัติั ิ แต่่จะไม่่เป็็นการ
ต่่อวาระโดยอััตโนมััติิ กล่่าวคืือ คณะกรรมการบริิษััทจะพิิจารณา
จากผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิิสระ
ประโยชน์์ที่่�มีีต่่อบริิษััท ทัักษะ ความรู้้� ความสามารถ ประสบการณ์์
รวมถึึงการปกป้้องดููแลรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษััทเป็็นสำำ�คััญ

ในกรณีีก่่อนที่่�คณะกรรมการจะพิิจารณาเรื่่�องสำำ�คััญ คณะกรรมการ
อาจจะพิิจารณาแต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย เพื่่�อพิิจารณากลั่่�นกรอง
ข้้อมููลในประเด็็นเฉพาะเรื่่�อง และเสนอแนวทางพิิจารณาก่่อนเสนอ
ให้้คณะกรรมการบริิษััทเห็็นชอบต่่อไป อาทิิ ในส่่วนของนโยบาย
สำำ�คััญที่่�จะกำำ�หนดแนวทางการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงเฉพาะเรื่่�อง
จะผ่่านการพิิจารณากลั่่�นกรองรายละเอีียดโดยคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง เป็็นต้้น
คณะกรรมการได้้ดููแลให้้มีีการเปิิดเผยบทบาทและหน้้าที่่�ของคณะ
กรรมการ และคณะกรรมการชุุดย่่อย จำำ�นวนครั้้�งของการประชุุม
และจำำ�นวนครั้้�งที่่�กรรมการแต่่ละท่่านเข้้าร่่วมประชุุมในปีีที่�่ผ่่านมา
และรายงานผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด
ไว้้ ในรายงานประจำำ�ปีี
นอกจากนี้้�ในการพิิจารณาอนุุมััติิ รัับรองหรืือให้้ความเห็็นต่่อวาระ
การประชุุม คณะกรรมการได้้กำำ�หนดนโยบายเกี่่�ยวกัับจำำ�นวน
องค์์ประชุุมขั้้�นต่ำำ�� ณ ขณะที่่�คณะกรรมการจะลงมติิในที่่�ประชุุม
คณะกรรมการว่่า ต้้องมีีกรรมการอยู่่�ไม่่น้้อยกว่่า 2 ใน 3 ของจำำ�นวน
กรรมการทั้้�งหมด
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คณะกรรมการควรกำำ�กัับดููแลให้้การสรรหาและคััดเลืือกกรรมการ
มีีกระบวนการที่่�โปร่่งใสและชััดเจน เพื่่�อให้้ ได้้คณะกรรมการที่่�มีี
คุุณสมบััติิสอดคล้้องกัับองค์์ประกอบที่่�กำำ�หนดไว้้
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ในแต่่ละปีี คณะกรรมการสรรหา จะเป็็นผู้้�มีีหน้้าที่่�คััดเลืือกกรรมการ
บริิษััท ซึ่่�งจะปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ ในการคััดเลืือกกรรมการใหม่่
โดยก่่อนการนำำ�เสนอรายชื่่�อต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการสรรหาจะเป็็นผู้้� ให้้ความเห็็น โดยตามรายชื่่�อที่่�นำำ�เสนอ
จะต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วน ตามพระราชบััญญััติิบริิษััท
มหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับหลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน และ
ประกาศของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด
ไว้้ รวมทั้้�งต้้องเป็็นผู้้�มีีความรู้้� ความสามารถ ทุ่่�มเท และมีีทัักษะ
ประสบการณ์์ด้้านการบริิหารงานในธุุรกิิจหลััก รวมถึึงธุุรกิิจอื่่�น ๆ
ที่่�บริิษััทได้้เข้้าไปลงทุุนเป็็นอย่่างดีี นอกจากนี้้�ในการสรรหากรรมการ
จะต้้องดำำ�เนิินไปอย่่างสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััทด้้วย เช่่นที่่�ผ่่านมา บริิษััทได้้มีีการเข้้าลงทุุนในธุุรกิิจด้้าน
พลัังงานเพิ่่�มขึ้้�น ทางคณะกรรมการสรรหาจึึงได้้พิิจารณาคััดเลืือก
กรรมการเข้้าใหม่่ ที่่�มีีคุุณสมบััติิและประสบการณ์์ และเป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้�
ความเชี่่�ยวชาญด้้านพลัังงาน เข้้ามา เพื่่�อเสริิมศัักยภาพให้้กัับ
ภาพรวมของคณะกรรมการบริิษััท นอกจากนี้้�จากความจำำ�เป็็น
ในการจััดหาแหล่่งเงิินทุุนเพื่่�อนำำ�มาใช้้ต่่อยอดการลงทุุนในธุุรกิิจ
ด้้านพลัังงาน รวมถึึงธุุรกิิจอื่่�น ๆ ที่่�อาจจะเกิิดขึ้�้นในอนาคต ทาง
คณะกรรมการสรรหาได้้พิิจารณาสรรหากรรมการอิิสระที่่�มีีความรู้้�
ความสามารถ ทัักษะและประสบการณ์์ ในแวดวงธุุรกิิจด้้านการเงิิน
การลงทุุน เข้้ามาเสริิมความแข็็งแกร่่งในโครงสร้้างของคณะกรรมการ
บริิษััทในรอบปีีที่่�ผ่่านมาด้้วย
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บริิษััทมีีนโยบายในการกำำ�หนดองค์์ประกอบของคณะกรรมการโดย
การใช้้เครื่่�องมืือ ตารางการพิิจารณาองค์์ประกอบความรู้้� ความ
สามารถของกรรมการ (Board Competency Matrix) เพื่่�อจะ
นำำ�มาประกอบการพิิจารณาเรื่่�องการวิิเคราะห์์ทัักษะที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อ
นำำ�มาใช้้ ในการสรรหากรรมการบริิษััท ซึ่่�งจะแบ่่งหััวข้้อหลัักที่่�ใช้้
ประกอบการพิิจารณาออกเป็็น 3 หััวข้้อหลััก ได้้แก่่ ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
อุุตสาหกรรม และประสบการณ์์ที่�่เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษััท ทัักษะ และประสบการณ์์ ความรู้้� ในด้้านต่่าง ๆ อาทิิ ด้้านบััญชีี
การเงิิน กฎหมาย ฯลฯ รวมถึึงความสามารถด้้านพฤติิกรรม อาทิิ
การทำำ�งานเป็็นทีีม การประสานงาน ความกล้้าได้้กล้้าเสีีย ฯลฯ ซึ่่�งหาก
พิิจารณาจากตารางดัังกล่่าวแล้้ว องค์์ประกอบของกรรมการแต่่ละท่่าน
เมื่่�อนำำ�มาพิิจารณาต่่อภาพรวมของคณะกรรมการแล้้วมีีความ
ครอบคลุุมในทุุก ๆ หััวข้้อ คณะกรรมการสรรหาจะเป็็นผู้้�พิิจารณา
ว่่า องค์์ประกอบของคณะกรรมการมีีความเหมาะสม และครอบคลุุม
ความรู้้� ประสบการณ์์ ความสามารถ และทัักษะ ครบถ้้วนเพีียงพอ
อัันจะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ และประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานในส่่วน
ของคณะกรรมการบริิษััทแล้้ว

ทั้้�งนี้้�องค์์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ตามที่่�ระบุุไว้้ ในกฎบััตร
คณะกรรมการสรรหา จะต้้องประกอบด้้วยกรรมการบริิษััทอย่่างน้้อย
3 ท่่าน และอย่่างน้้อย 1 ท่่าน ต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ และประธาน
กรรมการสรรหาเป็็นกรรมการอิิสระ โดยคณะกรรมการสรรหา
จะทบทวนหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหากรรมการ เพื่่�อเสนอแนะ
ต่่อคณะกรรมการบริิษััทก่่อนที่่�จะมีีการสรรหากรรมการที่่�ครบวาระ
ในกรณีีที่่�มีีการเสนอชื่่�อกรรมการรายเดิิม จะมีีการพิิจารณาถึึง
การอุุทิิศตนเพื่่�อประโยชน์์ของบริิษััทตลอดช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมา ตลอดจน
ถึึงผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการรายดัังกล่่าวประกอบด้้วย
ดัังนั้้�นบริิษััทจึึงเชื่่�อมั่่�นว่่าการสรรหาและคััดเลืือกกรรมการมีี
กระบวนการที่่�โปร่่งใสและชััดเจนเพีียงพอ

โดยบริิษััทจะเปิิดเผยข้้อมููลกรรมการ ได้้แก่่ อายุุ เพศ ประวััติิการ
ศึึกษา ประสบการณ์์ สััดส่่วนการถืือหุ้้�น จำำ�นวนปีีที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการ และการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
ไว้้ ในรายงานประจำำ�ปีี และบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
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ทั้้�งนี้้�ก่่อนการพิิจารณาคััดเลืือกโดยคณะกรรมการสรรหา ในแต่่ละปีี
บริิษััทจะมีีประกาศเชิิญชวนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ประสงค์์จะเสนอชื่่�อบุุคคล
ที่่�เห็็นสมควรได้้รัับการพิิจารณาคััดเลืือกเป็็นกรรมการบริิษััทสามารถ
เสนอรายชื่่�อได้้ โดยนำำ�ประกาศขึ้้�นแสดงในเว็็บไซต์์ของบริิษััท โดยใน
กระบวนการแต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่ คณะกรรมการสรรหาจะเสนอราย
ชื่่�อและความเห็็นต่่อคณะกรรมการ ก่่อนที่่�จะนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นให้้เป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งกรรมการ โดยบริิษััทได้้เปิิดเผยข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับบุุคคลที่่� ได้้รัับการเสนอชื่่�อเพื่่�อประกอบการตััดสิินใจอย่่าง
เพีียงพอตามหลัักเกณฑ์์ที่�่กำำ�หนด และนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี โดยบริิษััทได้้รัับคะแนนการประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2561 ปีี 2562 และปีี 2563 ด้้วยคะแนน
การประเมิินเต็็ม 100 คะแนน 98 คะแนน (สาเหตุุเกิิดจากกรรมการ
บริิษััท ฯ บางท่่านติิดภารกิิจกะทัันหัันในวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ทำำ�ให้้
จำำ�นวนกรรมการที่่�เข้้าร่่วมประชุุมไม่่ครบตามเกณฑ์์) และ 100 คะแนน
ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งเป็็นการประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี จากสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย
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ในการเสนอค่่าตอบแทนคณะกรรมการให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิ คณะ
กรรมการควรพิิจารณาให้้ โครงสร้้างและอััตราค่่าตอบแทนมีีความ
เหมาะสมกัับความรัับผิิดชอบและจููงใจให้้คณะกรรมการนำำ�พาองค์์กร
ให้้ดำำ�เนิินงานได้้ตามเป้้าหมายทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว
บริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีีคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน สำำ�หรับั หลัักเกณฑ์์
และขั้้�นตอนการเสนอค่่าตอบแทน คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
จะนำำ�เสนอค่่าตอบแทนโดยพิิจารณาจากข้้อมููลผลประกอบการของ
บริิษััทในรอบปีีที่่�ผ่่านมา การปฏิิบััติิงานและความรัับผิิดชอบของ
กรรมการ การพิิจารณาจำำ�นวนบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นตาม
โครงสร้้างการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ผลประโยชน์์ที่่�บริิษััทได้้รัับจากการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ของกรรมการ โดยจะนำำ�ข้้อมููลค่่าตอบแทนที่่�กำำ�หนดในเบื้้�องต้้น
ไปเปรีียบเทีียบอ้้างอิิงกัับข้้อมููลสรุุปผลสำำ�รวจข้้อมููลกรรมการและ
ผู้้�บริิหารของบริิษััทจดทะเบีียนสำำ�หรัับค่่าตอบแทนกรรมการ
แยกตามหมวดธุุรกิิจ-ตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ (mai) แยกตาม
ขนาดรายได้้ของบริิษััท และแยกตามขนาดกำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิของ
บริิษััท ซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เป็็นประจำำ�
ทุุกปีี ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าโครงสร้้างและอััตราค่่าตอบแทนมีีความ
เหมาะสมกัับภาระหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และจููงใจให้้คณะ
กรรมการนำำ�พาองค์์กรบรรลุุได้้ตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้
ทั้้�งนี้้�องค์์ประกอบของคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน ตาม
ที่่�ระบุุไว้้ ในกฎบััตรคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน จะต้้อง
ประกอบด้้วยกรรมการบริิษััทอย่่างน้้อย 3 ท่่าน และอย่่างน้้อย
1 ท่่าน ต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ และประธานกรรมการพิิจารณาค่่า
ตอบแทนควรเป็็นกรรมการอิิสระ
โดยคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนจะเสนอรายละเอีียดโครงสร้้าง
และอััตราค่่าตอบแทนกรรมการ ทั้้�งรููปแบบที่่�เป็็นตััวเงิิน และไม่่ใช่่ตััวเงิิน
ต่่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพิิจารณาค่่าตอบแทนแต่่ละ
รููปแบบให้้มีีความเหมาะสม ก่่อนที่่�จะนำำ�เสนอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้เป็็น
ผู้้�พิิจารณาอนุุมััติิการกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการประจำำ�ปีี
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บริิษััทได้้เปิิดเผยนโยบายและหลัักเกณฑ์์การกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการ ทั้้�งรููปแบบและจำำ�นวนของค่่าตอบแทน ทั้้�งในส่่วนที่่� ได้้รัับ
จากบริิษััทและบริิษััทย่่อย (ถ้้ามีี) ไว้้ ในรายงานประจำำ�ปีี
สำำ�หรัับนโยบายและรููปแบบของค่่าตอบแทนที่่�ให้้กัับผู้้�บริิหารระดัับสููง
คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนจะเป็็นผู้้�พิิจารณาค่่าตอบแทน
ของผู้้�บริิหาร โดยมีีนโยบายในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนจากผลการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััท ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว ผลการปฏิิบััติิงาน
รายบุุคคล โดยพิิจารณาจากตััวชี้้�วััดผลการปฏิิบััติิงานทั้้�งที่่�เป็็น
ตััวชี้้�วััดทางด้้านการเงิิน อััตราการเติิบโตของธุุรกิิจ รายได้้ กำำ�ไร
สุุทธิิจากการดำำ�เนิินงาน ตััวชี้้�วััดด้้านการพััฒนากระบวนการทำำ�งาน
การบริิหารความเสี่่�ยง การพััฒนาบุุคลากร และตามขอบเขตความ
รัับผิิดชอบของตำำ�แหน่่งงานตลอดจนความสามารถในการแข่่งขััน
ของบริิษััท
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คณะกรรมการควรกำำ�กัับดููแลให้้กรรมการทุุกท่่านมีีความรัับผิิดชอบ
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�และจััดสรรเวลาอย่่างเพีียงพอ
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คณะกรรมการตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการสร้้างกลไกสนัับสนุุน
ให้้กรรมการเข้้าใจบทบาทหน้้าที่่�ของตนเอง โดยในกรณีีของกรรมการ
ใหม่่ที่�่เข้้ารัับตำำ�แหน่่งในบริิษััทเป็็นครั้้�งแรกจะจััดให้้มีีการปฐมนิิเทศ
กรรมการ ผ่่านการนำำ�เสนอข้้อมููลเกี่่�ยวกัับบริิษััท ได้้แก่่ ความรู้้�
เกี่่�ยวกัับโครงสร้้างคณะกรรมการในปััจจุุบััน โครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�น
โครงสร้้างองค์์กร ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ ข้้อมููลผลการดำำ�เนิินงาน
ในช่่วงที่่�ผ่่านมา เป้้าหมาย และวััตถุุประสงค์์ของการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ระบุุ
ไว้้ ในแผนงาน กฎเกณฑ์์ ระเบีียบข้้อบัังคัับของบริิษััท รวมถึึงหน่่วยงาน
กำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง การจััดทำำ�รายงานการมีีส่่วนได้้เสีีย นโยบาย
ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ นโยบายป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน ฯลฯ
ต่่อกรรมการบริิษััทที่่�เข้้าใหม่่ เพื่่�อให้้ทราบถึึงรายละเอีียดที่่�สำำ�คััญของ
บริิษััท รวมถึึงการส่่งคณะกรรมการเข้้าอบรมในหลัักสููตร Director
Accreditation Program (DAP) ที่่�จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย ตามที่่�สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. กำำ�หนดให้้กรรมการ
ของบริิษััทจดทะเบีียนต้้องผ่่านการอบรม
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในฐานะกรรมการของบริิษััท บริิษััทได้้กำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์ ในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษัทั อื่่น� ของกรรมการโดยพิิจารณา
ถึึงประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของกรรมการที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหลายบริิษััท
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า กรรมการสามารถทุ่่�มเทเวลาในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ให้้กัับบริิษััทได้้อย่่างเพีียงพอ ทั้้�งนี้้�การเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
ในบริิษััทจดทะเบีียนของกรรมการบริิษััทไม่่ควรเกิิน 5 บริิษััทจด
ทะเบีียน อย่่างไรก็็ตามบริิษััทจะพิิจารณาจากประโยชน์์ที่่� ได้้รัับจาก
การปฏิิบััติิหน้้าที่่� การให้้คำำ�แนะนำำ�ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทเป็็นสำำ�คััญ

บริิษััทมีีการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการใน
บริิษััทอื่่�น ข้้อมููลจำำ�นวนครั้้�งในการเข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการ
บริิษััทที่่� ได้้จััดให้้มีีขึ้�้นทั้้�งหมดในรอบปีี ไว้้ ในรายงานประจำำ�ปีี โดย
กำำ�หนดว่่า กรรมการแต่่ละคนควรเข้้าร่่วมประชุุมไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ
75 ของจำำ�นวนการประชุุมทั้้�งหมด ทั้้�งนี้้�ปััจจุุบัันบริิษััทยัังไม่่พบกรณีี
ที่่�กรรมการหรืือผู้้�บริิหารของบริิษััท เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
หรืือผู้้�บริิหาร หรืือเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียไม่่ว่่าโดยตรงหรืือโดยอ้้อม
ในกิิจการอื่่�นที่่�มีีความขััดแย้้งกัับบริิษััทแต่่อย่่างใด

หลัักปฏิิบััติิที่่� 3.6

คณะกรรมการควรกำำ�กัับดููแลให้้มีีกรอบและกลไกในการกำำ�กัับดููแล
นโยบายและการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและกิิจการอื่่�นที่่�บริิษััท
ไปลงทุุนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ในระดัับที่่�เหมาะสมกัับกิิจการแต่่ละแห่่ง
รวมทั้้�งบริิษััทย่่อยและกิิจการอื่่�นที่่�บริิษััทไปลงทุุนมีีความเข้้าใจ
ถููกต้้องตรงกัันด้้วย

แนวปฏิิบััติิที่่� 3.6

คณะกรรมการได้้กำำ�หนดนโยบายกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมเป็็น 2 ส่่วนหลััก โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1.

นโยบายการกำำ�กัับดููแลด้้านการบริิหาร
• การเสนอชื่่�อบุุคคลเป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อยและบริิษััท
ร่่วม บริิษััทจะส่่งบุุคคลที่่� ได้้รัับมติิเห็็นชอบจากที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทเข้้าเป็็นกรรมการและผู้้�บริิหารของ
บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมอย่่างน้้อยตามสััดส่่วนการ
ถืือหุ้้�นของบริิษััทในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมนั้้�น โดย
กำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหารที่่�เสนอชื่่�อนี้้�มีีคุุณสมบััติิ
บทบาท หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ เป็็นไปตามกฎหมาย
และหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนดไว้้
• กรรมการและผู้้�บริิหารที่่� ได้้รัับแต่่งตั้้�งตามมติิเห็็นชอบ
จากที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััทให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมนั้้�น มีีขอบเขตหน้้าที่่� และ
ความรัับผิิดชอบหลัักตามที่่�คณะกรรมการบริิษััท และ/
หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วมนั้้�น
จะกำำ�หนด อย่่างไรก็็ตามกรรมการและผู้้�บริิหารที่่� ได้้รัับ
การแต่่งตั้้�งจะต้้องมีีหน้้าที่่�ดููแล รัักษาผลประโยชน์์ ให้้กัับ
บริิษััท และดููแลให้้เป็็นไปอย่่างสอดคล้้องกัับนโยบายของ
บริิษััทแม่่
• กรรมการของบริิษัทั ต้้องดำำ�เนิินการให้้บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม
มีีระบบควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมและรััดกุุมเพีียงพอ
เพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิตที่�่อาจเกิิดขึ้�้นกัับบริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม รวมทั้้�งควบคุุมให้้บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
มีีระบบงานที่่�ชััดเจนเพื่่�อแสดงได้้ว่่า มีีระบบเพีียงพอในการ
เปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการที่่�สำำ�คััญ ตามหลัักเกณฑ์์
ที่่�กำำ�หนดได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและน่่าเชื่่�อถืือ รวมทั้้�งมีีช่่องทาง
ให้้กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทสามารถได้้รัับข้้อมููล
เพื่่�อใช้้ ในการติิดตาม ดููแลผลการดำำ�เนิินงาน และฐานะ
การเงิิน การทำำ�รายการระหว่่างบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
กัับกรรมการ และผู้้�บริิหารของบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
และการทำำ�รายการที่่�มีีนััยสำำ�คััญได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

•

•
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นอกจากนี้้�ต้้องจััดให้้มีีการตรวจสอบระบบควบคุุมภายใน
โดยอาจแต่่งตั้้�งทีีมผู้้�ตรวจสอบระบบควบคุุมภายในของ
บริิษััท หรืือว่่าจ้้างผู้้�ตรวจสอบภายในจากภายนอก
ก็็ ได้้ และดููแลให้้มีีการรายงานผลการตรวจสอบระบบ
ควบคุุมภายในต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม เป็็นประจำำ�ด้้วย
กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทย่่อยจะต้้องเปิิดเผย
และนำำ�ส่่งข้้อมููลส่่วนได้้เสีียของตนและบุุคคลที่่�มีีความ
เกี่่�ยวข้้องแจ้้งทราบต่่อคณะกรรมการของบริิษััท เพื่่�อให้้
ทราบถึึงความสััมพัันธ์์ และการทำำ�ธุุรกรรมกัับบริิษััทใน
ลัักษณะที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และ
จะต้้องหลีีกเลี่่�ยงการทำำ�รายการที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย โดย
คณะกรรมการของบริิษััทย่่อยมีีหน้้าที่่�แจ้้งเรื่่�องดัังกล่่าว
ให้้คณะกรรมการของบริิษััททราบภายในกำำ�หนดเวลา
ที่่�บริิษััทกำำ�หนดเพื่่�อเป็็นข้้อมููลประกอบการพิิจารณา
ตััดสิินใจหรืืออนุุมััติิดำำ�เนิินการใด ๆ ซึ่่�งการพิิจารณานั้้�น
จะคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ โดยรวมของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
เป็็นสำำ�คััญ รวมถึึงการปฏิิบััติิให้้ถููกต้้องตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์์ และระเบีียบข้้อบัังคัับตามที่่�หน่่วยงานกำำ�กัับ
ดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนดไว้้ ทั้้�งนี้้�กรรมการของบริิษััท
ย่่อยต้้องไม่่มีีส่่วนร่่วมอนุุมััติิในเรื่่�องที่่�ตนเองมีีส่่วน
ได้้เสีีย หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ทั้้�งทางตรง
และทางอ้้อมด้้วย
การทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างบริิษััทย่่อย กัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร
หรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ จะต้้อง
นำำ�หลัักเกณฑ์์ของการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยง ตามที่่�
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลได้้กำำ�หนดไว้้เข้้ามาพิิจารณาด้้วย
กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ จะกระทำำ�ธุุรกรรมกัับบริิษััทย่่อยได้้ต่่อ
เมื่่�อธุุรกรรมดัังกล่่าวได้้ผ่่านการพิิจารณาอนุุมััติิจาก
คณะกรรมการของบริิษััท ซึ่่�งจะต้้องไม่่รวมถึึงกรรมการ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ตามแต่่
ขนาดรายการที่่�คำำ�นวณได้้ (แล้้วแต่่กรณีี) โดยนำำ�หลััก
เกณฑ์์การคำำ�นวณรายการตามที่่�กำำ�หนดไว้้ ในประกาศ
ของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน และประกาศคณะ
กรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยตามประกาศ
หลัักเกณฑ์์รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และ/หรืือประกาศที่่�
แก้้ ไขเพิ่่�มเติิมที่่�ใช้้บัังคัับอยู่่�ในขณะนั้้�นมาบัังคัับใช้้ เว้้นแต่่
เป็็นการทำำ�ธุุรกรรมที่่�เป็็นข้้อตกลงทางการค้้าในลัักษณะ
เดีียวกัับที่่�วิิญญููชนจะพึึงกระทำำ�กัับคู่่�สััญญาทั่่�วไปใน
สถานการณ์์เดีียวกััน ด้้วยอำำ�นาจต่่อรองทางการค้้าที่่�
ปราศจากอิิทธิิพลในการที่่�ตนมีีสถานะเป็็นกรรมการ
ผู้้�บริิหารหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความเกี่่�ยวข้้อง แล้้วแต่่กรณีี
และเป็็นข้้อตกลงทางการค้้าที่่� ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะ
กรรมการของบริิษััท หรืือเป็็นไปตามหลัักการที่่�คณะ
กรรมการของบริิษััทได้้อนุุมััติิไว้้แล้้ว
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ห้้ามมิิให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน ลููกจ้้าง หรืือ
ผู้้�รัับมอบหมายของบริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วม รวมถึึง
คู่่�สมรส หรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินด้้วยกัันฉัันท์์สามีี ภรรยา และ
บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะของบุุคคลดัังกล่่าวใช้้ข้้อมููล
ภายในของบริิษััท และของบริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทร่่วม
ทั้้�งที่่� ได้้มาจากการกระทำำ�ตามหน้้าที่่�หรืือในทางอื่่�นใด
ที่่�มีีหรืืออาจมีีผลกระทบเป็็นนััยสำำ�คััญต่่อบริิษััท บริิษััท
ย่่อย หรืือบริิษััทร่่วม หรืือราคาหลัักทรััพย์์ของบริิษััท
เพื่่�อประโยชน์์ต่่อตนเอง และผู้้�อื่่�นไม่่ว่่าทางตรงหรืือ
ทางอ้้อม และไม่่ว่่าจะได้้รัับผลตอบแทนหรืือไม่่
•	คณะกรรมการบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วมจะต้้องดููแลให้้มีี
การเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการอื่่�นที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่
การเพิ่่�มทุุน ลดทุุน การเลิิกบริิษััทย่่อย เป็็นต้้น เพื่่�อแจ้้ง
ทราบต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
2. นโยบายการควบคุุมด้้านการเงิินของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
• บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมมีีหน้้าที่่�นำำ�ส่่งผลการดำำ�เนิินงาน
รายเดืือน งบการเงิิน ฉบัับสอบทาน และฉบัับตรวจสอบ
โดยผู้้�สอบบััญชีีรายไตรมาส และรายปีี ตามลำำ�ดับั ตลอดจน
ข้้อมููลที่่�ใช้้ประกอบการจััดทำำ�งบการเงิินดัังกล่่าวของบริิษััท
ย่่อยและบริิษััทร่่วมให้้กัับบริิษััท พร้้อมยิินยอมให้้บริิษััท
ใช้้ข้้อมููลดัังกล่่าวเพื่่�อประกอบการจััดทำำ�งบการเงิินรวม
หรืือรัับรู้้�ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียแล้้วแต่่กรณีี
• บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมมีีหน้้าที่่�จััดทำำ�งบประมาณการ
ใช้้จ่่าย การลงทุุน และผลการดำำ�เนิินงาน และสรุุปเปรีียบ
เทีียบระหว่่างตััวเลขที่่�คาดการณ์์ ไว้้ของงบประมาณการ
ใช้้จ่่าย การลงทุุน และผลการดำำ�เนิินงาน กัับตััวเลขที่่�
เกิิดขึ้�้นจริิงต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท บริิษััทย่่อย
และบริิษััทร่่วมเพื่่�อรัับทราบ รวมถึึงติิดตามผลการดำำ�เนิิน
งานให้้เป็็นไปตามแผนงานที่่�วางไว้้ เพื่่�อรายงานต่่อบริิษััท
• บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมมีีหน้้าที่่�รายงานประเด็็นปััญหา
ทางการเงิินที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อบริิษััท เมื่่�อตรวจพบ หรืือ
ได้้รัับการร้้องขอจากบริิษััทให้้ดำำ�เนิินการตรวจสอบ
เพื่่�อหาสาเหตุุและรายงาน
3. นโยบายการจััดทำำ�สััญญาระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�น (Shareholders’
Agreement) หรืือรููปแบบของสััญญาอื่่�นที่่�มีีสาระสำำ�คััญใกล้้
เคีียงกััน คณะกรรมการบริิษััทจะดููแลให้้มีีการจััดทำำ�สััญญา
ดัังกล่่าว ในกรณีีที่่�มีีการเข้้าร่่วมลงทุุนในกิิจการอื่่�นอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญ โดยมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงตั้้�งแต่่
ร้้อยละ 20 แต่่ไม่่เกิินร้้อยละ 50 เพื่่�อระบุุข้้อตกลงให้้เกิิดความ
ชััดเจนเกี่่�ยวกัับอำำ�นาจในการบริิหารจััดการและการมีีส่่วนร่่วม
ในการตััดสิินใจในเรื่่�องสำำ�คััญ การติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อสามารถใช้้เป็็นข้้อมููลในการจััดทำำ�งบการเงิินของบริิษััทได้้
ตามมาตรฐานและทัันตามกำำ�หนดเวลา
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

หลัักปฏิิบััติิที่่� 3.7

หลัักปฏิิบััติิที่่� 3.9

แนวปฏิิบััติิที่่� 3.7

แนวปฏิิบััติิที่่� 3.9

คณะกรรมการควรจััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ประจำำ�
ปีีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อยและกรรมการราย
บุุคคล โดยผลประเมิินควรถููกนำำ�ไปใช้้สำำ�หรัับการพััฒนาการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ต่่อไปด้้วย
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิในการประเมิินผลการ
ปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีี โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย
จะประเมิินผลการปฏิิบััติิงานอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อให้้คณะ
กรรมการร่่วมกัันพิิจารณาผลงานและปััญหา เพื่่�อสามารถนำำ�ไป
ปรัับปรุุงแก้้ ไข โดยการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานจะเป็็นการประเมิิน
ทั้้�งแบบคณะและรายบุุคคล โดยจะเปิิดเผยหลัักเกณฑ์์ ขั้้�นตอนและ
ผลการประเมิินในภาพรวมไว้้ ในรายงานประจำำ�ปีี โดยหััวข้้อหลัักที่่�
นำำ�มาใช้้ ในการประเมิิน ได้้แก่่ การประเมิินโครงสร้้างและคุุณสมบััติิ
ของคณะกรรมการ การประชุุมคณะกรรมการ บทบาท หน้้าที่่� และ
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึึงการประเมิินด้้านอื่่�น ๆ
อาทิิ ความสััมพัันธ์์ระหว่่างคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ การพััฒนา
ตนเองของกรรมการและการพััฒนาผู้้�บริิหาร เป็็นต้้น

หลัักปฏิิบััติิที่่� 3.8

คณะกรรมการควรกำำ�กัับดููแลให้้คณะกรรมการและกรรมการ
แต่่ละท่่านมีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับบทบาท หน้้าที่่� ลัักษณะการ
ประกอบธุุรกิิจ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจ ตลอดจน
สนัับสนุุนให้้กรรมการทุุกคนได้้รัับการเสริิมสร้้างทัักษะและความรู้้�
สำำ�หรัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการอย่่างสม่ำำ��เสมอ

แนวปฏิิบััติิที่่� 3.8

คณะกรรมการบริิษััทมีีนโยบายส่่งเสริิมให้้กรรมการพััฒนาความ
รู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในแต่่ละปีีจะสนัับสนุุนกรรมการอย่่างน้้อย
1 ท่่าน ให้้เข้้าอบรมหลัักสููตรหรืือเข้้าร่่วมกิิจกรรมสััมมนาที่่�เป็็นการ
เพิ่่�มพููนความรู้้� ในการปฏิิบััติิงานอย่่างต่่อเนื่่�อง และเปิิดเผยไว้้ ใน
รายงานประจำำ�ปีี
บริิษััทสนัับสนุุนให้้กรรมการเข้้าร่่วมฝึึกอบรมในหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการ ที่่�จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย (IOD) และในกรณีีที่่�เป็็นกรรมการเข้้าใหม่่ บริิษััท
จะสนัับสนุุนให้้ผ่่านการอบรมและได้้รัับประกาศนีียบััตรโดยเร็็วที่่�สุุด
นัับจากวัันที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
เมื่่�อมีีกรรมการเข้้าใหม่่ บริิษััทจะมอบหมายให้้กรรมการผู้้�จััดการ
และ/หรืือเลขานุุการบริิษััทเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการปฐมนิิเทศผ่่านการ
ให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับภาพรวมของธุุรกิิจ โครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�น โครงสร้้าง
คณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการชุุดย่่อย โครงสร้้างองค์์กร
ฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน วิิสััยทััศน์์ นโยบาย และเป้้าหมาย
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทในปััจจุุบััน กฎเกณฑ์์ ระเบีียบข้้อบัังคัับ
ของบริิษััท รวมถึึงหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง การจััดทำำ�รายงาน
การมีีส่่วนได้้เสีีย นโยบายด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ นโยบายป้้องกััน
การใช้้ข้้อมููลภายใน ฯลฯ เพื่่�อเป็็นข้้อมููลสำำ�หรัับกรรมการเข้้าใหม่่

คณะกรรมการควรดููแลให้้มั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการ
เป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อย สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็น และ
มีีเลขานุุการบริิษััทที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�จำำ�เป็็นและเหมาะสม
ต่่อการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้้จััดให้้มีีการวางแผนตารางการจััดประชุุมประจำำ�ปีี
เป็็นการล่่วงหน้้า รวมถึึงการแจ้้งเพื่่�อทราบสำำ�หรัับวาระการประชุุม
คณะกรรมการเป็็นการล่่วงหน้้าเช่่นกััน ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้กรรมการสามารถ
จััดเวลาเข้้าร่่วมประชุุมได้้ รวมถึึงการเตรีียมข้้อมููลเพื่่�อประกอบการ
พิิจารณาหรืือซัักถามในแต่่ละวาระการประชุุมได้้เป็็นการล่่วงหน้้า
โดยในรอบปีี 2563 บริิษััทได้้กำำ�หนดตารางการจััดประชุุมคณะ
กรรมการ ประจำำ�ปีี 2563 เป็็นการล่่วงหน้้า ซึ่่�งตารางที่่�กำำ�หนดไว้้นี้้�
อาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้ โดยกำำ�หนดเฉพาะการจััดประชุุมเพื่่�อรัับรอง
งบการเงิินตามรอบระยะเวลาบััญชีี ดัังนี้้�
ครั้้�งที่่�
1
2
3
4

การประชุุม
คณะกรรมการตรวจสอบ
วัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2563
วัันที่่� 14 พฤษภาคม 2563
วัันที่่� 13 สิิงหาคม 2563
วัันที่่� 13 พฤศจิิกายน 2563

การประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท
วัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2563
วัันที่่� 14 พฤษภาคม 2563
วัันที่่� 13 สิิงหาคม 2563
วัันที่่� 13 พฤศจิิกายน 2563

โดยจำำ�นวนครั้้�งของการจััดประชุุมจะต้้องไม่่ต่ำ�ำ�กว่่าปีีละ 4 ครั้้�ง ซึ่่�งปีีที่่�
ผ่่านมาจำำ�นวนครั้้�งของการจััดประชุุมต่่อปีีเท่่ากัับ 13 ครั้้�ง สำำ�หรัับ
ปีี 2563 เนื่่�องจากเป็็นไปตามภาระหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการที่่�สอดคล้้องกัับเป้้าหมายและนโยบายการเติิบโตของ
ธุุรกิิจ โดยในการจััดประชุุมแต่่ละครั้้�ง ประธานกรรมการบริิษััทจะเปิิด
โอกาสให้้กรรมการรวมทั้้�งฝ่่ายจััดการในที่่�ประชุุมมีีโอกาสที่่�จะเสนอ
หรืือให้้ความเห็็นในเรื่่�องที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััทเพื่่�อนำำ�เสนอในที่่�
ประชุุม นอกจากนี้้�ยัังสนัับสนุุนให้้กรรมการผู้้�จััดการเป็็นผู้้�พิิจารณา
คััดเลืือกเพื่่�อเชิิญผู้้�บริิหารระดัับสููงเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการ
เพื่่�อเป็็นผู้้�นำำ�เสนอข้้อมููล รายละเอีียดในส่่วนของการปฏิิบััติิงาน
และเพื่่�อเปิิดโอกาสให้้รู้้�จัักผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�จะสามารถพััฒนาต่่อยอด
การเป็็นผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งได้้ ในอนาคต
คณะกรรมการมีีนโยบายที่่�จะให้้มีีการจััดประชุุมสำำ�หรัับกรรมการ
ที่่� ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารเพื่่�อจะได้้มีีโอกาสที่่�จะประชุุมระหว่่างกัันเองตาม
ความจำำ�เป็็นเพื่่�ออภิิปรายถึึงปััญหาต่่าง ๆ โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการ
เข้้าร่่วมประชุุม และเสนอแนะให้้แจ้้งให้้กรรมการผู้้�จััดการทราบถึึง
ผลการประชุุมด้้วย ซึ่่�งในรอบปีี 2563 ทางบริิษััทได้้จััดการประชุุม
ดัังกล่่าว เป็็นจำำ�นวน 1 ครั้้�ง เมื่่�อวัันที่่� 16 ธัันวาคม 2563 ที่่�ผ่่านมา

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

คณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมายแต่่งตั้้�งเลขานุุการบริิษััท ที่่�มีี
คุุณสมบััติิเหมาะสมที่่�จะสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการสนัับสนุุน
คณะกรรมการ ได้้แก่่ สนัับสนุุนคณะกรรมการให้้สามารถปฏิิบััติิงาน
ได้้ตามกฎหมาย (Compliance Roles) การติิดตาม วััดผล และการ
กำำ�กัับดููแล (Monitoring and Supervising) สนัับสนุุนคณะกรรมการ
ในการสร้้างผลประกอบการ (Performance Roles) การกำำ�หนด
นโยบาย (Policy Making) รวมถึึงการสนัับสนุุนคณะกรรมการ
ในการทำำ�งานผ่่านผู้้�บริิหารสููงสุุดขององค์์กร (MD/CEO) (Approve
and work with and through the MD/CEO) โดยบริิษััทจะเปิิดเผย
คุุณสมบััติิและประสบการณ์์ของเลขานุุการบริิษััทไว้้ ในรายงานประจำำ�ปีี
และบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท โดยคณะกรรมการให้้การสนัับสนุุนการ
เข้้ารัับการฝึึกอบรมและพััฒนาความรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�องที่่�จะเป็็นประโยชน์์
ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�แก่่เลขานุุการบริิษััท อาทิิ หลัักสููตร Company
Secretary Program ที่่�จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (IOD) เป็็นต้้น
คณะกรรมการได้้กำำ�หนดนโยบายในการส่่งเอกสารประกอบการ
ประชุุมล่่วงหน้้าแก่่กรรมการบริิษััทตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย
โดยในการเรีียกประชุุมคณะกรรมการ ให้้ประธานกรรมการหรืือผู้้�
ซึ่่�งได้้รัับมอบหมายส่่งหนัังสืือนััดประชุุมไปยัังกรรมการไม่่น้้อยกว่่า
เจ็็ดวัันก่่อนวัันประชุุม เว้้นแต่่ในกรณีีจำำ�เป็็นรีีบด่่วนเพื่่�อรัักษาสิิทธิิ
หรืือประโยชน์์ของบริิษััท จะแจ้้งการนััดประชุุมโดยวิิธีีอื่่�นและกำำ�หนด
วัันประชุุมให้้เร็็วกว่่านั้้�นก็็ ได้้

หลัักปฏิิบััติิที่่� 4 : สรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับ
สููงและการบริิหารบุุคลากร
หลัักปฏิิบััติิที่่� 4.1

คณะกรรมการควรดำำ�เนิินการให้้มั่่�นใจว่่า มีีการสรรหาและพััฒนา
กรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารระดัับสููงให้้มีีความรู้้� ทัักษะ และ
ประสบการณ์์ และคุุณลัักษณะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการขัับเคลื่่�อนองค์์กร
ไปสู่่�เป้้าหมาย

แนวปฏิิบััติิที่่� 4.1

คณะกรรมการได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการสรรหาเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ
ในการพิิจารณาหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหาบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิ
เหมาะสมเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ โดยคุุณสมบััติิของ
กรรมการผู้้�จััดการที่่�ต้้องการสรรหาจะพิิจารณาจากความรู้้� ทัักษะ
ประสบการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจหลัักของบริิษััท ประสบการณ์์ด้้าน
การบริิหารงาน ความทุ่่�มเทในการทำำ�งาน คุุณลัักษณะ ภาพลัักษณ์์
และวิิสััยทััศน์์ด้้านการบริิหารงานที่่�จำำ�เป็็นต่่อการขัับเคลื่่�อนองค์์กร
ไปสู่่�เป้้าหมาย การมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับบุุคคลหรืือองค์์กรต่่าง ๆ
การมีีคุุณธรรม จริิยธรรมที่่�ดีี นอกจากนี้้�จะต้้องเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิ
เหมาะสมตามหลัักเกณฑ์์ของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลและกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้องเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญในการพิิจารณาของหลัักเกณฑ์์และ
วิิธีีการสรรหาด้้วย
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คณะกรรมการจะติิดตามดููแลให้้กรรมการผู้้�จััดการดููแลให้้มีีผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงที่่�เหมาะสม โดยอย่่างน้้อยคณะกรรมการหรืือคณะกรรมการ
สรรหาจะร่่วมกัับกรรมการผู้้�จััดการในการพิิจารณาหลัักเกณฑ์์และ
วิิธีีการในการสรรหาและแต่่งตั้้�งบุุคคลเพื่่�อใช้้ประกอบการให้้ความ
เห็็นชอบต่่อบุุคคลที่่�กรรมการผู้้�จััดการเสนอให้้เป็็นผู้้�บริิหารระดัับ
สููง โดยจะอ้้างอิิงตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหาเช่่นเดีียวกัับการ
คััดเลืือกกรรมการผู้้�จััดการ โดยคณะกรรมการ หรืือคณะกรรมการ
สรรหาจะพิิจารณาตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหาเช่่นเดีียวกัับที่่�ใช้้
กัับกรรมการผู้้�จััดการ โดยจะคััดเลืือกในบางข้้อที่่�เหมาะสมมาปรัับใช้้
ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการมีีนโยบายที่่�จะส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้กรรมการ
ผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารระดัับสููงได้้รัับการอบรมและพััฒนาเพื่่�อเพิ่่�มพููน
ความรู้้� และประสบการณ์์ที่�่เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิงานของบริิษััท
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในหลัักสููตรเพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์ ในเชิิงธุุรกิิจต่่อ
บุุคคลหรืือองค์์กรต่่าง ๆ รวมถึึงหลัักสููตรที่่�จะช่่วยยกระดัับความรู้้�
ทัักษะที่่�จะสามารถนำำ�มาปรัับใช้้ ในสาขาวิิชาชีีพตามตำำ�แหน่่งงาน
ที่่�รัับผิิดชอบโดยตรง
คณะกรรมการเล็็งเห็็นว่่า เพื่่�อให้้บริิษััทได้้รัับประโยชน์์สููงสุุดในการ
ที่่�กรรมการผู้้�จััดการจะสามารถอุุทิิศเวลาสำำ�หรัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ในฐานะกรรมการผู้้�จััดการได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จึึงได้้กำำ�หนดเป็็น
นโยบายว่่า ห้้ามมิิให้้กรรมการผู้้�จััดการดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ
ผู้้�จััดการในบริิษััทจดทะเบีียน (Listed Company) อื่่�น ยกเว้้นการเข้้า
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการในบริิษััทที่่�มีีฐานะเป็็นบริิษััทย่่อย
หรืือบริิษััทร่่วมในระยะเวลาชั่่�วคราวในช่่วงเริ่่�มต้้นของการจััดตั้้�ง
ธุุรกิิจภายในระยะเวลาไม่่เกิิน 3 ปีี เท่่านั้้�น ทั้้�งนี้้�หากมีีความจำำ�เป็็นจะ
ใช้้เวลานานกว่่านั้้�น ขอให้้แจ้้งต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อ
พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบต่่อไป
สำำ�หรัับตำำ�แหน่่งกรรมการนั้้�น กำำ�หนดจำำ�นวนบริิษััทที่่�กรรมการ
บริิษััทสามารถเข้้ารัับตำำ�แหน่่งในฐานะกรรมการได้้ ไม่่เกิิน 5 บริิษััท
จดทะเบีียน และสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููงนั้้�น คณะกรรมการมีี
นโยบายห้้ามไม่่ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููงในบริิษััทจดทะเบีียน
อื่่�น เนื่่�องจากเป็็นระดัับรัับนโยบายจากคณะกรรมการไปปฏิิบััติิงาน
จึึงจำำ�เป็็นจะต้้องอุุทิิศเวลาในการทำำ�งานให้้กัับบริิษััทอย่่างเต็็มที่่�
และเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�อง คณะกรรมการจึึงได้้
กำำ�หนดให้้มีีแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession Plan) เพื่่�อเป็็นการ
เตรีียมสืืบทอดตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
โดยรายละเอีียดของการจััดทำำ�แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง มีีรายละเอีียด
ที่่�กำำ�หนดไว้้ ดัังนี้้�
1. การระบุุคุุณสมบััติิที่�่ต้้องการและจำำ�เป็็น (Requirement) ของ
ตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�บริิหารระดัับสููง
2. การระบุุถึึงศัักยภาพ (Potential) และความสามารถที่่�เหมาะสม
ของบุุคคลที่่�จะมาสืืบทอดตำำ�แหน่่งงาน
3. การพิิจาณาถึึงแผนการอบรมเพื่่�อพััฒนาความรู้้� ความ
สามารถ ทัักษะ และสมรรถนะที่่�จำำ�เป็็นและเหมาะสมแก่่บุุคคล
ที่่�จะมาสืืบทอดตำำ�แหน่่งงาน
4. การกำำ�หนดแนวทางในการคััดเลืือกและคััดสรรบุุคคลที่่�จะมา
สืืบทอดตำำ�แหน่่งงานที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ ทัักษะ สมรรถนะ
และประสบการณ์์ที่�่เหมาะสมที่่�สุุดเพื่่�อสร้้างคุุณค่่า (Value
Added) ให้้กัับบริิษััท
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รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการสรรหา จะกำำ�หนดให้้กรรมการผู้้�จััดการเป็็น
ผู้้ร� ายงานผลการดำำ�เนิินงานตามแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งต่่อคณะกรรมการ
เพื่่�อทราบอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง ต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการสรรหา

หลัักปฏิิบััติิที่่� 4.2

คณะกรรมการควรกำำ�กัับดููแลให้้มีีการกำำ�หนดโครงสร้้างค่่าตอบแทน
และการประเมิินผลที่่�เหมาะสม

แนวปฏิิบััติิที่่� 4.2

เพื่่�อให้้การกำำ�หนดโครงสร้้างค่่าตอบแทนสามารถใช้้เป็็นเครื่่�องจููงใจ
ให้้กรรมการผู้้�จััดการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง และบุุคลากรอื่่�น ๆ ทุุกระดัับ
สามารถปฏิิบััติิงานให้้สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลััก
ขององค์์กรและสอดคล้้องกัับผลประโยชน์์ของบริิษััทในระยะยาว
ทางคณะกรรมการจึึงได้้วางหลัักเกณฑ์์ และขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนไว้้ ดัังนี้้�
1. การพิิจารณาความเหมาะสมของสััดส่่วนค่่าตอบแทนที่่�เป็็น
เงิินเดืือน ผลการดำำ�เนิินงานระยะสั้้�น เช่่น โบนััส รวมถึึงการ
พิิจารณาจััดหาแนวทางการให้้ค่่าตอบแทนในระยะยาว อาทิิ
เช่่น การให้้หุ้้�น หรืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิของบริิษััท เป็็นต้้น
2. การพิิจารณาเปรีียบเทีียบค่่าตอบแทนที่่�บริิษััทกำำ�หนดกัับ
ระดัับค่่าตอบแทนที่่� ได้้รัับในกลุ่่�มธุุรกิิจขนาดเดีียวกััน ประเภท
เดีียวกััน หรืือมีีผลการดำำ�เนิินงานใกล้้เคีียงกััน เป็็นต้้น
3. การกำำ�หนดนโยบายเกี่่�ยวกัับเกณฑ์์การประเมิินผล และการ
เปิิดเผยข้้อมููลให้้เป็็นที่่�ทราบ
ในทุุก ๆ ปีี คณะกรรมการที่่� ไม่่รวมกรรมการผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกัับ
กรรมการผู้้�จััดการ จะจััดให้้มีีการประเมิินผลงานของกรรมการ
ผู้้�จััดการเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยประธานกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
จะเป็็นผู้้�เปิิดเผยผลการประเมิินและประเด็็นการพััฒนาให้้กรรมการ
ผู้้�จััดการทราบ โดยมีีหลัักเกณฑ์์ ในการประเมิินที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
1. การพิิจารณาเป้้าหมายและสถานะของความสำำ�เร็็จของแต่่ละ
เป้้าหมาย
2. การวััดผลการปฏิิบััติิงาน ประกอบด้้วย
2.1	ความเป็็นผู้้�นำำ�
2.2 การกำำ�หนดกลยุุทธ์์
2.3 การปฏิิบััติิตามกลยุุทธ์์
2.4 การวางแผนและผลปฏิิบััติิทางการเงิิน
2.5	ความสััมพัันธ์์กัับคณะกรรมการ
2.6	ความสััมพัันธ์์กัับองค์์กรหรืือบุุคคลภายนอก
2.7 การบริิหารงานและความสััมพัันธ์์กัับบุุคลากร
2.8 การสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
2.9	ความรู้้�ด้้านผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
2.10	คุุณลัักษณะส่่วนตััว
3. การพััฒนากรรมการผู้้�จััดการ
ทั้้�งนี้้�ผลการประเมิินการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการผู้้�จััดการ จะเป็็น
หนึ่่�งในปััจจััยที่่�ใช้้ประกอบการพิิจารณาอนุุมััติิค่่าตอบแทนประจำำ�ปีี
ของกรรมการผู้้�จััดการด้้วย

คณะกรรมการบริิษััทจะดููแลและดำำ�เนิินการให้้มีีการจ่่ายค่่าตอบแทนที่่�
เหมาะสมแก่่กรรมการในแต่่ละคณะ ตามอำำ�นาจหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ
และเปรีียบเทีียบกัับระดัับที่่�ปฏิิบััติิในกลุ่่�มธุุรกิิจเดีียวกััน โดยใน
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 2/2558 เมื่่�อวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์
2558 ได้้มีีมติิอนุุมััติิการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
เป็็นที่่�เรีียบร้้อยเป็็นครั้้�งแรก โดยมีีกำำ�หนดวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ครั้้�งละไม่่เกิิน 3 ปีี โดยในหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาค่่าตอบแทน
ของคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน จะพิิจารณาจาก ข้้อมููล
ผลประกอบการของบริิษััทในรอบปีีที่�่ผ่่านมา การปฏิิบััติิงานและ
ความรัับผิิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์์ที่่�บริิษััทได้้รัับจากการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการ โดยจะนำำ�ข้้อมููลค่่าตอบแทนที่่�กำำ�หนด
ในเบื้้�องต้้นไปเปรีียบเทีียบอ้้างอิิงกัับขนาดธุุรกิิจหรืืออุุตสาหกรรม
ที่่�มีีรายได้้ กำำ�ไรสุุทธิิใกล้้เคีียงกัับของบริิษััท ข้้อมููลค่่าตอบแทน
กรรมการแยกตามหมวดธุุรกิิจ - โดยตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ
อ้้างอิิงจากข้้อมููลค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััท
จดทะเบีียน ซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้�้นโดยฝ่่ายวิิจััยและนโยบาย สถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทยในแต่่ละปีี
นอกจากนี้้�คณะกรรมการบริิษััท เฉพาะในส่่วนของกรรมการอิิสระ
ยัังได้้มีีการจััดทำำ�แบบประเมิินผลการทำำ�งานของกรรมการผู้้�จััดการ
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อนำำ�ส่่งข้้อมููลการประเมิินดัังกล่่าวรวบรวม
วิิเคราะห์์ และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
ใช้้ประกอบการพิิจารณาปรัับค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมให้้กัับกรรมการ
ผู้้�จััดการเป็็นประจำำ�ทุุกปีีด้้วย หากการประเมิินผลการทำำ�งาน
ของกรรมการผู้้�จััดการสามารถบรรลุุเป้้าหมาย และเป็็นไปตามที่่�
คณะกรรมการบริิษััทวางนโยบายไว้้
โดยคณะกรรมการได้้กำำ�หนดนโยบายค่่าตอบแทนของกรรมการ
ผู้้�จััดการเพื่่�อให้้เกิิดความเหมาะสมภายใต้้หลัักเกณฑ์์ที่�่ชััดเจนและ
โปร่่งใส โดยคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนจะเป็็นผู้้�พิิจารณา
ทบทวนค่่าตอบแทนของกรรมการผู้้�จััดการ เพื่่�อเสนอคณะกรรมการ
บริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ โดยพิิจารณาจากผลการปฏิิบััติิงานที่่�
สอดคล้้องกัับเป้้าหมายของบริิษััททั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว กลยุุทธ์์
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท รวมทั้้�งสอดคล้้อง
กัับภาระหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของกรรมการผู้้�จััดการด้้วย โดย
ค่่าตอบแทนมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสร้้างแรงจููงใจ โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
ระยะสั้้�น : จ่่ายค่่าตอบแทนในรููปของเงิินเดืือน และโบนััส โดยพิิจารณา
จากผลการปฏิิบััติิงาน
ระยะยาว : แนวทางการพิิจารณาให้้ค่่าตอบแทนในรููปของหุ้้�นสามััญ
หากในอนาคตมีีบริิษััทย่่อยของบริิษััท สามารถดำำ�เนิินการเข้้าเป็็น
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยได้้เพิ่่�มขึ้้�น
(Spin-off) ซึ่่�งเมื่่�อถึึงเวลาดัังกล่่าว ทางคณะกรรมการ และ/หรืือ
คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนของบริิษััทย่่อย และบริิษััท จะ
พิิจารณาร่่วมกัันเพื่่�อให้้ ได้้ข้้อสรุุปถึึงแนวทางการจ่่ายค่่าตอบแทน
ดัังกล่่าวที่่�ชััดเจนอีีกครั้้�ง
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นอกจากนี้้�คณะกรรมการมีีนโยบายที่่�จะให้้กรรมการผู้้�จััดการประเมิิน
ผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารระดัับสููงโดยให้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์
และปััจจััยในการประเมิินผลงานขึ้้�นมา รวมถึึงการจััดทำำ�หลัักเกณฑ์์
และปััจจััยในการประเมิินผลงานสำำ�หรัับทั้้�งองค์์กร เพื่่�อใช้้ประกอบ
การกำำ�หนดโครงสร้้างค่่าตอบแทนทั้้�งในระยะสั้้�น และระยะยาวให้้มีี
ความเหมาะสมต่่อไป

หลัักปฏิิบััติิที่่� 4.3

กรรมการควรเข้้าใจโครงสร้้างและความสััมพัันธ์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�อาจ
มีีผลกระทบต่่อการบริิหารและการดำำ�เนิินงานของกิิจการ

แนวปฏิิบััติิที่่� 4.3

คณะกรรมการมีีความเข้้าใจถึึงโครงสร้้างและความสััมพัันธ์์ของผู้้�ถือื หุ้้�น
ซึ่่�งสะท้้อนถึึงอำำ�นาจในการควบคุุมการบริิหารจััดการของบริิษััท
โดยที่่�ผ่่านมาบริิษััทไม่่มีีปััญหาด้้านโครงสร้้างการถืือหุ้้�นที่่�อาจก่่อ
ให้้เกิิดความขััดแย้้งต่่อการควบคุุมการบริิหารงานของกิิจการ
แต่่อย่่างใด และไม่่มีีประเด็็นการก่่อให้้เกิิดอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ของคณะกรรมการ และในกรณีีที่่�บริิษััท บริิษััทย่่อย บริิษััท
ร่่วม มีีการจััดทำำ�ข้้อตกลงระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�น คณะกรรมการบริิษััท
มีีนโยบายที่่�จะให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลตามข้้อตกลงต่่าง ๆ ที่่�มีี
ผลกระทบต่่อการควบคุุมกิิจการในสาระสำำ�คััญไว้้ ในรายงานประจำำ�ปีี

หลัักปฏิิบััติิที่่� 4.4

คณะกรรมการควรติิดตามดููแลการบริิหารและพััฒนาบุุคลากรให้้
มีีจำำ�นวน ความรู้้� ทัักษะ และประสบการณ์์และแรงจููงใจที่่�เหมาะสม

แนวปฏิิบััติิที่่� 4.4

คณะกรรมการมีีนโยบายที่่�จะดููแลให้้มีีการบริิหารทรััพยากรบุุคคลที่่�
สอดคล้้องกัับทิิศทางและกลยุุทธ์์ขององค์์กร และส่่งเสริิมให้้พนัักงาน
ทุุกระดัับมีีความรู้้� ความสามารถ แรงจููงใจที่่�เหมาะสม และได้้รัับการ
ปฏิิบััติิอย่่างเป็็นธรรม เพื่่�อที่่�จะรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพยากรบุุคคลที่่�มีีความ
สามารถขององค์์กร โดยได้้มอบหมายเป็็นนโยบายให้้แก่่ระดัับปฏิิบััติิ
การถึึงการกำำ�หนดจำำ�นวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรมของแต่่ละหน่่วยงาน
และการคััดเลืือกหลัักสููตรการอบรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความรู้้�และทัักษะ
ในการปฏิิบััติิงานโดยตรง รวมถึึงการส่่งเสริิมให้้มีีการอบรมที่่�จะ
เพิ่่�มพููนทัักษะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้ชีีวิิต ความเป็็นผู้้�นำำ� รวมถึึงความรู้้�
ด้้านการบริิหารการเงิินและการลงทุุนส่่วนบุุคคล โดยวิิทยากรจาก
ธนาคารแห่่งประเทศไทยเป็็นประจำำ�ด้้วย
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาบุุคลากรเพื่่�อเพิ่่�มความสามารถ
และประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน โดยกำำ�หนดแผนการพััฒนาบุุคลากร
อย่่างชััดเจนและสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อเป็็นแผนงานประจำำ�ปีีสำำ�หรัับการ
อบรมเพื่่�อเพิ่่�มทัักษะในการทำำ�งาน ทั้้�งการอบรมภายในบริิษััทและ
ส่่งเข้้ารัับการอบรมในหลัักสููตรของหน่่วยงานราชการและเอกชน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�งาน นอกจากนี้้� บริิษััทยัังได้้จััดให้้มีีสวััสดิิการ
ให้้กัับบุุคลากร เพื่่�อสร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจในการทำำ�งาน โดยมีีการ
ทบทวนเพื่่�อปรัับปรุุงสิิทธิิประโยชน์์ต่่าง ๆ ให้้เหมาะสมอย่่างต่่อเนื่่�อง
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ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีเป้้าหมายการพััฒนาที่่�เป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญคืือ
• การให้้พนัักงานเป็็นผู้้�มีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดแนวทางการ
ทำำ�งานในฝ่่ายงานของตนเองนำำ�เสนอความคิิดเห็็นมุุมมอง
ในการทำำ�งาน เพื่่�อพััฒนาการทำำ�งานจากรููปแบบเดิิม ๆ ให้้มีี
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลเพิ่่�มมากขึ้้�น
•	สร้้างบรรยากาศในการทำำ�งานให้้ทุุกคนมีีส่่วนร่่วมในความ
สำำ�เร็็จขององค์์กร และจะพิิจารณาการให้้ผลตอบแทนแก่่
บุุคลากรทั้้�งจากผลสำำ�เร็็จขององค์์กรโดยรวม และความมุ่่�งมั่่�น
ทุ่่�มเทในการทำำ�งานโดยเฉพาะที่่�ตััวบุุคคล
•	ส่่งเสริิมให้้พนัักงานสร้้างความรู้้�จากการปฏิิบััติิงาน การจััดทำำ�
คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานที่่�มีีการปรัับปรุุงให้้สอดคล้้องกัับการ
ทำำ�งานจริิงที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปตลอดเวลา
•	ส่่งเสริิมให้้มีีการเดิินทางเพื่่�อเข้้าร่่วมงานแสดงสิินค้้าทั้้�งใน
ประเทศและต่่างประเทศ เพื่่�อให้้ทัันต่่อสถานการณ์์ด้้านการผลิิต
ด้้านการพััฒนาสิินค้้า การตลาด รวมถึึงเรีียนรู้้�ต่่อพฤติิกรรม
ของผู้้�บริิโภคที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา ทั้้�งนี้้�เพื่่�อจะได้้
นำำ�มาปรัับใช้้ ในกระบวนการทำำ�งานของบริิษััทให้้มีีความทัันสมััย
และสามารถปรัับตััวได้้ทัันต่่อทุุก ๆ สถานการณ์์ ในภาวะ
อุุตสาหกรรมเฟอร์์นิิเจอร์์ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
•	ส่่งเสริิมให้้เกิิดการพััฒนาเพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม (Value Added)
ให้้เกิิดขึ้้�นในผลิิตภััณฑ์์ที่่�ทางบริิษััทเป็็นผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่าย
เพื่่�อสร้้างการเติิบโตที่่�ยั่่�งยืืน และสร้้างการรัับรู้้�และความเป็็น
ที่่�ต้้องการของผู้้�บริิโภคให้้เกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
•	ส่่งเสริิมการพััฒนาและกระตุ้้�นเพื่่�อให้้บุุคลากรภายในองค์์กร
มีีทััศนคติิต่่อการทำำ�งาน ที่่�จะต้้องสร้้างการพััฒนาและ
ความเจริิญก้้าวหน้้าในการทำำ�งานให้้เกิิดขึ้�้นอย่่างต่่อเนื่่�อง
อาทิิ ในกระบวนการผลิิตจะต้้องดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง การตลาด
จะต้้องสร้้างรายได้้จากการขายสิินค้้าให้้เติิบโตขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
ฝ่่ายงานที่่�ควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััทจะต้้องมีีการบริิหาร
จััดการให้้สััดส่่วนต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในขณะที่่�จะต้้องบริิหารจััดการให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด รวมถึึง
การมีีกระแสเงิินสดในการดำำ�เนิินงานที่่แ� สดงถึึงการมีีสภาพคล่่อง
ในการบริิหารจััดการทางด้้านการเงิินที่่�ดีีของบริิษััท
นอกจากนี้้�คณะกรรมการยัังดููแลให้้มีีการจััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
เพื่่�อดููแลให้้พนัักงานมีีการออมอย่่างเพีียงพอสำำ�หรัับรองรัับ
การเกษีียณอายุุ รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้พนัักงานมีีความรู้้�ความเข้้าใจ
ในการบริิหารจััดการด้้านการเงิิน การเลืือกนโยบายการลงทุุนที่่�
สอดคล้้องกัับช่่วงอายุุ ระดัับความเสี่่�ยง เป็็นต้้น

132

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

หลัักปฏิิบััติิที่่� 5 : ส่่งเสริิมนวััตกรรมและการ
ประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
คณะกรรมการควรให้้ความสำำ�คััญและสนัับสนุุนการสร้้างนวััตกรรม
ที่่�ก่่อให้้เกิิดมููลค่่าแก่่ธุุรกิิจควบคู่่�ไปกัับการสร้้างคุุณประโยชน์์ต่่อลููกค้้า
หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

สำำ�หรัับในส่่วนของธุุรกิิจที่�่บริิษััทเข้้าไปลงทุุนในส่่วนของบริิษััทร่่วม
ได้้แก่่ โรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่�่บริิษััทเข้้าลงทุุน บริิษััทมีีแผนการ
เข้้าสู่่�แนวทางการขายคาร์์บอนเครดิิตในอนาคตภายหลัังดำำ�เนิินการ
ก่่อสร้้างครบทั้้�งสี่่�เฟสสำำ�หรัับกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�งที่่� 220 เมกะวััตต์์
เพื่่�อหาโอกาสสร้้างรายได้้เพิ่่�มให้้กัับโครงการและเป็็นแนวทางการ
พััฒนาด้้านความยั่่�งยืืนเพื่่�อช่่วยลดภาวะก๊๊าซเรืือนกระจกให้้เกิิดขึ้้�น

แนวปฏิิบััติิที่่� 5.1

หลัักปฏิิบััติิที่่� 5.2

หลัักปฏิิบััติิที่่� 5.1

คณะกรรมการมีีนโยบาย สนัับสนุุนให้้เกิิดแนวคิิดธุุรกิิจแบบใหม่่
ขึ้้�น และสนัับสนุุนให้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ก้้าวทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของ
เทคโนโลยีีตามกระแสโลก ซึ่่�งจะต้้องดำำ�เนิินไปเพื่่�อการสร้้างประโยชน์์
ร่่วมกัันทั้้�งแก่่กิิจการ ลููกค้้า คู่่�ค้้า สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และจะต้้อง
เป็็นนวััตกรรมที่่� ไม่่สนัับสนุุนให้้เกิิดพฤติิกรรมที่่� ไม่่เหมาะสม หรืือ
กิิจกรรมที่่�ผิิดกฎหมายหรืือขาดจริิยธรรม
โดยในส่่วนของธุุรกิิจการเป็็นผู้้�ผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ บริิษััทสนัับสนุุน
ให้้ทีีมงานออกแบบและฝ่่ายผลิิตร่่วมกัันพััฒนารููปแบบสิินค้้า การ
จััดหาวััตถุุดิิบใหม่่ ๆ เพื่่�อใช้้ ในการผลิิต รวมถึึงหาวิิธีีการปรัับปรุุง
กระบวนการผลิิตและกระบวนการทำำ�งานเพื่่�อให้้ทัันต่่อความต้้องการ
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงของตลาดเฟอร์์นิิเจอร์์ และลดต้้นทุุนเพื่่�อให้้สามารถ
สร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขััน อาทิิเช่่น การหาแนวทางหรืือ
รููปแบบการพััฒนาวััสดุุปิิดผิิวบนไม้้ปาติิเคิิลบอร์์ดให้้มีีความทนทาน
กว่่าเดิิม และเป็็นไปตามกระแสของตลาดที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป หรืือการ
พััฒนากระดาษปิิดผิิวที่่�สามารถใช้้กัับฝ้้าเพดาน ผนััง ได้้ การพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์จากเดิิมที่่�ใช้้ส่่วนประกอบในการผลิิตเป็็นไม้้ทั้้�งหมด
มาเป็็นการใช้้วััสดุุประเภทเหล็็กเข้้ามาเป็็นส่่วนประกอบของการผลิิต
เฟอร์์นิิเจอร์์ เป็็นต้้น สำำ�หรัับในส่่วนของเครื่่�องจัักรที่่�ใช้้ ในการผลิิต
เฟอร์์นิิเจอร์์ จะเน้้นการนำำ�เข้้าเครื่่�องจัักรที่่�มีีการพััฒนาปรัับเปลี่่�ยน
เทคโนโลยีีในการผลิิตที่�่ทัันสมััยมากขึ้้�น อาทิิ เครื่่�องพ่่นสีีที่่�สามารถ
ลดปริิมาณการใช้้สีี และมีีกระบวนการอบแห้้งเพื่่�อช่่วยลดระยะเวลา
และต้้นทุุนการผลิิต เครื่่�องอััดไม้้แผ่่นหน้้าท็็อป ระบบ Microwave
การปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานด้้วยระบบ Work Standard ที่่�
ทุุกคนสามารถทำำ�งานแทนกัันได้้ รวมถึึงการหาทางพััฒนาโปรแกรม
เพื่่�อควบคุุมการผลิิต เพื่่�อสร้้างความยั่่�งยืืนลดการพึ่่�งพาความ
สามารถเฉพาะตััวบุุคคล เป็็นต้้น
และในส่่วนของงานด้้านการตลาด บริิษััทอยู่่�ระหว่่างการพััฒนา
Application เพื่่�อรองรัับและอำำ�นวยความสะดวกสำำ�หรัับงานการขาย
และให้้บริิการแก่่ลููกค้้า การตรวจสอบสต็็อกสิินค้้าที่่�รวดเร็็ว การนำำ�
ผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่ ๆ เพื่่�อนำำ�เสนอผ่่าน Application นอกจากนี้้�ในส่่วน
ของงานการผลิิตสิินค้้าบริิษััทได้้นำำ�ระบบ Cloud มาใช้้เพื่่�อเป็็นที่่�เก็็บ
รวบรวมแบบเฟอร์์นิิเจอร์์ ให้้ครบถ้้วน ครอบคลุุมทุุกประเภทที่่�บริิษััท
เป็็นผู้้�ผลิิต และจำำ�หน่่าย เพื่่�อเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกแก่่ลููกค้้า
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ รวมถึึงการลดระยะเวลาการทำำ�งาน
ของฝ่่ายออกแบบและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ นอกจากนี้้�ยัังสามารถช่่วย
ลดการใช้้ทรััพยากรกระดาษในการทำำ�งาน (Paperless system)
ให้้ลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญด้้วย

คณะกรรมการควรติิดตามดููแลให้้ฝ่่ายจััดการประกอบธุุรกิิจอย่่าง
มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และสะท้้อนอยู่่�ในแผน
ดำำ�เนิินการ (Operational Plan) เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า ทุุกฝ่่ายของ
องค์์กรได้้ดำำ�เนิินการสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก และ
แผนกลยุุทธ์์ (Strategies) ของกิิจการ

แนวปฏิิบััติิที่่� 5.2

เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทมีีการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม มีีความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ไม่่ละเมิิดสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้ทุุกส่่วนในองค์์กรสามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์
เป้้าหมายหลััก ที่่�เป็็นไปด้้วยความยั่่�งยืืน จึึงได้้กำำ�หนดรายละเอีียด
ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ดัังนี้้�

ผู้้�ถืือหุ้้�น

บริิษััทกำำ�หนดเป็็นนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
1.	ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญในสิิทธิิพื้้�นฐานต่่าง ๆ ของผู้้�ถืือหุ้้�น
ได้้แก่่ สิิทธิิการซื้้�อขายหรืือโอนหุ้้�น สิิทธิิในการที่่�จะได้้รัับ
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรของกิิจการ สิิทธิิในการได้้รัับและเข้้าถึึงข้้อมููล
ข่่าวสารของบริิษััทอย่่างครบถ้้วน เพีียงพอ และทัันเวลา สิิทธิิ
ในการเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อใช้้สิิทธิิออกเสีียงในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
เพื่่�อแต่่งตั้้�งหรืือถอดถอนกรรมการ แต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และ
เรื่่�องที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อบริิษััท เช่่น การเพิ่่�มทุุนหรืือลดทุุน
การจััดสรรเงิินปัันผล การแก้้ ไขข้้อบัังคัับ วััตถุุประสงค์์ หรืือ
หนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ เป็็นต้้น
2.	ส่่งเสริิมและอำำ�นวยความสะดวกในการใช้้สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
ได้้แก่่
• จััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบล่่วงหน้้าก่่อน
วัันประชุุมอย่่างน้้อย 14 วััน โดยจะระบุุวััน เวลา สถานที่่�
และวาระการประชุุม กฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ ที่่�ใช้้ ในการประชุุม
ขั้้�นตอนการออกเสีียงลงมติิ ตลอดจนข้้อมููลที่่�จะต้้องใช้้
ประกอบการตััดสิินใจอย่่างครบถ้้วน โดยจะเผยแพร่่ข้้อมููล
หนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ล่่วงหน้้า
ไม่่น้้อยกว่่า 21 - 30 วััน เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีีเวลา
ศึึกษาข้้อมููลประกอบการประชุุมล่่วงหน้้าอย่่างเพีียงพอ
• รายงานสารสนเทศสำำ�คััญที่่�มีีหรืืออาจมีีผลกระทบต่่อ
สิิทธิิประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งสารสนเทศที่่�รายงาน
ตามรอบระยะเวลาบััญชีี และสารสนเทศที่่�รายงานตาม
เหตุุการณ์์ ตามกฎหมายและประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้องโดย
ไม่่กระทำำ�การใด ๆ ที่่�มีีลัักษณะเป็็นการจำำ�กััดสิิทธิิของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นในการเข้้าถึึงสารสนเทศของบริิษััท
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•

เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยเสนอเรื่่�องเพื่่�อบรรจุุเป็็น
วาระการประชุุม และ/หรืือเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อรัับการ
พิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััทในการประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
• เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่งคำำ�ถามที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประชุุม
เป็็นการล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
• เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่� ไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมด้้วย
ตนเองสามารถมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระของบริิษััท
ที่่� ได้้รัับมอบหมายหรืือผู้้�อื่่�นเข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียง
ลงคะแนนแทน
3.	กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิสำำ�หรัับระเบีียบวาระการประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นซัักถามประเด็็นสำำ�คััญต่่าง ๆ
ตามรายละเอีียดในแต่่ละวาระได้้
4. เมื่่�อการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้วเสร็็จ บริิษััทจะเผยแพร่่ผลการลง
คะแนนเสีียงของแต่่ละวาระในการประชุุมสามััญและวิิสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันทำำ�การถััดไป และจััดทำำ�รายงานการประชุุม
โดยแสดงข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน ผ่่านทางเว็็บไซต์์
ของบริิษััทภายใน 14 วััน นัับจากวัันที่่�จััดการประชุุม เพื่่�อให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถตรวจสอบได้้
5. บริิษััทได้้นำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งการ
ลงทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วยระบบบาร์์ โค้้ด การนัับคะแนนเสีียง
ในแต่่ละวาระ และการประกาศผลการลงคะแนนเสีียง เพื่่�อ
ให้้การดำำ�เนิินการประชุุมสามารถกระทำำ�ได้้ด้้วยความรวดเร็็ว
ถููกต้้อง และแม่่นยำำ�
6. บริิษััทมีีการจััดกิิจกรรมเยี่่�ยมชมกิิจการ (Company Visit)
การประชุุมนัักวิิเคราะห์์ และเข้้าร่่วมกิิจกรรมบริิษััทจดทะเบีียน
พบนัักลงทุุน (Opportunity Day) เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มช่่องทางการ
สื่่�อสารให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น นัักวิิเคราะห์์ และนัักลงทุุน ให้้สามารถ
ติิดตามและรัับทราบข้้อมููลจากทางบริิษััทได้้
โดยในรอบปีี 2563 บริิษััทได้้จััดกิิจกรรมต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. การประชุุมนัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ ในรููปแบบเฉพาะกลุ่่�ม
4 ครั้้�ง
2. การประชุุมกัับกองทุุนจากในประเทศ รวม 1 ครั้้�ง
3. การนำำ�เสนอข้้อมููลให้้กัับนัักลงทุุนในงานบริิษััทจดทะเบีียน
พบนัักลงทุุน (Opportunity Day) ผ่่านช่่องทางออนไลน์์
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวม 2 ครั้้�ง
โดยในรอบปีี 2563 บริิษััทไม่่ได้้เข้้าร่่วมในกิิจกรรมงานสััมมนา
นัักลงทุุนที่่�จััดโดยสื่่�อต่่าง ๆ เนื่่�องจากอยู่่�ในช่่วงสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่าสายพัันธุ์์�ใหม่่ (COVID-19)
7. บริิษััทมีีการจ่่ายเงิินปัันผลให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเหมาะสม และ
สม่ำำ��เสมอ และมีีอััตราการจ่่ายเงิินปัันผลเป็็นไปตามนโยบาย
การจ่่ายเงิินปัันผลตามที่่�บริิษััทได้้กำำ�หนดไว้้

ลููกค้้า
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บริิษััทกำำ�หนดเป็็นนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
1.	ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านการผลิิต จำำ�หน่่ายสิินค้้าที่่�มีีความปลอดภััย
ต่่อการใช้้งาน คำำ�นึึงถึึงสุุขภาพของผู้้� ใช้้งาน และการให้้บริิการ
หลัังการขายที่่�สร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดให้้กัับลููกค้้า
2.	มุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาสิินค้้าที่่�เพิ่่�มคุุณค่่าในการใช้้งานต่่อผู้้�บริิโภค
3.	ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยยึึดถืือความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต รัับผิิดชอบและ
เป็็นธรรม และจะไม่่กระทำำ�การใด ๆ ที่่�เป็็นการละเมิิดสิิทธิิของ
ลููกค้้า รัักษาความลัับทางการค้้าของลููกค้้า ไม่่นำำ�ไปใช้้เพื่่�อ
ประโยชน์์ของตนเองหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยมิิชอบ และหากบริิษััท
ตรวจพบการกระทำำ�ความผิิดในลัักษณะดัังกล่่าว ผู้้�กระทำำ�ใน
ฐานะพนัักงาน หรืือลููกจ้้างของบริิษััทจะต้้องถููกดำำ�เนิินคดีีตาม
กฎหมาย
4. ไม่่เรีียกรัับ หรืือยิินยอมที่่�จะรัับทรััพย์์สิิน หรืือประโยชน์์อื่่�นใด
ที่่� ไม่่สุุจริิตจากลููกค้้าทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
5.	ยึึดหลัักการปฏิิบััติิตามข้้อตกลงทางการค้้า ในกรณีีที่่�
ไม่่สามารถปฏิิบััติิได้้ จะมีีกระบวนการแจ้้งข้้อมููลต่่อลููกค้้า
เป็็นการล่่วงหน้้า และร่่วมกัันหาแนวทางการปรัับปรุุง แก้้ ไข
เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดความเสีียหาย
6. จััดให้้มีีช่่องทางการสื่่�อสาร เพื่่�อให้้ลููกค้้าสามารถร้้องเรีียน
ต่่อบริิษััท และคำำ�ร้้องเรีียนจากลููกค้้าจะได้้รัับการเอาใจใส่่
และดำำ�เนิินการแก้้ ไขปััญหาที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นให้้กัับลููกค้้าอย่่าง
เป็็นธรรม ผ่่านช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสารทั้้�งทางโทรศััพท์์ที่่�
หมายเลข 0-2152-7301-4 โทรสาร 0-2152-7305 หรืือ
www.eastcoast.co.th ซึ่่�งในรอบปีีที่�่ผ่่านมา บริิษััทสามารถ
ตอบสนองจััดการข้้อร้้องเรีียนแก้้ ไขได้้สำำ�เร็็จทั้้�งหมด และ
อยู่่�ระหว่่างการจััดหาแนวทางเพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจของ
ลููกค้้าให้้อยู่่�ในระดัับที่่�สููงขึ้้�นจากเดิิม
7.	สร้้างสััมพัันธภาพและความเข้้าใจที่่�ดีีต่่อกััน แลกเปลี่่�ยนความรู้้�
ร่่วมกัันพััฒนาและเพิ่่�มคุุณค่่าให้้แก่่สิินค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยในประเด็็นนี้้� ทางทีีมงานด้้านการตลาดของบริิษััทจะมีีการ
เข้้าพบและร่่วมประชุุมกัับลููกค้้าทั้้�งในประเทศ และต่่างประเทศ
ตามตารางเวลาที่่� ได้้มีีการวางแผนไว้้เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อรัับฟััง
ความพึึงพอใจของลููกค้้า ปััญหา อุุปสรรคในการทำำ�งานร่่วมกััน
ในช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมา หาแนวทางการปรัับปรุุง และพััฒนา
ให้้ดีีขึ้้�นกว่่าเดิิม นอกจากนี้้�ในทุุก ๆ ปีี บริิษััทจะจััดกิิจกรรม
การเพื่่�อลููกค้้าในกลุ่่�มร้้านค้้าส่่งและร้้านค้้าปลีีกรายย่่อย
(Dealer) เข้้าเยี่่�ยมชมผลิิตภััณฑ์์ที่�่ทางบริิษััทได้้พััฒนารููปแบบ
สิินค้้าขึ้้�นใหม่่เป็็นประจำำ�ทุุกปีี พร้้อมกัับจััดรายการส่่งเสริิม
การขาย เพื่่�อเป็็นการพบปะและร่่วมแลกเปลี่่�ยนแนวทางการ
พััฒนาสิินค้้า ตลอดจนรัับทราบข้้อเสนอแนะ และหารืือแนวทาง
การแก้้ปััญหาในทางการค้้าร่่วมกัันเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
8. ในการโฆษณา ประชาสััมพัันธ์์ รวมถึึงรายการส่่งเสริิมการขาย
เกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััท จะเป็็นการกระทำำ�อย่่างมีีความ
รัับผิิดชอบ ไม่่ทำำ�ให้้เกิิดความเข้้าใจผิิด หรืือใช้้ประโยชน์์จาก
ความเข้้าใจผิิดของลููกค้้าเพื่่�อให้้ตััวเองมีีข้้อได้้เปรีียบ
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รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

คู่่�ค้้าและเจ้้าหนี้้�การค้้า

บริิษััทกำำ�หนดเป็็นนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
1.	ปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าด้้วยความเสมอภาค เป็็นธรรมและรัับผิิดชอบ
และคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่่วมกัันทั้้�งสองฝ่่ายเป็็นสำำ�คััญ
2.	คััดเลืือกคู่่�ค้้าที่่�มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามกฎหมาย ปฏิิบััติิตาม
มาตรฐานการผลิิต มาตรฐานความปลอดภััย และเป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ดููแลให้้คู่่�ค้้าเคารพสิิทธิิมนุุษยชนและปฏิิบััติิ
ต่่อแรงงานตนเองอย่่างเป็็นธรรม รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม
3.	รัักษาความลัับหรืือข้้อมููลทางการค้้าของคู่่�ค้้า ไม่่นำำ�ไปใช้้เพื่่�อ
ประโยชน์์ของตนเองหรืือผู้้�ที่�่เกี่่�ยวข้้องโดยมิิชอบ
4.	สร้้างสััมพัันธภาพและความเข้้าใจที่่�ดีีต่่อกััน แลกเปลี่่�ยนความรู้้�
ร่่วมกัันพััฒนาและเพิ่่�มคุุณค่่าให้้แก่่วััตถุุดิิบและสิินค้้าที่่�ทาง
บริิษััทมีีการสั่่�งซื้้�ออย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในประเด็็นนี้้� ทางทีีมงาน
ด้้านจััดซื้้�อของบริิษััทจะมีีการเข้้าพบและร่่วมประชุุมกัับคู่่�ค้้า
ทั้้�งในประเทศ และต่่างประเทศตามตารางเวลาที่่� ได้้มีีการ
วางแผนไว้้ เพื่่�อเสนอแนะปััญหา อุุปสรรคในการทำำ�งานร่่วมกััน
ในช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมา เพื่่�อหาแนวทางการปรัับปรุุง และพััฒนา
ให้้ดีีขึ้้�นกว่่าเดิิม
5. การซื้้�อสิินค้้าและบริิการจากคู่่�ค้้าจะเป็็นไปตามเงื่่�อนไขทางการค้้า
โดยจะปฏิิบััติิตามสััญญาที่่�ทำำ�ร่่วมกัันอย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อสร้้าง
ความสััมพัันธ์์ที่่�จะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ ในระยะยาวต่่อทั้้�งสองฝ่่าย
6.	ยึึดหลัักการปฏิิบััติิตามข้้อตกลงทางการค้้า ในกรณีีที่่�
ไม่่สามารถปฏิิบััติิได้้ จะมีีกระบวนการแจ้้งข้้อมููลต่่อคู่่�ค้้าเป็็นการ
ล่่วงหน้้า และร่่วมกัันหาแนวทางการปรัับปรุุง แก้้ ไข เพื่่�อป้้องกััน
ไม่่ให้้เกิิดความเสีียหาย
7. ไม่่เรีียกรัับ หรืือยิินยอมที่่�จะรัับ ทรััพย์์สิิน หรืือผลประโยชน์์
อื่่�นใดที่่�อยู่่�นอกเหนืือข้้อตกลงทางการค้้า โดยผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับ
กิิจกรรมจััดหา จััดซื้้�อ จััดจ้า้ งต้้องไม่่รับั ผลประโยชน์์ ไม่่ว่า่ ทางตรง
หรืือทางอ้้อมจากคู่่�ค้้า และต้้องวางตััวเป็็นกลางไม่่มีีความ
สััมพัันธ์์ ใกล้้ชิิดจนอาจจะมีีผลกระทบต่่อการตััดสิินใจ

คู่่�แข่่งขัันทางการค้้า

บริิษััทกำำ�หนดเป็็นนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
1. การปฏิิบััติิที่่�เป็็นธรรมและรัับผิิดชอบต่่อคู่่�แข่่ง โดยปฏิิบััติิตาม
กรอบกติิกา การค้้าและการแข่่งขัันด้้วยความเป็็นธรรม ดำำ�เนิิน
กิิจการด้้วยความโปร่่งใส รวมถึึงหลีีกเลี่่�ยงวิิธีีการที่่� ไม่่สุุจริิต
เพื่่�อทำำ�ลายคู่่�แข่่งทางการค้้า
2. ไม่่ทำำ�ลายชื่่อ� เสีียงของคู่่�แข่่งขัันทางการค้้าด้้วยการกล่่าวให้้ร้า้ ย
3. ไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา/ลิิขสิิทธิ์์�
4. ไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่งขัันทางการค้้าด้้วย
วิิธีีการที่่� ไม่่สุุจริิตหรืือไม่่เหมาะสม

เจ้้าหนี้้�

บริิษััทกำำ�หนดเป็็นนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
1. การปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขที่่�มีีต่่อเจ้้าหนี้้�สถาบัันการเงิินตาม
ข้้อตกลงการกู้้�ยืืมที่่�มีีอย่่างเคร่่งครััด
2. การปฏิิบััติิต่่อเจ้้าหนี้้�ทุุกกลุ่่�มอย่่างเสมอภาค เป็็นธรรมและ
รัับผิิดชอบ
3. ในกรณีีของการกู้้�เงิิน บริิษััทจะไม่่นำำ�เงิินที่่� ได้้จากการกู้้�ยืืมไป
ใช้้ ในทางที่่�ผิิดจากวััตถุุประสงค์์ ในข้้อตกลง / เงื่่�อนไขการกู้้�ยืืม
4. บริิษััทจะปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขการค้ำำ��ประกัันที่่� ได้้ ให้้ต่่อเจ้้าหนี้้� รวม
ถึึงจะดููแลรัักษาทรััพย์์สิินที่่�ให้้ ไว้้เพื่่�อเป็็นหลัักประกัันต่่อเจ้้าหนี้้�
ให้้มีีสภาพที่่�จะสามารถใช้้ประโยชน์์ ได้้อย่่างเต็็มที่่�และต่่อเนื่่�อง
5. บริิษััทจะบริิหารงาน/เงิินทุุนในธุุรกิิจเพื่่�อให้้เจ้้าหนี้้�มั่่�นใจในฐานะ
ทางการเงิิน และผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ซึ่่�งแสดงถึึงการ
มีีความสามารถที่่�จะชำำ�ระหนี้้� ได้้ตรงตามกำำ�หนดเวลา รวมถึึง
การรัักษาไว้้ซึ่่�งอััตราส่่วนทางการเงิินให้้เป็็นไปตามเงื่่�อนไขที่่�
ระบุุไว้้ ในสััญญาการกู้้�ยืืมเงิินกัับเจ้้าหนี้้�อย่่างเคร่่งครััด
6. เปิิดเผยข้้อมููลผลการดำำ�เนิินงานและฐานะทางการเงิินอย่่าง
ถููกต้้อง ตรงเวลา
7. ในกรณีีที่่�มีีโอกาสจะเกิิดการผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�หรืือไม่่สามารถ
ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขที่่�เจ้้าหนี้้�และลููกหนี้้� ได้้ตกลงไว้้ร่่วมกััน ทาง
ลููกหนี้้�จะรีีบแจ้้งให้้เจ้้าหนี้้�รัับทราบเป็็นการล่่วงหน้้าเพื่่�อร่่วมกััน
หาแนวทางแก้้ ไขและป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดความเสีียหาย
8.	มีีการจััดประชุุมเพื่่�อพบปะเจ้้าหนี้้�สถาบัันการเงิิน และจััดเข้้า
เยี่่�ยมชมกิิจการเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ทั้้�งนี้้�เพื่่�อรัับทราบนโยบาย
การดำำ�เนิินธุุรกิิจและแผนการดำำ�เนิินงานในปีีต่่อไป รวมถึึง
สร้้างความมั่่�นใจในการดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อเจ้้าหนี้้�

พนัักงาน

บริิษััทกำำ�หนดเป็็นนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
1. ให้้ความสำำ�คััญกัับพนัักงานทุุกระดัับของบริิษััท โดยปฏิิบััติิกัับ
พนัักงานอย่่างเท่่าเทีียมกััน ด้้วยความเป็็นธรรม
2. ให้้ผลตอบแทนที่่�เหมาะสมกัับความรู้้�ความสามารถของพนัักงาน
แต่่ละคน ควบคู่่�ไปกัับการมุ่่�งเน้้นการพััฒนาศัักยภาพและ
ความรู้้�ความสามารถอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสร้้างโอกาสในการ
เจริิญเติิบโตทางด้้านอาชีีพการงานตามศัักยภาพของแต่่ละ
บุุคคล โดยมีีแนวปฏิิบััติิคืือ ทางฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล หรืือ
พนัักงานท่่านนั้้�น หากพิิจารณาเห็็นว่่า หลัักสููตรการอบรม
หรืือทบทวนความรู้้� ใดมีีความเหมาะสมและมีีความสนใจที่่�
จะขอสมััครเพื่่�อเข้้ารัับการอบรม ก็็สามารถเสนอเรื่่�องขึ้้�นมา
ต่่อฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลได้้ โดยฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลจะเป็็น
ผู้้�พิิจารณาความเหมาะสมของหลัักสููตร โดยจะพิิจารณาจาก
ความรู้้� ทัักษะที่่�สอดคล้้องกัับการปฏิิบััติิงานที่่�จะได้้รัับภายหลััง
การเข้้ารัับการอบรมเป็็นสำำ�คััญ
3. จััดทำำ� Succession Management ด้้วยเป้้าหมายเพื่่�อการ
รัักษาไว้้ซึ่่�งบุุคลากรที่่�ดีี และพััฒนาบุุคลากรเหล่่านั้้�นให้้มีีความ
สามารถในการปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลง รวมถึึงการสืืบทอด
ตำำ�แหน่่งงานต่่อไปได้้
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4. ให้้ความสำำ�คััญกัับการดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
โดยคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััย สุุขอนามััยในการทำำ�งานและ
คุุณภาพชีีวิิตของพนัักงานเป็็นสำำ�คััญ โดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อลดจำำ�นวนการเกิิดอุุบััติิเหตุุ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกรณีี
ของพนัักงานที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อยู่่�ในกระบวนการผลิิต บริิษััท
มีีแนวทางปฏิิบััติิเพื่่�อความปลอดภััยคืือ พนัักงานทุุกคนจะต้้อง
สวมถุุงมืือ ผ้้าปิิดปาก ที่่�ปิิดหูู และรองเท้้าผ้้าใบในขณะปฏิิบััติิงาน
ตลอดเวลา โดยจะพิิจารณาจากกระบวนการทำำ�งานที่่�พนัักงาน
แต่่ละคนรัับผิิดชอบในส่่วนงานนั้้�น ๆ เป็็นสำำ�คััญ เช่่น หาก
ปฏิิบััติิงานในบริิเวณที่่�มีีเสีียงดััง พนัักงานจะต้้องสวมที่่�ปิิดหูู
หรืือที่่�ครอบหูู เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�บริิษััทจะเปิิดเผยข้้อมููลสถิิติิการเกิิด
อุุบััติิเหตุุ รวมถึึงนโยบายด้้านความปลอดภััยขณะปฏิิบััติิงาน
ไว้้ ให้้เป็็นที่่�ทราบในรายงานความยั่่�งยืืนของบริิษััท
5. การเคารพซึ่่�งสิิทธิิมนุุษยชน ศัักดิ์์�ศรีี และสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐาน
ในการทำำ�งานตลอดจนไม่่เปิิดเผยหรืือส่่งผ่่านข้้อมููลหรืือ
ความลัับของพนัักงานต่่อบุุคคลภายนอกหรืือหรืือผู้้�ที่่� ไม่่มีี
ความเกี่่�ยวข้้อง
6.	ปฏิิบััติิต่่อพนัักงานภายใต้้กรอบของกฎหมาย ระเบีียบ
ข้้อบัังคัับและมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิงาน
7.	ส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมกัันในการจ้้างแรงงาน ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
ไม่่กีีดกัันทางเพศ สีีผิิว เชื้้�อชาติิ ศาสนา อายุุ ความพิิการ
หรืือสถานะอื่่�นใดที่่� ไม่่ได้้เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับการปฏิิบััติิงาน
8.	ส่่งเสริิมให้้พนักั งานมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดทิิศทางการดำำ�เนิินงาน
และการพััฒนาบริิษััท
9. จััดให้้มีีสวััสดิิการและสิิทธิิประโยชน์์ที่่�เหมาะสมแก่่พนัักงาน อาทิิ
การรัักษาพยาบาล การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี การทำำ�ประกััน
สุุขภาพและประกัันชีีวิิตให้้กัับพนัักงาน และกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
เป็็นต้้น โดยในส่่วนของการตรวจสุุขภาพของพนัักงานจะมีี
กำำ�หนดเวลาการตรวจตั้้�งแต่่เริ่่�มเข้้างาน และระหว่่างการทำำ�งาน
เป็็นประจำำ�ในแต่่ละปีี และในส่่วนของแรงงานต่่างด้้าว บริิษััท
ได้้จััดให้้สำำ�นัักงานประกัันสัังคม จัังหวััดระยองเข้้าให้้ข้้อมููลและ
ความรู้้�งานประกัันสัังคมแก่่แรงงานต่่างด้้าว
10. เปิิดโอกาสให้้พนัักงานมีีช่่องทางในการติิดต่่อสื่่�อสาร เสนอแนะ
และร้้องทุุกข์์เกี่่�ยวกัับการทำำ�งาน ซึ่่�งข้้อเสนอต่่าง ๆ จะได้้รัับ
การพิิจารณาและกำำ�หนดวิิธีีการแก้้ ไข เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์
แก่่ทุุกฝ่่าย และสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีในการทำำ�งานร่่วมกััน
11.	ส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานทุุกระดัับในการดำำ�เนิิน
กิิจกรรมด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

ชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

บริิษััทกำำ�หนดเป็็นนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
1. ให้้ความสำำ�คััญและรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคมใกล้้เคีียง
รวมถึึงสนัับสนุุนกิิจกรรมสาธารณประโยชน์์ของชุุมชน ตลอดจน
พััฒนาสภาพแวดล้้อมของชุุมชนและสัังคม เพื่่�อชีีวิิตความเป็็นอยู่่�
ที่่�ดีีขึ้้�น นอกจากนี้้�บริิษััทยัังตอบแทนชุุมชนและสัังคม โดยการ
บริิจาคเงิินเพื่่�อการกุุศลอย่่างสม่ำำ��เสมอ
2. ไม่่ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่�่ส่่งผลกระทบให้้เกิิดความเสีียหายต่่อสัังคม
และไม่่ละเมิิดสิิทธิิของบุุคคลอื่่�นผู้้�อยู่่�อาศััยในชุุมชนและสัังคม
ที่่�อยู่่�ในบริิเวณใกล้้เคีียงพื้้�นที่่�ในการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท
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3.	กำำ�หนดให้้มีีมาตรการป้้องกัันและแก้้ ไขผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้�้น
ต่่อชุุมชนและสัังคม อัันเนื่่�องมาจากการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
4.	ส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์วััฒนธรรม และขนบธรรมเนีียมประเพณีี
ของท้้องถิ่่�น
5. ให้้ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ ในการพััฒนาชุุมชนและ
สัังคมโดยรอบให้้มีีความน่่าอยู่่� หรืือมีีระดัับคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
ขึ้้�นจากเดิิม
6.	ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้องตามกฎหมาย กฎระเบีียบ และนโยบาย
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม โดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม
7.	ส่่งเสริิมระบบการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ตั้้�งแต่่การใช้้ทรััพยากร
อย่่างประหยััด มีีมาตรการบำำ�บััด และฟื้้�นฟูู การทดแทน การ
เฝ้้าระวัังและป้้องกัันผลกระทบต่่อทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน
8.	ปลููกจิิตสำำ�นึึกและส่่งเสริิมการให้้ความรู้้� และอบรมแก่่พนัักงาน
ทุุกระดัับในเรื่่�องการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
9.	ส่่งเสริิมการใช้้เทคโนโลยีี เครื่่�องจัักร และวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ ใน
กระบวนการผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
10.	สำำ�หรัับแนวทางปฏิิบััติิเพื่่�อความเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมนั้้�น
ในกระบวนการผลิิตของบริิษััทเนื่่�องจากวััตถุุดิิบหลัักคืือ
ไม้้ยางพารา ไม้้เอ็็มดีีเอฟ และไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด เศษวััสดุุ
ที่่�เหลืือจากกระบวนการผลิิต และวิิธีีการบริิหารจััดการเพื่่�อ
ลดผลกระทบจากกระบวนการผลิิตของบริิษััท
โดยที่่�ผ่่านมาจนถึึงปััจจุุบััน บริิษััทไม่่เคยได้้รัับข้้อร้้องเรีียนหรืือมีี
ข้้อพิิพาทกัับชุุมชนในพื้้�นที่่�บริิเวณใกล้้เคีียงกัับโรงงาน หรืือพื้้�นที่่�
ที่่�ใช้้ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อม
หรืือผลกระทบจากกระบวนการผลิิตของบริิษััทแต่่อย่่างใด

การแข่่งขัันอย่่างเป็็นธรรม

บริิษััทได้้กำำ�หนดขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นระบบ ได้้แก่่ ระบบการ
จำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ ซึ่่�งมากกว่่าร้้อยละ 50 เป็็นการ
ส่่งออกสิินค้้าไปจำำ�หน่่ายในต่่างประเทศ ลููกค้้าหลัักของบริิษััทคืือ
ลููกค้้าในประเทศญี่่�ปุ่่�น และรองลงมาคืือการผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ให้้กัับลููกค้้าในกลุ่่�มร้้านค้้าปลีีกขนาดใหญ่่ (Hypermarket) ภายใน
ประเทศ ซึ่่�งลููกค้้าแต่่ละรายมีีระบบการสั่่�งซื้้�อสิินค้้า ตรวจสอบคุุณภาพ
สิินค้้า และการส่่งมอบสิินค้้าเป็็นไปตามระบบและหลัักการที่่�กำำ�หนด
ไว้้ โดยบริิษััทมั่่�นใจถึึงกระบวนการนำำ�เสนอขายสิินค้้าต่่อลููกค้้าที่่�
มีีความเป็็นธรรม และไม่่มีีลัักษณะการผููกขาดเพื่่�อจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ให้้กัับลููกค้้าเพีียงรายใดรายหนึ่่�งแต่่อย่่างใด
สำำ�หรัับระบบและขั้้�นตอนการจััดหา จััดซื้้�อวััตถุุดิิบ และสิินค้้าที่่�จะนำำ�
มาใช้้ ในกระบวนการผลิิต ทางหน่่วยงานจััดซื้้�อจะต้้องดำำ�เนิินการ
เปรีียบเทีียบราคา คุุณภาพ เงื่่�อนไขทางการค้้า ตามหลัักการที่่�
กำำ�หนดไว้้ทุุกครั้้�ง เพื่่�อให้้คู่่�ค้้าได้้มีีโอกาสนำำ�เสนอสิินค้้าให้้กัับทาง
บริิษััทได้้พิิจารณาเปรีียบเทีียบ ซึ่่�งที่่�ผ่่านมาบริิษััทได้้รัับประโยชน์์จาก
การยึึดมั่่�นในระบบการคััดกรอง พิิจารณาและเปรีียบเทีียบคุุณภาพ
และราคาจากคู่่�ค้้าเสมอมา
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การต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�น

แนวปฏิิบััติิที่่� 5.4

หลัักปฏิิบััติิที่่� 5.3

นอกจากนี้้�ยัังให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องการจััดสรรและการบริิหารงาน
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้เพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และ
ให้้มีีการกำำ�หนดแนวทางเพื่่�อรองรัับในกรณีีที่่� ไม่่สามารถจััดสรร
ทรััพยากรได้้เพีียงพอตามที่่�กำำ�หนดไว้้ นอกจากนี้้�คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยงจะนำำ�ประเด็็นด้้านการบริิหารและจััดการความเสี่่�ยง
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศเข้้าเป็็นหััวข้้อที่่�จะพิิจารณาในที่่�ประชุุม
อย่่างสม่ำำ��เสมอด้้วย

บริิษััทเตรีียมที่่�จะเข้้าร่่วมประกาศเจตนารมณ์์เป็็นแนวร่่วมปฏิิบััติิ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้าน
การทุุจริิตเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว โดยในรายละเอีียดการทำำ�งานในขณะนี้้�
คืือ บริิษััทได้้เผยแพร่่นโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
เป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว ผ่่านทางเว็็บไซต์์ www.eastcoast.co.th และ
สร้้างระบบในการป้้องกัันการทุุจริิตในองค์์กร นอกจากนี้้�ยัังอยู่่�ระหว่่าง
ดำำ�เนิินการสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์แนวคิิดในการต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�น ให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััทได้้รัับทราบ โดยออกจดหมาย
ถึึงคู่่�ค้้า และลููกค้้า ของบริิษััท ในการงดให้้/รัับสิ่่�งตอบแทนทั้้�งในรููปของ
เงิินสด สิ่่�งของ หรืือของขวััญ รวมถึึงการห้้ามรัับ/จ่่ายสิินบนใด ๆ
เพื่่อ� ผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจของบริิษัทั และแจ้้งถึงึ กระบวนการที่่เ� ปิิดโอกาส
ให้้คู่่�ค้้า และลููกค้้า ที่่� ไม่่ได้้รัับการปฏิิบััติิที่่�เป็็นธรรม ได้้ร้้องเรีียนและ
ได้้รัับการแก้้ ไข รวมถึึงจะจััดการประชุุมและสื่่�อสารให้้พนัักงาน
ทุุกฝ่่ายงานของบริิษััทได้้รับั ทราบนโยบายและแนวปฏิิบััติิในการต่่อต้้าน
การทุุจริิตนี้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง
คณะกรรมการควรติิดตามดููแลให้้ฝ่่ายจััดการจััดสรรและจััดการ
ทรััพยากรให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล โดย
คำำ�นึึงถึึงผลกระทบและการพััฒนาทรััพยากรตลอดสายห่่วงโซ่่
คุุณค่่า (Value Chain) เพื่่�อให้้สามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์และ
เป้้าหมายหลัักได้้อย่่างยั่่�งยืืน

แนวปฏิิบััติิที่่� 5.3

คณะกรรมการตระหนัักถึึงความจำำ�เป็็นของทรััพยากรที่่�ต้้องใช้้
ในการประกอบธุุรกิิจ ซึ่่�งประกอบด้้วย
1. ทรััพยากรด้้านการเงิิน
2. การผลิิต
3.	ภููมิิปััญญา
4.	บุุคลากร
5.	สัังคม
6.	สิ่่�งแวดล้้อม
ซึ่่�งในการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั้้�งในส่่วนของบริิษััท บริิษััทย่่อย และบริิษััท
ร่่วม คณะกรรมการมีีความเข้้าใจถึึงการก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อ
ทรััพยากรที่่�ต่่างกััน ซึ่่�งในการตััดสิินใจเลืือกรููปแบบธุุรกิิจ บริิษััท
จะคำำ�นึึงถึึงผลกระทบและความคุ้้�มค่่าที่่�จะเกิิดขึ้�้นต่่อทรััพยากร
บนพื้้�นฐานของการมีีจริิยธรรม มีีความรัับผิิดชอบและสร้้างคุุณค่่า
ให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน โดยจะคำำ�นึึงถึึงการเปลี่่�ยนแปลงของปััจจััย
ทั้้�งภายในและภายนอกที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างสม่ำำ��เสมอ

หลัักปฏิิบััติิที่่� 5.4

คณะกรรมการควรจััดให้้มีีกรอบการกำำ�กัับดููแลและการบริิหาร
จััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศระดัับองค์์กรที่่�สอดคล้้องกัับความ
ต้้องการของกิิจการ รวมทั้้�งดููแลให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศ
มาใช้้ ในการเพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจและพััฒนาการดำำ�เนิินงาน การ
บริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้กิิจการสามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์และ
เป้้าหมายหลัักของกิิจการ

คณะกรรมการได้้ดููแลให้้มีีกรอบการกำำ�กัับดููแลและการบริิหารจััดการ
เทคโนโลยีีโดยได้้จััดทำำ�เป็็นนโยบายและมาตรการรัักษาความมั่่�นคง
ปลอดภััยของระบบสารสนเทศ โดยมีีหััวข้้อที่่�สำำ�คััญครอบคลุุม
ในเรื่่�องต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. กฎเกณฑ์์การใช้้งานระบบ File Server และคอมพิิวเตอร์์ของ
บริิษััททุุกฝ่่ายทุุกแผนกและทุุกเครื่่�อง
2. กฎเกณฑ์์การใช้้งานระบบ Internet
3. กฎการใช้้เครื่่�องถ่่ายเอกสาร
4. การกำำ�หนดบทลงโทษ

หลัักปฏิิบััติิที่่� 6 : ดููแลให้้มีีระบบการบริิหารความ
เสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม
หลัักปฏิิบััติิที่่� 6.1

คณะกรรมการควรกำำ�กัับดููแลให้้มั่่�นใจว่่า บริิษััทมีีระบบการบริิหาร
ความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�จะทำำ�ให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์
อย่่างมีีประสิิทธิิผล และมีีการปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

แนวปฏิิบััติิที่่� 6.1

บริิษััทจััดให้้มีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับ
ดููแลและกำำ�หนดนโยบายและแผนงานด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง
ตามรายละเอีียดของขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ระบุุไว้้ ในหััวข้้อ 1.1
ซึ่่�งประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงในฐานะประธานกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานให้้ทราบถึึงผลการประชุุมของคณะกรรมการ
บริิ ห ารความเสี่่� ย งต่่ อ ที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท เพื่่� อ
คณะกรรมการบริิษััทจะสามารถพิิจารณาและกำำ�หนดนโยบาย
การบริิหารความเสี่่�ยงที่่�สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก
กลยุุทธ์์ และความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ของกิิจการ สำำ�หรัับเป็็นกรอบ
การปฏิิบััติิงานในกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงของทุุกคนในองค์์กร
ให้้เป็็นทิิศทางเดีียวกััน โดยหััวข้้อความเสี่่�ยงหลัักที่่�คณะกรรมการ
ให้้ความสำำ�คััญประกอบด้้วย
1.	ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิงาน
2.	ความเสี่่�ยงด้้านการเงิินและอััตราแลกเปลี่่�ยน
3.	ความเสี่่�ยงด้้านการผลิิต
4.	ความเสี่่�ยงด้้านลููกค้้ารายใหม่่และการพึ่่�งพิิงลููกค้้าในปััจจุุบััน
5.	ความเสี่่ย� งด้้านอััคคีีภัยั ภายในโรงงานและการจััดทำำ�ประกัันภััย.
6.	ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบข้้อบัังคัับ
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7.	ความเสี่่�ยงจากการเข้้าลงทุุนและการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม
8.	ความเสี่่�ยงจากการทุุจริิต คอร์์รััปชั่่�น
9.	ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และเนื่่�องจากบริิษััทมีีการเข้้าลงทุุนในบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วมหลายแห่่ง
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงได้้มีีนโยบายที่่�จะพิิจารณา
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงครอบคลุุมถึึงความเสี่่�ยงต่่าง ๆ
ที่่�อาจจะเกิิดขึ้�้นจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจหรืือการเข้้าลงทุุนในบริิษััทย่่อย
และบริิษััทร่่วมเหล่่านั้้�นด้้วย

หลัักปฏิิบััติิที่่� 6.2

คณะกรรมการต้้องจััดตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบที่่�สามารถปฏิิบััติิ
หน้้าที่่� ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและมีีความเป็็นอิิสระ

แนวปฏิิบััติิที่่� 6.2

คณะกรรมการบริิษัทั ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง่� ประกอบด้้วย
กรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 3 ท่่าน โดยมีีคุุณสมบััติิและหน้้าที่่�ตาม
หลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย ตามรายละเอีียด
ของขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยงที่่�ระบุุไว้้ ในหััวข้้อ 1.1
คณะกรรมการมีีนโยบายให้้บริิษััทจััดให้้มีีกลไกหรืือเครื่่�องมืือที่่�จะทำำ�ให้้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นต่่อการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ที่�่ ได้้รัับมอบหมาย โดยเอื้้�ออำำ�นวยให้้คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถเรีียกผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องมาให้้ข้้อมููล การได้้หารืือร่่วมกัับผู้้�สอบ
บััญชีี หรืือแสวงหาความเห็็นที่่�เป็็นอิิสระจากที่่�ปรึึกษาทางวิิชาชีีพ
อื่่�นใดมาประกอบการพิิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้้
นอกจากนี้้�คณะกรรมการจะจััดให้้มีีบุุคคลหรืือหน่่วยงานตรวจสอบ
ภายในที่่�มีีความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการ
พััฒนาและสอบทานประสิิทธิิภาพระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและ
การควบคุุมภายใน พร้้อมทั้้�งรายงานให้้คณะกรรมการตรวจสอบ
และเปิิดเผยรายงานการสอบทานไว้้ ในรายงานประจำำ�ปีี รวมถึึงการ
ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบการบริิหารความเสี่่�ยง
และการควบคุุมภายในและเปิิดเผยไว้้ ในรายงานประจำำ�ปีี

หลัักปฏิิบััติิที่่� 6.3

คณะกรรมการควรติิดตามดููแลและจััดการความขััดแย้้งทางผล
ประโยชน์์ที่�่อาจเกิิดขึ้�้นได้้ระหว่่างบริิษััทกัับฝ่่ายจััดการ คณะกรรมการ
หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น รวมไปถึึงการป้้องกัันการใช้้ประโยชน์์อัันมิิควร
ในทรััพย์์สิิน ข้้อมููลและโอกาสของบริิษััท และการทำำ�ธุุรกรรมกัับผู้้�ที่่�
มีีความสััมพัันธ์์เกี่่�ยวโยงกัับบริิษััทในลัักษณะที่่� ไม่่สมควร

แนวปฏิิบััติิที่่� 6.3

คณะกรรมการได้้กำำ�กัับดููแลให้้มีีนโยบายการป้้องกัันและกำำ�กัับ
ดููแลการใช้้ข้้อมููลภายในซึ่่�งมีีเนื้้�อหาครอบคลุุมถึึงกรรมการ ผู้้�
บริิหาร พนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกรรมลัับ และลููกจ้้างของบริิษััท
และบริิษััทย่่อยในการรัักษาข้้อมููลความลัับ และ/หรืือข้้อมููลภายใน
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ของบริิษััท การไม่่ซื้้�อขาย หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์ของบริิษััท โดย
ใช้้ประโยชน์์จากความลัับหรืือข้้อมููลภายในที่่�ยัังไม่่ได้้เปิิดเผย
การห้้ามดำำ�เนิินการซื้้�อหรืือขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทภายในระยะ
เวลาที่่�กำำ�หนด ได้้แก่่ ภายในระยะเวลา 30 วััน ก่่อนการเปิิดเผยและ
ภายหลัังจากการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวผ่่านระบบของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทยแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 24 ชั่่�วโมง เป็็นต้้น โดยบริิษััทได้้
จััดทำำ�เป็็นเอกสารเวีียนภายในบริิษััท และให้้พนัักงานของบริิษััท
ลงนามรัับทราบในนโยบายดัังกล่่าว
บริิษััทได้้กำำ�หนดให้้กรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร รวมทั้้�งคู่่�สมรสและบุุตร
ที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะมีีหน้้าที่่�รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ และ
การเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััท ต่่อสำำ�นัักงาน
ก.ล.ต. และจะต้้องส่่งสำำ�เนาเอกสารการรายงานดัังกล่่าวให้้กัับ
เลขานุุการบริิษััทเพื่่�อรายงานต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทในคราวต่่อไปเพื่่�อรัับทราบ
การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ที่�่เกิิดขึ้้�น โดยจะต้้องรายงานต่่อที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทให้้รัับทราบเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
นอกจากนี้้�ยัังได้้กำำ�หนดนโยบายว่่า กรรมการ และผู้้�บริิหาร จะต้้องมีี
การรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของตนเองและบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง
สำำ�หรัับกรรมการบริิษััท และผู้้�บริิหารตามหลัักเกณฑ์์และแบบฟอร์์ม
พร้้อมกัับคำำ�นิิยามตามที่่�หน่่วยงานกำำ�กัับได้้แจ้้งถึึงแนวทางปฏิิบััติิไว้้
โดยฝ่่ายเลขานุุการบริิษััทจะมีีหน้้าที่่�ในการเก็็บบัันทึึกและรวบรวม
รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียเป็็นประจำำ�อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง และหาก
มีีการเปลี่่�ยนแปลงของข้้อมููลจากกรรมการ และผู้้�บริิหารท่่านใดที่่�มีี
นััยสำำ�คััญ จะต้้องรายงานต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทให้้รัับทราบ
ทั้้�งนี้้� บริิษััทจะดููแลครอบคลุุมถึึงบุุคคลภายนอก ได้้แก่่ ที่่�ปรึึกษา
กฎหมาย ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ผู้้�สอบบััญชีี หรืือบุุคคลภายนอกที่่�มีี
ส่่วนรัับทราบข้้อมููลภายในของบริิษััทให้้ปฏิิบััติิงานตามนโยบายการ
ป้้องกัันและกำำ�กัับดููแลการใช้้ข้้อมููลภายในดัังกล่่าวด้้วย
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายการเข้้าทำำ�รายการที่่�อาจ
ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ โดยรายการระหว่่างกัันที่่�
อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคตนั้้�น กรรมการจะต้้องปฏิิบััติิตามระเบีียบต่่าง ๆ
ที่่� ได้้กำำ�หนดขึ้้�นและกรรมการจะต้้องไม่่อนุุมััติิรายการใด ๆ ที่่�ตนหรืือ
บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ในลัักษณะอื่่�นใดกัับบริิษััท
และจะต้้องเปิิดเผยรายการดัังกล่่าวซึ่่�งบริิษััทจะต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไป
ตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับ
ประกาศ คำำ�สั่่�ง หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
รวมถึึงการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลการ
ทำำ�รายการเกี่่�ยวโยงกัันและการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิิน
ของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย และตามมาตรฐานบััญชีีที่่�กำำ�หนดโดย
เคร่่งครััด นอกจากนี้้� บริิษััทจะไม่่ทำำ�รายการระหว่่างกัันกัับบริิษััท
ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่� ไม่่ใช่่การดำำ�เนิินธุุรกิิจตามปกติิของบริิษััท และกำำ�หนด
ให้้กรรมการรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียอย่่างน้้อยก่่อนการพิิจารณา
วาระการประชุุมคณะกรรมการ และบัันทึึกไว้้ ในรายงานการประชุุม
คณะกรรมการ โดยในกรณีีที่่�กรรมการรายดัังกล่่าวไม่่สามารถ
ให้้ความเห็็นได้้อย่่างเป็็นอิิสระ จะขอความร่่วมมืือจากกรรมการ
ท่่านนั้้�นเพื่่�องดเว้้นจากการมีีส่่วนร่่วมในการประชุุมและออกเสีียง
เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิในวาระนั้้�น
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รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

หลัักปฏิิบััติิที่่� 6.4

•

แนวปฏิิบััติิที่่� 6.4

กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงานทุุกระดัับของบริิษััทจะต้้องไม่่พึึงละเลย
หรืือเพิิกเฉย เมื่่�อได้้พบเห็็นการกระทำำ�ที่่�เข้้าข่่ายการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััท จะต้้องแจ้้งผู้้�บัังคัับบััญชา หรืือบุุคคลที่่�
รัับผิิดชอบทราบ ตลอดจนต้้องให้้ความร่่วมมืือในการตรวจสอบ
สืืบสวนสอบสวนข้้อเท็็จจริิงต่่าง ๆ นอกจากนี้้�บริิษััทได้้จััดให้้มีี
ช่่องทางในการรัับข้้อร้้องเรีียนจากบุุคคลภายนอกด้้วย

คณะกรรมการควรกำำ�กัับดููแลให้้มีีการจััดทำำ�นโยบายและแนวปฏิิบััติิ
ด้้านการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นที่่�ชััดเจนและสื่่�อสารในทุุกระดัับขององค์์กร
และต่่อบุุคคลภายนอกเพื่่�อให้้เกิิดการนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้จริิง
คณะกรรมการมอบหมายเป็็นนโยบายที่่จ� ะให้้มีีการประกาศเจตนารมณ์์
และเข้้าร่่วมโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้าน
การทุุจริิต หรืือ CAC ซึ่่�งเป็็นวิิธีีการแก้้ ไขปััญหาทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
ด้้วยความร่่วมมืือกัันในหมู่่�บริิษััทเอกชนที่่�ต้้องการสร้้างแรงกดดััน
ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงในภาครััฐ โดยร่่วมมืือกัันปฏิิเสธการจ่่ายสิินบน
ทุุกรููปแบบและต่่อต้้านการใช้้คอร์์รััปชั่่�นเป็็นเครื่่�องมืือกีีดกัันการแข่่งขััน
และขััดขวางการประกอบธุุรกิิจอย่่างเสรีี โดยบริิษััททุุกแห่่งที่่�ประกาศ
เจตนารมณ์์เข้้าร่่วมโครงการ CAC จะต้้องจััดทำำ�หรืือสอบทานระบบ
ควบคุุมภายในของตนเองตามแนวทางที่่�กำำ�หนดในแบบประเมิินตนเอง
(71 ข้้อ) และให้้บุุคคลที่่�สาม (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
หรืือผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต) ตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููล
ก่่อนจะยื่่�นขอรัับรองไปที่่�คณะกรรมการแนวร่่วมปฏิิบััติิฯ (CAC
Council) เพื่่�อพิิจารณาให้้การรัับรอง ซึ่่�งขณะนี้้�บริิษััทอยู่่�ระหว่่าง
การวางแผนงานเตรีียมการจััดทำำ�แบบประเมิินตนเอง 71 ข้้อ
ให้้มีีความคืืบหน้้าอย่่างน้้อยร้้อยละ 80 จึึงจะเข้้าสู่่�ขั้้�นตอนการประกาศ
เจตนารมณ์์และเข้้าร่่วมโครงการ CAC ต่่อไป

E-mail ส่่งถึึงสำำ�นัักงานเลขานุุการบริิษััท : cg@eastcoast.
co.th หรืือ ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล : hrrayong@eastcoast.
co.th หรืือ hrbkk@eastcoast.co.th
•	ผ่่านทางเว็็บไซต์์ www.eastcoast.co.th

บริิษััทจะให้้ความเป็็นธรรมและคุ้้�มครองพนัักงานที่่�ปฏิิเสธการทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�น หรืือแจ้้งเรื่่�องการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น โดยบริิษััทจะไม่่ลด
ตำำ�แหน่่ง ลงโทษ หรืือให้้ผลทางลบต่่อพนัักงานที่่�ปฏิิเสธการทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�น ตลอดจนบริิษััทจะเก็็บรัักษาความลัับของผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
ในการสืืบสวนสอบสวนต่่อการกระทำำ�อัันเป็็นการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น

หลัักปฏิิบััติิที่่� 7 : รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการ
เงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล
หลัักปฏิิบััติิที่่� 7.1

คณะกรรมการควรกำำ�กัับดููแลให้้กิิจการมีีกลไกในการรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียน
และการดำำ�เนิินการกรณีีมีีการชี้้�เบาะแส

คณะกรรมการมีีความรัับผิิดชอบในการดููแลให้้ระบบการจััดทำำ�
รายงานทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญต่่าง ๆ ถููกต้้อง
ครบถ้้วน เพีียงพอ ทัันเวลา เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์ มาตรฐาน และ
แนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง

แนวปฏิิบััติิที่่� 6.5

แนวปฏิิบััติิที่่� 7.1

หลัักปฏิิบััติิที่่� 6.5

บริิษััทกำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิสำำ�หรัับการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน ตลอดจน
การแจ้้งเบาะแส การกระทำำ�ความผิิด หรืือการกระทำำ�อัันส่่อไปใน
ทางประพฤติิมิิชอบและการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นของบุุคลากรของบริิษััท
ต่่อผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องและบริิษััทในอัันที่่�จะก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อบริิษััท
บริิษััทได้้จััดให้้มีีนโยบายการคุ้้�มครองและให้้ความเป็็นธรรมแก่่ผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย และพนัักงานที่่�แจ้้งข้้อมููลหรืือให้้เบาะแสเกี่่�ยวกัับการทุุจริิต
การถููกละเมิิดสิิทธิิ หรืือการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎระเบีียบ
ข้้อบัังคัับบริิษััท และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy)
โดยจััดให้้มีีมาตรการและช่่องทางการแจ้้งเบาะแส ข้้อร้้องเรีียน ตลอดจน
การแสดงความคิิดเห็็นต่่อบริิษััท โดยผ่่านช่่องทางนี้้�
•	จดหมายส่่งถึึง
- รศ.ดร. มนตรีี โสคติิยานุุรัักษ์์
		ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิิสระ หรืือ
- นายอารัักษ์์ สุุขสวััสดิ์์�
		 กรรมการผู้้�จััดการ หรืือ
-	สำำ�นัักงานเลขานุุการบริิษััท
		 บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน)
		 เลขที่่� 25/28 หมู่่� 12 ตำำ�บลบึึงคำำ�พร้้อย อำำ�เภอลำำ�ลููกกา
จัังหวััดปทุุมธานีี 12150

บริิษััทมีีนโยบายที่่�จะสนัับสนุุนให้้บุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดทำำ�
และเปิิดเผยข้้อมููลการรายงานทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล
สำำ�คััญต่่าง ๆ ของบริิษััท มีีความรู้้� ทัักษะและประสบการณ์์ที่�่เหมาะสม
กัับหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ และมีีจำำ�นวนเพีียงพอ โดยบุุคลากร
ในส่่วนงานนี้้�ประกอบด้้วย ผู้้�บริิหารสููงสุุดสายงานบััญชีีและการเงิิน
ผู้้�จััดทำำ�บััญชีี ผู้้�ตรวจสอบภายใน เลขานุุการบริิษััท และนัักลงทุุน
สััมพัันธ์์ โดยในแต่่ละปีี บุุคลากรในส่่วนงานนี้้�จะเข้้ารัับการอบรม
ในหลัักสููตรที่่�จััดทำำ�ขึ้�้นโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ สภาวิิชาชีีพ
บััญชีี สมาคมผู้้�ตรวจสอบภายในแห่่งประเทศไทย สมาคมบริิษััท
หลัักทรััพย์์ ไทย สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
ชมรมวาณิิชธนกิิจ เป็็นประจำำ�อย่่างต่่อเนื่่�องในแต่่ละปีี โดยหััวหน้้างาน
ที่่�ดููแล จะต้้องเป็็นผู้้�กำำ�กัับและคััดกรองหลัักสููตรที่่�เหมาะสมให้้กัับ
ผู้้�ปฏิิบััติิงานภายในหน่่วยงาน เพื่่�อเข้้ารัับการอบรมในหลัักสููตรที่่�
เหมาะสม เพื่่�อยกระดัับมาตรฐานการทำำ�งานในสายงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อ
ให้้ ได้้บุุคลากรที่่�มีีความรู้้� ทัักษะ และมาตรฐานการทำำ�งานที่่�ดีียิ่่�ง ๆ ขึ้้�นไป
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ในส่่วนของการให้้ความเห็็นชอบการเปิิดเผยข้้อมููล คณะกรรมการ
ได้้คำำ�นึึงถึึงปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยในกรณีีที่่�เป็็นการรายงานทาง
การเงิิน จะพิิจารณาปััจจััยต่่าง ๆ ดัังต่่อไปนี้้�
•	ความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีีในรายงานทางการเงิิน และข้้อสัังเกต
ของผู้้�สอบบััญชีีเกี่่�ยวกัับระบบควบคุุมภายใน
•	ผลการประเมิินความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายใน
•	ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
•	ความสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก กลยุุทธ์์และ
นโยบายของบริิษััท
• การพิิจารณาเปรีียบเทีียบผลการดำำ�เนิินงานที่่�เกิิดขึ้�้นจริิง กัับ
เป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้
• การพิิจารณาถึึงปััจจััยความเสี่่�ยงต่่าง ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น

สิินเชื่่�อแก่่บริิษััทต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อรัับทราบและ
ติิดตามเป็็นประจำำ�ทุุกครั้้�งที่่�มีีวาระการพิิจารณารัับรองงบการเงิิน
ของบริิษััท ทั้้�งนี้้�เพื่่�อที่่�จะสามารถหาทางแก้้ ไขร่่วมกัับฝ่่ายจััดการ
ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี หากเริ่่�มมีีสััญญาณการบ่่งชี้้�ถึึงปััญหาสภาพคล่่อง
ทางการเงิินและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ใด ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น

คณะกรรมการได้้ดููแลในส่่วนของการเปิิดเผยข้้อมููล ซึ่่�งรวมถึึงงบ
การเงิิน รายงานประจำำ�ปีี แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (56-1)
สามารถสะท้้อนฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานอย่่างเพีียงพอ
โดยในปััจจุุบัันบริิษััทมีีการจััดทำำ�คำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์ของ
ฝ่่ายจััดการ (MD&A) เพื่่�อประกอบการเปิิดเผยข้้อมููลและรายละเอีียด
ของงบการเงิินเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้
นัักลงทุุนได้้รัับทราบข้้อมููลและเข้้าใจการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับ
ฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทในแต่่ละไตรมาสได้้ดีี
ยิ่่�งขึ้้�น นอกเหนืือจากการนำำ�เสนอข้้อมููลตััวเลขในงบการเงิินเพีียง
อย่่างเดีียว นอกจากนี้้�ในทุุกครั้้�งที่่�บริิษััทมีีการจััดส่่งงบการเงิินทั้้�งงบ
ไตรมาส และงบประจำำ�ปีีผ่่านระบบของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
บริิษััทได้้จััดให้้มีีการจััดทำำ�จดหมายข่่าว (News Release) เพื่่�อชี้้�แจง
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผลประกอบการของบริิษััทเพื่่�อเผยแพร่่ผ่่าน
สื่่�อมวลชนทุุกครั้้�ง รวม 4 ครั้้�งต่่อปีี
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ในกรณีีที่่�การเปิิดเผยข้้อมููลรายการใดเกี่่�ยวข้้องกัับกรรมการ
รายใดรายหนึ่่�งเป็็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้้�นจะต้้องมีีหน้้าที่่�
ในการเปิิดเผยข้้อมููลในส่่วนของตนให้้มีีความครบถ้้วน ถููกต้้อง
เช่่น ข้้อมููลการถืือหุ้้�น การมีีส่่วนได้้เสีีย ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อ
การพิิจารณาในวาระการประชุุมนั้้�น ๆ

หลัักปฏิิบััติิที่่� 7.2

คณะกรรมการควรติิดตาม ดููแลความเพีียงพอของสภาพคล่่อง
ทางการเงิินและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
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ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิงบการเงิิน
ในแต่่ละไตรมาส และประจำำ�ปีี คณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำำ�คััญ
ต่่อการติิดตาม ดููแลความเพีียงพอของสภาพคล่่องทางการเงิินและ
ความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� โดยในทุุกครั้้�งหน่่วยงานด้้านบััญชีี
การเงิิน จะต้้องนำำ�เสนออััตราส่่วนสภาพคล่่อง อััตราส่่วนสภาพ
คล่่องหมุุนเร็็ว อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุน อััตราส่่วนความสามารถ
ในการชำำ�ระหนี้้� รวมถึึงการนำำ�เสนออััตราส่่วนที่่�สำำ�คััญต่่าง ๆ ที่่�เป็็น
ไปตามเงื่่�อนไขของสถาบัันการเงิิน (Covenants) ผู้้� ให้้การสนัับสนุุน

และในส่่วนของการอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการใด ๆ หรืือการเสนอ
ความเห็็นต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ คณะกรรมการ
จะพิิจารณารายละเอีียดประกอบวาระอย่่างรอบคอบ เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ได้้ว่่า การเข้้าทำำ�รายการดัังกล่่าวจะไม่่ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อความ
ต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินกิิจการ สภาพคล่่องทางการเงิิน หรืือความ
สามารถในการชำำ�ระหนี้้�
ในภาวะที่่�กิิจการประสบปััญหาทางการเงิินหรืือมีีแนวโน้้มจะประสบ
ปััญหา คณะกรรมการมั่่�นใจได้้ว่่า กิิจการมีีแผนในการแก้้ ไขปััญหา
หรืือมีีกลไกอื่่�นที่่�จะสามารถแก้้ ไขปััญหาทางการเงิินได้้ ทั้้�งนี้้� ภายใต้้
การคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
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คณะกรรมการได้้กำำ�หนดสััญญาณบ่่งชี้้�ถึึงแนวโน้้มที่่�จะประสบปััญหา
ทางการเงิิน โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. ภาวะประสบปััญหาผลการดำำ�เนิินงานขาดทุุนต่่อเนื่่�อง
2. กระแสเงิินสดจากการดำำ�เนิินงานมีีแนวโน้้มลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง
3.	ส่่วนหนี้้�สิินที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเกิินกว่่าส่่วนสิินทรััพย์์อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
หรืือเกิินกว่่าเงื่่�อนไขที่่�สถาบัันการเงิิน หรืือเงื่่�อนไขข้้อกำำ�หนด
ว่่าด้้วยสิิทธิิและหน้้าที่่�ของผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�และผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�กำำ�หนดไว้้
4.	ประสบปััญหาในการระบายสิินค้้าคงคลัังและการเก็็บหนี้้�อย่่าง
ต่่อเนื่่�องและยาวนาน
5. การรัับทราบข้้อบ่่งชี้้�จากผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท อาทิิ พบปััญหา
เอกสารข้้อมููลทางการเงิินหรืือการลงบััญชีีไม่่ถููกต้้อง ครบถ้้วน
ในกรณีีที่่�คณะกรรมการบริิษััทพบเจอสััญญาณบ่่งชี้้�ดัังกล่่าวข้้างต้้น
คณะกรรมการจะติิดตาม ดููแลให้้ฝ่่ายบริิหารมีีการประกอบธุุรกิิจ
ด้้วยความระมััดระวััง และปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผย
ข้้อมููลตามหลัักเกณฑ์์และข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย นอกจากนี้้�จะดููแลให้้กิิจการกำำ�หนดแผนการแก้้ ไขปััญหา
ทางการเงิิน โดยคำำ�นึึงถึึงความเป็็นธรรมต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ได้้แก่่
เจ้้าหนี้้�สถาบัันการเงิิน เจ้้าหนี้้�หุ้้�นกู้้� ผู้้�ถืือหุ้้�น คู่่�ค้้า ตลอดจนติิดตาม
การแก้้ ไขปััญหาโดยให้้ฝ่่ายจััดการรายงานสถานการณ์์ที่�่เกิิดขึ้้�น
อย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยในการแก้้ ไขปััญหาทางการเงิิน คณะกรรมการ
จะต้้องมั่่�นใจได้้ว่่า การพิิจารณาตััดสิินใจใด ๆ ของบริิษััทเป็็นไปอย่่าง
สมเหตุุสมผล ด้้วยความรอบคอบ และระมััดระวัังแล้้ว

หลัักปฏิิบััติิที่่� 7.4

คณะกรรมการควรพิิจารณาจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนตามความ
เหมาะสม
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แนวปฏิิบััติิที่่� 7.4

คณะกรรมการมีีนโยบายให้้จััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืน/รายงาน
ความรัับผิิดชอบทางสัังคม ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเป็็นการเผยแพร่่ให้้ผู้้�ที่�่เกี่่�ยวข้้อง
รัับทราบเรื่่�องที่่�สำำ�คััญ และสามารถสะท้้อนให้้เห็็นถึึงแนวทางปฏิิบััติิของ
กิิจการที่่�จะสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งจะจััดทำำ�พร้้อมกัับ
รายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท และจะเผยแพร่่ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท
โดยรายงานความยั่่�งยืืน / รายงานความรัับผิิดชอบทางสัังคม จะเป็็น
การเปิิดเผยข้้อมููลการปฏิิบััติิตามกฎหมาย การปฏิิบััติิตามจรรยา
บรรณ นโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น การปฏิิบััติิต่่อพนัักงานและ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ซึ่่�งรวมถึึงการปฏิิบััติิอย่่างเป็็นธรรม การเคารพและ
ไม่่ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน รวมทั้้�งความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม โดยคำำ�นึึงถึึงกรอบการรายงานที่่� ได้้รัับการยอมรัับ
ในระดัับประเทศ และจะยกระดัับการพััฒนาคุุณภาพของรายงานความ
ยั่่�งยืืนให้้ ได้้ ในระดัับสากลต่่อไป ซึ่่�งเหล่่านี้้�เป็็นแผนงานที่่�กำำ�หนดไว้้
โดยปััจจุุบัันบริิษััทได้้เปิิดเผยข้้อมููลรายงานความยั่่�งยืืนไว้้ ในรายงาน
ประจำำ�ปีีของบริิษััท ซึ่่�งตั้้�งแต่่ปีี 2561 เป็็นต้้นไป จะจััดทำำ�เป็็นเล่่ม
รายงานความยั่่�งยืืนแยกต่่างหากจากรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท

หลัักปฏิิบััติิที่่� 7.5

คณะกรรมการควรกำำ�กัับดููแลให้้ฝ่่ายจััดการจััดให้้มีีหน่่วยงาน
หรืือผู้้�รัับผิิดชอบงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ในการสื่่�อสารกัับ
ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�น เช่่น นัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์ นัักข่่าว
ให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสม เท่่าเทีียมกััน และทัันเวลา

แนวปฏิิบััติิที่่� 7.5

บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับการเปิิดเผยข้้อมููล โดยคณะกรรมการจะ
ดููแลให้้บริิษััทเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััท ทั้้�งข้้อมููล
ด้้านการเงิินและข้้อมููลที่่� ไม่่ใช่่ด้้านการเงิินอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน
ทัันเวลา สม่ำำ��เสมอ และโปร่่งใส โดยเปิิดเผยผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ ที่่�เข้้าถึึง
ข้้อมููลได้้ง่่าย มีีความเท่่าเทีียมกัันและน่่าเชื่่�อถืือ โดยเป็็นไปตาม
ช่่องทางที่่�กฎหมายกำำ�หนด และช่่องทางที่่�บริิษััทพิิจารณาว่่าเหมาะสม
ซึ่่�งข้้อมููลสำำ�คััญที่่�บริิษััทจะเปิิดเผย ได้้แก่่ รายงานทางการเงิิน และ
ข้้อมููลที่่�มิิใช่่ข้้อมููลทางการเงิินต่่าง ๆ ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อราคา
หลัักทรััพย์์ของบริิษััท โดยเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัั บ หลัั ก ทรัั พย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ และ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมถึึงนโยบายการป้้องกัันข้้อมููลลัับ
และข้้อมููลที่่�มีีผลต่่อราคาหลัักทรััพย์์ โดยออกเป็็นนโยบายการกำำ�กัับ
ดููแลการใช้้ข้้อมููลภายใน (Insider Trading) โดยมีีการสื่่�อสารให้้เข้้าใจ
ตรงกัันทั้้�งองค์์กรเพื่่�อให้้เกิิดการปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าว โดย
การประกาศนโยบายดัังกล่่าวให้้ทราบโดยทั่่�วกััน และให้้มีีการลง
นามรัับทราบและยิินยอมปฏิิบััติิตามนโยบายเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
คณะกรรมการบริิษััทยัังได้้จััดให้้มีีหน่่วยงานหรืือผู้้�รัับผิิดชอบใน
การทำำ�หน้้าที่่�นัักลงทุุนสััมพัันธ์์เพื่่�อสื่่�อสารกัับบุุคคลภายนอกอย่่าง
เท่่าเทีียมและเป็็นธรรม ได้้แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�น เช่่น
นัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์ นัักข่่าว เพื่่�อสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลที่่�เป็็น
ประโยชน์์ ให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ ดัังนี้้�

•

การเปิิดเผย และเผยแพร่่สารสนเทศที่่�สำำ�คััญให้้แก่่นัักลงทุุน
ทราบ
• การจััดกิิจกรรมแถลงผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
•	ชี้้�แจงกรณีีที่่�มีีข่่าวลืือหรืือข่่าวสารต่่าง ๆ
• การดำำ�เนิินการเมื่่�อมีีการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทผิิดไป
จากสภาพปกติิของตลาด
• การประชุุมร่่วมกัับนัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ กองทุุนจากทั้้�งใน
ประเทศและต่่างประเทศ
• การจััดกิิจกรรมเยี่่�ยมชมการดำำ�เนิินกิิจการแก่่นัักลงทุุนและ
นัักวิิเคราะห์์
โดยมีีช่่องทางการติิดต่่อกัับหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ ได้้แก่่
การตอบคำำ�ถามทางโทรศััพท์์ 02-152-7301-4 ต่่อ 212 (หน่่วยงาน
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์) อีีเมล์์ ผ่่านทาง ir@eastcoast.co.th และผ่่านทาง
เว็็บไซต์์ของบริิษััทที่่� www.eastcoast.co.th หััวข้้อ นัักลงทุุนสััมพัันธ์์
โดยผู้้�ที่่�รัับผิิดชอบการให้้ข้้อมููลกัับบุุคคลภายนอก เป็็นผู้้�ที่่�มีีความ
เหมาะสมกัับการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่� เข้้าใจธุุรกิิจของบริิษัทั รวมทั้้�งวััตถุปุ ระสงค์์
เป้้าหมายหลััก ค่่านิิยมขององค์์กร และสามารถสื่่�อสารกัับตลาดทุุน
ได้้เป็็นอย่่างดีี ซึ่่�งจะประกอบด้้วย กรรมการผู้้�จััดการ ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�ด้้านบััญชีีและการเงิิน และนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
นอกจากนี้้� บริิษััทจะเปิิดเผยข้้อมููลต่่อไปนี้้�เพื่่�อแสดงถึึงความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ได้้แก่่
1. เปิิดเผยข้้อมููลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ อาทิิ จำำ�นวนครั้้�งของการประชุุมและ
จำำ�นวนครั้้�งที่่�กรรมการแต่่ละท่่านเข้้าร่่วมประชุุมในปีีที่่�ผ่่านมา
2. เปิิดเผยนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนแก่่กรรมการและผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง รวมถึึงรููปแบบและลัักษณะของค่่าตอบแทน
3. นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ นโยบายการกำำ�กัับดููแลการใช้้
ข้้อมููลภายใน นโยบายการกำำ�กัับดููแลและจััดการด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ นโยบายด้้านบริิหารความเสี่่�ยง และวิิธีีการจััดการ
ความเสี่่�ยงด้้านต่่าง ๆ
4. กฎบััตรของคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อย
ทุุกคณะ
5.	จรรยาบรรณนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
6. นโยบายเกี่่�ยวกัับสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
7.	จริิยธรรมทางธุุรกิิจ (Code of conduct)
8. โครงสร้้างการถืือหุ้้�น พร้้อมรายละเอีียดกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งทางตรง
และทางอ้้อมที่่�ถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่ร้้อยละ 5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่าย
ได้้แล้้วทั้้�งหมดและมีีสิิทธิิออกเสีียง
9. โครงสร้้างคณะกรรมการบริิษััท รายชื่่�อคณะกรรมการและ
ผู้้�บริิหาร
10.	วิิสััยทััศน์์และค่่านิิยมของบริิษััท
11.	ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท
12. โครงสร้้างกลุ่่�มบริิษััท รวมทั้้�งบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
13. แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (56-1) และรายงานประจำำ�ปีี
14. งบการเงิินและรายงานเกี่่ย� วกัับฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน
ย้้อนหลััง 3 ปีี
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15.	หนัังสืือเชิิญประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีแี ละวิิสามััญผู้้�ถือื หุ้้�น
16.	หลัักเกณฑ์์การให้้สิิทธิิแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยสามารถเสนอเพิ่่�ม
วาระการประชุุมล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น หลัักเกณฑ์์
การเสนอชื่่อ� บุุคคลเพื่่อ� เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ และหลัักเกณฑ์์
การส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม
17.	ข้้อบัังคัับ หนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ
18.	ข่่าวสารที่่�เผยแพร่่ต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
19.	ข้้อมููลติิดต่่อหน่่วยงานหรืือร้้องเรีียน หรืือบุุคคลที่่�รัับผิิดชอบ
งานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
ข้้อมููลต่่าง ๆ ข้้างต้้น นอกจากจะเปิิดเผยสู่่�สาธารณะผ่่านช่่องทางตาม
ที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
หรืือตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด และผ่่านทางเว็็บไซต์์
ของบริิษััทแล้้ว บริิษััทจะจััดให้้มีีการประเมิินประสิิทธิิภาพของ
กระบวนการเปิิดเผยข้้อมููลเป็็นประจำำ� เพื่่�อให้้เกิิดการปรัับปรุุงให้้มีี
ความทัันสมััย และสามารถส่่งต่่อข่่าวสารข้้อมููลต่่อผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้
อย่่างทั่่�วถึึงและทัันเวลา
คณะกรรมการมีีนโยบายให้้ฝ่่ายจััดการกำำ�หนดทิิศทางและสนัับสนุุน
งานด้้านนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ โดยจะจััดทำำ�แผนงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
ประจำำ�ปีี รวมทั้้�งกำำ�หนดหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของนัักลงทุุน
สััมพัันธ์์ ให้้ชััดเจน เพื่่�อให้้การสื่่�อสารและการเปิิดเผยข้้อมููลเป็็นไป
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

หลัักปฏิิบััติิที่่� 7.6

คณะกรรมการควรส่่งเสริิมให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้
ในการเผยแพร่่ข้้อมููล

แนวปฏิิบััติิที่่� 7.6

นอกจากการเผยแพร่่ข้้อมููลตามเกณฑ์์ที่�่กำำ�หนดและผ่่านช่่องทางของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยแล้้ว คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแล
ให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษผ่่านทางเว็็บไซต์์
ของบริิษััท พร้้อมทั้้�งปรัับปรุุงให้้เป็็นข้้อมููลปััจจุุบัันอย่่างสม่ำำ��เสมอ

หลัักปฏิิบััติิที่่� 8 : สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและการ
สื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
หลัักปฏิิบััติิที่่� 8.1

คณะกรรมการควรดููแลให้้มั่่�นใจว่่า ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ
ในเรื่่�องสำำ�คััญของบริิษััท

แนวปฏิิบััติิที่่� 8.1

คณะกรรมการให้้ความสำำ�คััญต่่อประเด็็นที่่�กฎหมายกำำ�หนดและ
ประเด็็นที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อทิิศทางการดำำ�เนิินงานของกิิจการว่่า
ได้้ผ่่านการพิิจารณาและอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
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บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน
ซึ่่�งสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นดัังกล่่าวครอบคลุุมสิิทธิิพื้้�นฐานต่่าง ๆ อาทิิ
การซื้้�อขายหรืือโอนหลัักทรััพย์์ที่�่ถืืออยู่่� การมีีส่่วนแบ่่งในกำำ�ไร
ของกิิจการ การได้้รัับข่่าวสาร ข้้อมููลของกิิจการอย่่างเพีียงพอ
การเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อออกเสีียงในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อแต่่งตั้้�ง
หรืือถอดถอนกรรมการ แต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และเรื่่�องที่่�มีีผลกระทบ
ต่่อบริิษััท อาทิิ การจััดสรรเงิินปัันผล การกำำ�หนดหรืือการแก้้ ไข
ข้้อบัังคัับและหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ และการลดทุุนหรืือเพิ่่�มทุุน
การเข้้าลงทุุนในกิิจการต่่าง ๆ เป็็นต้้น ซึ่่�งนอกเหนืือจากสิิทธิิพื้้�นฐาน
ดัังกล่่าวแล้้ว บริิษััทกำำ�หนดให้้มีีการดำำ�เนิินการในเรื่่�องต่่าง ๆ เพื่่�อเป็็น
การส่่งเสริิมและอำำ�นวยความสะดวกในการใช้้สิิทธิิ และสนัับสนุุนการ
มีีส่่วนร่่วมของผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังนี้้�
1. บริิษััทจะเผยแพร่่ข้้อมููลประกอบวาระการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้า
ในเว็็บไซต์์ของบริิษััทก่่อนจััดส่่งเอกสารล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย
30 วัันก่่อนวัันประชุุม โดยบริิษััทจะจััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นและเอกสารประกอบล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมไม่่น้้อยกว่่า
21 วัันก่่อนวัันประชุุมสำำ�หรัับกรณีีการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือ
หุ้้�นประจำำ�ปีี สำำ�หรัับการประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นจะเป็็นไปตาม
ข้้อกำำ�หนดและหลัักเกณฑ์์ของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
รวมถึึงกฎหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยระบุุวััน เวลา สถานที่่� วาระ
การประชุุม วััตถุุประสงค์์และเหตุุผล และความเห็็นของคณะ
กรรมการในแต่่ละวาระการประชุุมที่่�เสนอ หนัังสืือมอบฉัันทะ
ตามแบบที่่�กระทรวงพาณิิชย์์กำำ�หนด ตลอดจนข้้อมููลประกอบ
การประชุุมอื่่�น ๆ อย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน และเพีียงพอต่่อการ
ตััดสิินใจและใช้้สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อออกเสีียงลงคะแนน รวมถึึง
แจ้้งกฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ ที่่�จำำ�เป็็นและควรรัับทราบสำำ�หรัับใช้้ ใน
การเข้้าร่่วมประชุุม และสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นในการเข้้าประชุุมและ
ออกเสีียงลงมติิ ทั้้�งนี้้�บริิษััทได้้จััดทำำ�หนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ทั้้�งฉบัับภาษาไทย และภาษาอัังกฤษเพื่่�อเผยแพร่่และอำำ�นวย
ความสะดวกแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นต่่างชาติิ
2. ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเอง บริิษััท
จะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระ
ที่่� ได้้รัับมอบหมายหรืือบุุคคลใด ๆ เข้้าร่่วมประชุุมแทนได้้
โดยใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะแบบหนึ่่�งแบบใดที่่�บริิษััทได้้จััดส่่งไป
พร้้อมกัับหนัังสืือเชิิญประชุุม
3. บริิษััทจะไม่่มีีการลิิดรอนสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นในการศึึกษาข้้อมููล
ต่่าง ๆ ของบริิษััท ที่่�บริิษััทได้้มีีการเปิิดเผยไว้้ตามข้้อกำำ�หนด
ต่่าง ๆ ในฐานะที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียน รวมถึึงการศึึกษาข้้อมููล
เพื่่�อใช้้ประกอบการเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น นอกจากนี้้�บริิษััท
จะไม่่เพิ่่�มวาระการประชุุมหรืือเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลสำำ�คััญโดย
ไม่่แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบล่่วงหน้้า และจะไม่่มีีการแจกเอกสารที่่�มีี
ข้้อมููลสำำ�คััญเพิ่่�มเติิมในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างกะทัันหััน เป็็นต้้น
4. เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถส่่งความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ
ข้้อซัักถามได้้ล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงในการ
ประชุุม บริิษััทจะจััดสรรเวลาให้้เหมาะสมเพื่่�อเปิิดโอกาสให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ซัักถาม แสดงความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ
ได้้อย่่างเต็็มที่่�และเป็็นอิิสระ โดยบริิษััทจะให้้ข้้อมููลรายละเอีียด
ในเรื่่�องดัังกล่่าวอย่่างเพีียงพอแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
5. บริิษััทเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยเสนอเรื่่�อง เพื่่�อบรรจุุเป็็น
วาระการประชุุมล่่วงหน้้า ตามแนวทางปฏิิบัติั ขิ องตลาดหลัักทรััพย์์
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

แห่่งประเทศไทย นอกจากนี้้�ยัังเปิิดโอกาสให้้สามารถเสนอชื่่�อ
บุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตาม
แนวทางที่่�บริิษััทได้้กำำ�หนดไว้้ ทั้้�งนี้้�บริิษััทจะเปิิดเผยหลัักเกณฑ์์
การเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยเสนอเรื่่�องการบรรจุุเป็็น
วาระการประชุุม และการเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการเป็็นการล่่วงหน้้า ซึ่่�งโดยปกติิจะแจ้้ง
ให้้ทราบตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคมของทุุกปีี ก่่อนการประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�จะจััดขึ้้�นในช่่วงเดืือนมีีนาคม หรืือเดืือนเมษายน ของ
ปีีถััดไป ทั้้�งนี้้�ในกรณีีที่่�คณะกรรมการปฏิิเสธเรื่่�องที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�น
เสนอบรรจุุเป็็นวาระคณะกรรมการจะแจ้้งเหตุุผลให้้ที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบ
6.	ประธานกรรมการ และกรรมการทุุกท่่านจะเข้้าร่่วมประชุุม
เว้้นแต่่ในกรณีีที่่�มีีเหตุุจำำ�เป็็น เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถซัักถาม
ในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้
7. เมื่่�อการประชุุมเสร็็จสิ้้�น บริิษััทจะจััดทำำ�รายงานการประชุุมเพื่่�อ
แสดงข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถ
ตรวจสอบได้้ โดยจะมีีรายละเอีียดของการชี้้�แจงขั้้�นตอนการ
ลงคะแนน รายชื่่�อกรรมการบริิษััท กรรมการชุุดย่่อย และ
ผู้้�บริิหารที่่�เข้้าร่่วมประชุุม ผลการลงคะแนนในแต่่ละวาระ
พร้้อมคำำ�ถามคำำ�ตอบ และจะเปิิดเผยต่่อสาธารณะบนเว็็บไซต์์
ของบริิษััทภายในระยะเวลาไม่่เกิิน 14 วััน นัับจากวัันที่่�จััดการ
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็น
ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ของบริษัทจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ การด�ำเนินการประชุมจะเป็นไปตาม
ข้อบังคับของบริษัทและตามล�ำดับวาระการประชุมที่มี นอกจากนี้
บริษัทจะไม่แสดงความเอนเอียงกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดย
การให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผยเป็นการเฉพาะกลุ่ม และในกรณีที่
กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องใด กรรมการหรือ
ผู้บริหารผู้น้ันจะไม่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมในกระบวนการตัดสินใจ
ในการพิจารณามติการเข้าท�ำรายการในธุรกรรมนั้น ๆ
บริิษััทมีีกระบวนการกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการที่่�ชััดเจนและ
โปร่่งใส โดยนำำ�เสนอเพื่่�อขอความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ซึ่่�งพิิจารณาความเหมาะสมในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการตาม
ขอบเขตภาระหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของกรรมการแต่่ละคน โดยอยู่่�
ในระดัับที่่�สามารถจููงใจและรัักษากรรมการที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ
ให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�กัับบริิษััทได้้ รวมทั้้�งอััตราค่่าตอบแทนที่่�กำำ�หนด
สามารถเทีียบเคีียงได้้กัับค่่าตอบแทนกรรมการในอุุตสาหกรรม
เดีียวกัันหรืือใกล้้เคีียงกััน

หลัักปฏิิบััติิที่่� 8.2

คณะกรรมการควรดููแลให้้การดำำ�เนิินการในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็น
ไปด้้วยความเรีียบร้้อย โปร่่งใส มีีประสิิทธิิภาพ และเอื้้�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
สามารถใช้้สิิทธิิของตน

แนวปฏิิบััติิที่่� 8.2

ที่่�ผ่่านมา คณะกรรมการได้้กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิดำำ�เนิินการในวัันประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นและยึึดถืือปฏิิบััติิเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
1.	คณะกรรมการจะกำำ�หนดวััน เวลา และสถานที่่�ประชุุม โดย
คำำ�นึึงถึึงความสะดวกในการเข้้าร่่วมประชุุมของผู้้�ถืือหุ้้�น ได้้แก่่
ช่่วงเวลาการประชุุมที่่�เหมาะสมและเพีียงพอต่่อการซัักถาม
ข้้อมููล สถานที่่�จััดประชุุมที่่�สะดวกต่่อการเดิินทาง ทั้้�งนี้้�บริิษััท
เลืือกสถานที่่�ที่่�จะจััดการประชุุมในเขตกรุุงเทพมหานคร จาก
สำำ�นัักงานใหญ่่ของบริิษััทซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ที่่�อำำ�เภอแกลง จัังหวััดระยอง
ซึ่่�งเป็็นนโยบายที่่�จะอำำ�นวยความสะดวกและส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
นัักวิิเคราะห์์ รวมถึึงนัักลงทุุนสถาบัันที่่�มีีความสนใจ สามารถ
เข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ โดยสะดวก
2.	คณะกรรมการจะดููแลไม่่ให้้มีีการกระทำำ�ใด ๆ ที่่�เป็็นการจำำ�กััด
โอกาสการเข้้าประชุุมหรืือสร้้างภาระให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นจนเกิินควร
โดยจะไม่่กำำ�หนดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือผู้้�รัับมอบฉัันทะต้้องนำำ�เอกสาร
หรืือหลัักฐานแสดงตนเกิินกว่่าที่่�กำำ�หนดไว้้ ในแนวทางปฏิิบััติิ
ของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3.	คณะกรรมการได้้ส่่งเสริิมให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้กัับการ
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งการลงทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�น การนัับคะแนนและ
แสดงผลการออกเสีียงลงคะแนน เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการประชุุม
สามารถกระทำำ�ได้้รวดเร็็ว ถููกต้้อง และแม่่นยำำ�
4.	ประธานกรรมการเป็็นประธานที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น มีีหน้้าที่่�
ดููแลให้้การประชุุมเป็็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ข้้อบัังคัับของบริิษััท และหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จััดสรร
เวลาสำำ�หรัับแต่่ละวาระการประชุุมที่่�กำำ�หนดไว้้ ในหนัังสืือเชิิญ
ประชุุมอย่่างเหมาะสม และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นแสดงความ
เห็็นและตั้้�งคำำ�ถามต่่อที่่�ประชุุมในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทหรืือ
ในวาระที่่�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณานั้้�น ๆ
5. กรรมการในฐานะผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมและในฐานะผู้้�ถืือหุ้้�นจะไม่่
สนัับสนุุนการเพิ่่�มวาระการประชุุมที่่� ไม่่ได้้แจ้้งเป็็นการล่่วงหน้้า
โดยเฉพาะในวาระสำำ�คััญที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องใช้้เวลาในการศึึกษา
ข้้อมููลก่่อนการตััดสิินใจ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้สิิทธิิแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกคน
สามารถร่่วมตััดสิินใจในเรื่่�องสำำ�คััญได้้อย่่างเท่่าเทีียม
6. กรรมการทุุกคนและผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องจะเข้้าร่่วมการประชุุม
เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถซัักถามในประเด็็นต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้
7.	ก่่อนเริ่่�มการประชุุม จะมีีการแจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบถึึงจำำ�นวน
และสััดส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเอง และ
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มอบฉัันทะ วิิธีีการประชุุม การลงคะแนนเสีียงและ
การนัับคะแนนเสีียง
8. บริิษััทได้้จััดให้้มีีการพิิจารณาวาระแต่่งตั้้�งกรรมการเป็็น
รายบุุคคลในวาระแต่่งตั้้�งกรรมการ โดยใช้้บััตรลงคะแนนเสีียง
แยกเป็็นรายบุุคคล
9. บริิษััทได้้จััดให้้มีีการใช้้บััตรลงคะแนนเสีียงในวาระที่่�สำำ�คััญ และ
จััดให้้มีีบุุคคลที่่�เป็็นอิิสระเป็็นผู้้�ตรวจนัับหรืือตรวจสอบคะแนน
เสีียงในการประชุุม และเปิิดเผยผลการลงคะแนนที่่�เห็็นด้้วย
ไม่่เห็็นด้้วย งดออกเสีียง และบััตรเสีียในแต่่ละวาระให้้ที่่�ประชุุม
รัับทราบพร้้อมทั้้�งบัันทึึกไว้้ ในรายงานการประชุุม

รายงานประจ�ำปี 2563
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หลัักปฏิิบััติิที่่� 8.3

คณะกรรมการควรดููแลให้้การเปิิดเผยมติิที่่�ประชุุมและการจััดทำำ�รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นไปอย่่างถููกต้้องและครบถ้้วน

แนวปฏิิบััติิที่่� 8.3

บริิษััทมีีการเปิิดเผยมติิที่�่ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมผลการลงคะแนนเสีียงภายในเย็็นวัันที่่�จััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นหรืืออย่่างช้้าไม่่เกิินวัันทำำ�การ
ถััดไป ผ่่านระบบแจ้้งข่่าวของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท นอกจากนี้้� ได้้มีีการจััดส่่งสำำ�เนารายงานการประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นให้้แก่่นายทะเบีียน และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ภายใน 14 วัันนัับจากวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
ของกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยในรายงานการประชุุมได้้บัันทึึกข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน ประกอบด้้วย
1. รายชื่่�อกรรมการและผู้้�บริิหารที่่�เข้้าประชุุม และสััดส่่วนกรรมการที่่�เข้้าร่่วมการประชุุม และไม่่เข้้าร่่วมการประชุุม
2.	วิิธีีการลงคะแนนและนัับคะแนนเสีียง มติิที่�่ประชุุม และผลการลงคะแนนเสีียง (เห็็นชอบ ไม่่เห็็นชอบ งดออกเสีียง และบััตรเสีีย) ของแต่่ละ
วาระการประชุุม
3.	ประเด็็นคำำ�ถามและคำำ�ตอบในที่่�ประชุุม รวมทั้้�งชื่่�อ - นามสกุุลของผู้้�ถามและผู้้�ตอบ
โดยในรอบปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทยัังไม่่สามารถปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี สำำ�หรัับหััวข้้อต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คััญ พร้้อมกัับเหตุุผล
ดัังต่่อไปนี้้�
หััวข้้อหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
เหตุุผลที่่�ยัังไม่่สามารถปฏิิบััติิได้้
•	คณะกรรมการตรวจสอบมีีกรรมการอย่่างน้้อย •	ปััจจุุบัันคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการให้้ความ
1 คนที่่�จบการศึึกษาด้้านบััญชีี
เห็็นต่่อวาระการพิิจารณางบการเงิินของบริิษััทได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและ
เหมาะสมแล้้ว อย่่างไรก็็ตามทางบริิษััทจะพิิจารณาถึึงแนวทางการจััดหา
กรรมการตรวจสอบที่่�จบการศึึกษาโดยตรงด้้านบััญชีีต่่อไป
•	คณะกรรมการค่่าตอบแทนประกอบด้้วยกรรมการ • ทางบริิษััทอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาหาแนวทางการปรัับโครงสร้้าง
อิิสระเป็็นส่่วนใหญ่่ (มากกว่่าร้้อยละ 50)
•	คณะกรรมการสรรหาประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ • ทางบริิษััทอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาหาแนวทางการปรัับโครงสร้้าง
เป็็นส่่วนใหญ่่ (มากกว่่าร้้อยละ 50)
• การจััดตั้้�ง CG Commitee
• ทางบริิษััทอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาหาแนวทางการจััดตั้้�ง CG Committee
• บริิษััทควรจััดให้้มีีการฝึึกอบรมแก่่พนัักงานเพื่่�อให้้ • บริิษััทจะดำำ�เนิินการให้้เกิิดขึ้้�นภายในรอบปีี 2564 ต่่อไป
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับนโยบายและแนวปฏิิบััติิในการต่่อต้้าน
การทุุจริิต คอร์์รััปชัันและเปิิดเผยรายละเอีียดการจััด
ในแต่่ละปีีไว้้ ให้้เป็็นที่่�ทราบ
•	คณะกรรมการควรระบุุ วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของ •	ปััจจุุบัันบริิษััทมีีกำำ�หนดนโยบายว่่า พิิจารณาวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของ
กรรมการอิิสระไว้้อย่่างชััดเจนในนโยบายกำำ�กัับดููแล
กรรมการอิิสระ โดยหากเป็็นกรรมการอิิสระเดิิมที่่�จะกลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กิิจการของบริิษััทโดยควรกำำ�หนดไม่่เกิิน 9 ปีี โดย
อีีกวาระ จะต้้องมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องนัับจากวัันที่่� ได้้รัับแต่่งตั้้�ง
ไม่่มีีข้้อยกเว้้น
ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระครั้้�งแรกไม่่เกิินกว่่า 9 ปีี โดยจะพิิจารณา
ถึึงความสมเหตุุสมผลและความจำำ�เป็็น หากจะแต่่งตั้้�งให้้กรรมการอิิสระ
ท่่านนั้้�นดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไป
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2. คณะกรรมการชุุดย่่อย

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีคณะกรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อช่่วย
ในการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทรวม 5 คณะ ดัังนี้้�
1.	คณะกรรมการตรวจสอบ
2.	คณะกรรมการบริิหาร
3.	คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
4.	คณะกรรมการสรรหา
5.	คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
โดยมีีรายละเอีียดตามที่่�ระบุุไว้้ ใน ข้้อ 1. นโยบายการกำำ�กัับดููแล
กิิจการ หลัักปฏิิบััติิที่่� 1.1 และแนวปฏิิบััติิที่่� 1.1

3. การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการและผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงสุุด
กรรมการอิิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริิษััทจะต้้องเป็็นกรรมการ
บริิษััทซึ่่�งได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษััท และเห็็นชอบ
โดยผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท และมีีคุุณสมบััติิตามที่่�กฎหมายหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ รวมถึึงประกาศ ข้้อบัังคัับ และ/หรืือระเบีียบของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด โดยมีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า
3 คน ทั้้�งนี้้� กรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อย 1 คน ต้้องเป็็นผู้้�มีีความรู้้�
ด้้านการบััญชีีและการเงิิน รวมถึึงการมีีคุุณสมบััติิของกรรมการ
อิิสระ ตามคำำ�นิิยามกรรมการอิิสระของบริิษััท โดยมีีรายละเอีียด
ตามที่่�ระบุุไว้้ ใน ข้้อ 1. นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ หลัักปฏิิบััติิ
ที่่� 1.1 และแนวปฏิิบััติิที่่� 1.1
ทั้้�งนี้้�กรรมการอิิสระตามคุุณสมบััติิข้้างต้้น อาจได้้รัับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริิษััท ให้้ตััดสิินใจในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััท
บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือ
หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม โดยมีีการตััดสิินใจในรููปแบบ
องค์์คณะ (Collective Decision) ได้้

คุุณสมบััติิกรรมการตรวจสอบ
•

ได้้รัับแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการ หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของ
บริิษััทให้้เป็็นกรรมการตรวจสอบ
•	มีีคุุณสมบััติิเป็็นกรรมการอิิสระ
• ไม่่เป็็นกรรมการที่่� ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้้ตััดสิินใจในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััท บริิษััทใหญ่่
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
• ไม่่เป็็นกรรมการของบริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทย่่อย
ลำำ�ดัับเดีียวกััน เฉพาะที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียน
•	มีีความรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�
ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้้�งนี้้� ต้้องมีีกรรมการตรวจสอบ
อย่่างน้้อยหนึ่่�งคนที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอที่่�
จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของ
งบการเงิินได้้

•	มีีหน้้าที่่�ในลัักษณะเดีียวกัับที่่�กำำ�หนดไว้้ ในประกาศตลาด
หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยว่่าด้้วยคุุณสมบััติิและขอบเขตการ
ดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด

1. ในการพิิจารณาคััดเลืือกกรรมการ จะดำำ�เนิินการโดย
คณะกรรมการสรรหา โดยจะพิิ จ ารณาคัั ด เลืื อ กตาม
หลัักเกณฑ์์ ดัังต่่อไปนี้้�
1.1	พิิจารณาคััดเลืือกตามเกณฑ์์คุุณสมบััติิตามมาตรา 68
แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1.2	พิิจารณาถึึงความรู้้� ประสบการณ์์ ความสามารถ
เฉพาะด้้านที่่�เป็็นประโยชน์์กัับธุุรกิิจของบริิษััท
1.3	สำำ�หรัับกรณีีที่่�เป็็นกรรมการเดิิมที่่�จะกลัับเข้้าดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งอีีกวาระหนึ่่�ง จะพิิจารณาจากผลการปฏิิบััติิงาน
ในช่่วงที่่�เคยดำำ�รงตำำ�แหน่่ง และพิิจารณาถึึงจำำ�นวน
บริิ ษัั ท ที่่� ก รรมการแต่่ ล ะท่่ า นจะไปดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง
ซึ่่�งไม่่ควรเกิิน 5 บริิษััทจดทะเบีียน เพื่่�อป้้องกัันปััญหา
ด้้านประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิงาน
1.4 การแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระ จะพิิจารณาความเป็็น
อิิสระของบุุคคลที่่�จะเสนอให้้รัับคััดเลืือกเป็็นกรรมการ
อิิสระตามหลัักเกณฑ์์ที่่� สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. กำำ�หนด และ
หลัักเกณฑ์์ของบริิษััทเอง
1.5	พิิจารณาวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการอิิสระ
โดยหากเป็็นกรรมการอิิสระเดิิมที่่�จะกลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
อีีกวาระ จะต้้องมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องนัับจาก
วัันที่่� ได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระครั้้�งแรก
ไม่่เกิินกว่่า 9 ปีี โดยจะพิิจารณาถึึงความสมเหตุุสมผล
และความจำำ�เป็็น หากจะแต่่งตั้้�งให้้กรรมการอิิสระท่่านนั้้�น
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไป
1.6 เมื่่�อได้้รายชื่่�อผู้้�ที่�่มีีความเหมาะสมแล้้ว จึึงจะนำำ�รายชื่่�อ
เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อพิิจารณา
และนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�ง
ต่่อไป
2. ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง ให้้กรรมการ
ออกจากตำำ�แหน่่งเป็็นจำำ�นวนหนึ่่�งในสาม ถ้้าจำำ�นวนกรรมการ
ที่่�จะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็นส่่วนไม่่ได้้ ก็็ ให้้ออกโดยจำำ�นวนที่่�ใกล้้ที่่�สุุด
กัับส่่วนหนึ่่�งในสามของคณะกรรมการที่่�จะต้้องออกจากตำำ�แหน่่ง
ในปีีแรก และปีีที่่�สองภายหลัังจดทะเบีียนบริิษััทนั้้�น ให้้จัับฉลากกััน
ว่่าผู้้� ใดจะต้้องออกจากการเป็็นกรรมการ ส่่วนปีีหลััง ๆ ต่่อไป
ให้้กรรมการคนที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดนั้้�นเป็็นผู้้�ออกจาก
ตำำ�แหน่่ง โดยกรรมการซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งแล้้วอาจได้้รัับ
เลืือกตั้้�งใหม่่ได้้
3.	ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งกรรมการโดยใช้้เสีียงข้้างมาก
ตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้�
3.1 ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ตนถืือ
3.2 ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละคนจะต้้องใช้้คะแนนเสีียงที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งหมดตาม
ข้้อ 3.1 เลืือกตั้้�งบุุคคลเดีียว หรืือหลายคนเป็็นกรรมการ
ก็็ ได้้ แต่่จะแบ่่งคะแนนเสีียงให้้แก่่ผู้้� ใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
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3.3	บุุคคลซึ่่�งได้้รัับคะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำำ�ดัับลงมา เป็็น
ผู้้� ได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการเท่่าจำำ�นวนกรรมการที่่�
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ในกรณีีที่่�บุุคคล
ซึ่่�งได้้รัับเลืือกตั้้�งในลำำ�ดัับถััดลงมา มีีคะแนนเสีียงเท่่ากััน
เกิินจำำ�นวนกรรมการที่่�ที่�่ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องเลืือกตั้้�ง
ในครั้้�งนั้้�น ให้้ประธานในที่่�ประชุุมเป็็นผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด
4. ในกรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกจากถึึง
คราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการมีีมติิด้้วยคะแนนเสีียง
ไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4 เลืือกบุุคคลซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะ
ต้้องห้้ามตามกฎหมายมหาชนเข้้าเป็็นกรรมการแทนตำำ�แหน่่ง
กรรมการที่่�ว่่างในการประชุุมคณะกรรมการคราวถััดไป เว้้นแต่่
วาระของกรรมการจะเหลืือน้้อยกว่่า 2 เดืือน โดยบุุคคลซึ่่�งเข้้า
เป็็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่่�ง จะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งกรรมการ
ได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของกรรมการซึ่่�งตนแทน
5.	ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอาจลงมติิให้้กรรมการคนใดออกจากตำำ�แหน่่ง
ก่่อนถึึงคราวออกตามวาระได้้ ด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า
3 ใน 4 ของจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงและ
มีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ ไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือโดย
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
นัับตั้้�งแต่่ปีี 2558 บทบาทการสรรหากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับ
สููงสุุดเป็็นหน้้าที่่�ของคณะกรรมการสรรหา ซึ่่�งได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นที่่�
เรีียบร้้อยแล้้วตามมติิที่�่ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 2/2558
เมื่่�อวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2558 ที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
สรรหาจะเข้้ามาดำำ�เนิินการด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1.	พิิจารณาโครงสร้้างและองค์์ประกอบของคณะกรรมการ
2.	พิิจารณาคุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระ
3.	กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การสรรหากรรมการ
4. จััดทำำ�แผนการพััฒนากรรมการ
5. จััดทำำ�แผนการสืืบทอดงาน (Succession Plan)

การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร

กรรมการของบริิษััททุุกท่่าน มีีคุุณสมบััติิตามกฎข้้อบัังคัับของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และเป็็นผู้้�มีีความรู้้� ความสามารถ
มีีศัักยภาพ โดยกรรมการบริิษััททั้้�ง 8 ท่่าน ได้้ผ่่านการอบรมใน
หลัักสููตรของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการไทย (Thai Institute of
Directors Association : IOD) ในหลัักสููตร Director Accreditation
Program (DAP) ซึ่่�งเป็็นหลัักสููตรที่่�สำำ�คััญและจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งต่่อ
บทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการ นอกจากนี้้�ยััง
ได้้กำำ�หนดเป็็นนโยบายเพื่่�อทราบต่่อคณะกรรมการบริิษััทว่่า ทาง
หน่่วยงานเลขานุุการบริิษััทจะส่่งข้้อมููลโครงการอบรมในหลัักสููตร
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนางานและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน
ให้้กัับคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อทราบและพิิจารณาเป็็นประจำำ�และ
ต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งทางกรรมการบริิษััทแต่่ละท่่านสามารถพิิจารณาคััด
เลืือกและเข้้าร่่วมอบรมในหลัักสููตรต่่าง ๆ ที่่�น่่าสนใจเป็็นการเพิ่่�มพููน
ความรู้้� ให้้กัับตนเองได้้
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นอกจากนี้้�คณะกรรมการได้้กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิเพื่่�อดููแลการบริิหาร
และพััฒนาบุุคลากร รายละเอีียดตามที่่�ระบุุไว้้ ใน ข้้อ 1. นโยบายการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการ หลัักปฏิิบััติิที่�่ 4.4 และแนวปฏิิบััติิที่่� 4.4
โดยเมื่่�อช่่วงปีี 2563 ที่่�ผ่่านมามีีกรรรมการ และผู้้�บริิหารของบริิษััท
ที่่� ได้้เข้้ารัับการอบรม และศึึกษาดููงานในหลัักสููตรต่่าง ๆ เพื่่�อเพิ่่�มพููน
ความรู้้� และใช้้ประโยชน์์เพื่่�อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท ดัังนี้้�
1.	พลเอก เทอดศัักดิ์์� มารมย์์ ประธานกรรมการบริิษััท กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิิสระ ได้้เข้้าอบรมในหลัักสููตรต่่างๆ
และศึึกษาดููงานดัังนี้้�
•	หลัักสููตร “วิิทยาการจััดการสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง
(วบส) รุ่่�นที่่� 5” จััดโดยสถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
ระหว่่างวัันที่่� 12 กุุมภาพัันธ์์ - 6 ตุุลาคม 2563
2. รศ. ทรงกลด จารุุสมบััติิ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิิสระ ได้้เข้้าอบรมในหลัักสููตรต่่างๆ
และศึึกษาดููงานดัังนี้้�
•	หลัักสููตร “วิิทยาการจััดการสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง
(วบส) รุ่่�นที่่� 5” จััดโดยสถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
ระหว่่างวัันที่่� 12 กุุมภาพัันธ์์ - 6 ตุุลาคม 2563
3.	ดร. เอกริินทร์์ วาสนาส่่ง กรรมการอิิสระ ได้้เข้้าอบรมใน
หลัักสููตรต่่าง ๆ และศึึกษาดููงานดัังนี้้�
•	หลัักสููตร “วิิทยาการจััดการสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง
(วบส) รุ่่�นที่่� 6” จััดโดยสถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 – 17 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ทั้้�งนี้้�
เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา
สายพัันธุ์์�ใหม่่ (COVID-19) จึึงต้้องปิิดการเรีียนการ
สอนชั่่�วคราวในเดืือนมกราคม 2564
4. นายชาลีี สุุขสวััสดิ์์� รองประธานกรรมการบริิษััท ได้้เข้้าอบรม
ในหลัักสููตรต่่าง ๆ และศึึกษาดููงานดัังนี้้�
•	หลัักสููตร “วิิทยาการจััดการสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง
(วบส) รุ่่�นที่่� 6” จััดโดยสถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 – 17 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ทั้้�งนี้้�
เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา
สายพัันธุ์์�ใหม่่ (COVID-19) จึึงต้้องปิิดการเรีียนการ
สอนชั่่�วคราวในเดืือนมกราคม 2564
5. นายไพบููลย์์ อรุุณประสบสุุข กรรมการอิิสระ ได้้เข้้าอบรมใน
หลัักสููตรต่่าง ๆ และศึึกษาดููงานดัังนี้้�
•	หลัักสููตร “ผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการพััฒนาผู้้�นำำ�เมืือง”
รุ่่�นที่่� 5 จััดโดยมหาวิิทยาลััยนวมิินทราธิิราช พฤศจิิกายน
2562 - มีีนาคม 2563
6. นายพงศ์์พัันธุ์์� สุุริิยอััมพร ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
ได้้เข้้ารัับการอบรมในหลัักสููตรต่่าง ๆ ดัังนี้้�
• โครงการอบรมเพื่่�อทดสอบนัักบััญชีีบริิหารระดัับสููง
จััดโดย สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์ ระหว่่าง
วัันที่่� 19 - 21 กุุมภาพัันธ์์ 2563
โดยกรรมการรวม 5 ท่่าน จากทั้้�งหมด 8 ท่่าน และผู้้�บริิหารจำำ�นวน
รวม 1 ท่่าน ดัังกล่่าว เข้้าอบรมหลัักสููตรหรืือกิิจกรรมสััมมนา
เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้� ในการปฏิิบััติิงาน
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รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

แผนการสืืบทอดงาน (Succession Plan)

คณะกรรมการสรรหา ได้้พิิจารณาและวางนโยบายเกี่่�ยวกัับแผนการ
สืืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในกรณีีที่่�
ผู้้�บริิหารไม่่สามารถปฏิิบััติิงานได้้ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ยัังคงต่่อเนื่่�อง และเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยได้้วางแผนการ
สืืบทอดตำำ�แหน่่งงานในหน้้าที่่�ต่่าง ๆ โดยบุุคลากรที่่�มีีความรู้้� ความ
สามารถ และประสบการณ์์ เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิงานแทนตำำ�แหน่่ง
ที่่�ว่่างลงได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง หรืือเพื่่�อการก้้าวสู่่�ตำำ�แหน่่งที่่�สููงขึ้้�น โดยมีี
รายละเอีียด ดัังนี้้�
1. จััดให้้ผู้้�บริิหารระดัับรองลงไปมีีโอกาสได้้ทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงในสายงานที่่�ตััวเองมีีบทบาทรัับผิิดชอบ การได้้เข้้าร่่วม
รัับฟัังการประชุุมในระดัับที่่�เป็็นการมอบหมายนโยบายจาก
ผู้้�บริิหารระดัับสููง
2. จััดเตรีียมให้้มีีบุุคลากรที่่�มีีความสามารถเฉพาะทางให้้มีีความ
สามารถบริิหารงานด้้านอื่่�น ๆ เพิ่่�มมากขึ้้�นกว่่าเดิิมเพื่่�อเตรีียม
รองรัับในระดัับตำำ�แหน่่งงานที่่�สููงขึ้้�น
3.	กำำ�หนดให้้ผู้้�บริิหารระดัับรองที่่�มีีศัักยภาพเป็็นผู้้�สืืบทอด
ตำำ�แหน่่งงาน
4. เปิิดโอกาสให้้ผู้้�บริิหารระดัับรองมีีโอกาสได้้เข้้ารัับการอบรม
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับการเป็็นผู้้�นำำ�องค์์กร การสร้้างจิิตสำำ�นึึกใน
ระดัับความรัับผิิดชอบ และความซื่่�อสััตย์์ต่่อองค์์กร รวมถึึง
แนวทางบริิหารงานบุุคลากรในสายงานที่่ตั� วั เองเป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบ
5. พััฒนาให้้ผู้้�บริิหารงานระดัับรองมีีโอกาสได้้นำำ�เสนอแผนงาน
และผลการปฏิิบััติิงานต่่อผู้้�บริิหารระดัับสููง
นอกจากนี้้�คณะกรรมการได้้กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิสำำ�หรัับแผนสืืบทอด
ตำำ�แหน่่ง รายละเอีียดตามที่่�ระบุุไว้้ ใน ข้้อ 1. นโยบายการกำำ�กัับดููแล
กิิจการ หลัักปฏิิบััติิที่่� 4.1 และแนวปฏิิบััติิที่่� 4.1

4. การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อย
และบริิษััทร่่วม

คณะกรรมการบริิษััทมีีกลไกในการกำำ�กัับดููแลที่่�ทำำ�ให้้สามารถควบคุุม
ดููแลการจััดการและรัับผิิดชอบการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อย และ
บริิษััทร่่วม ซึ่่�งขณะนี้้�มีีทั้้�งหมด 5 บริิษััท คืือ
บริิษััทย่่อย
1. บริิษััท วีีวีี เดคคอร์์ จำำ�กััด ซึ่่�งบริิษััทเข้้าเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นในสััดส่่วน
ร้้อยละ 99.50
2. บริิษััท อีีซีีเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด ซึ่่�งบริิษััทเข้้าเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใน
สััดส่่วนร้้อยละ 75.00
3. บริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด ซึ่่�งบริิษััทเข้้าเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใน
สััดส่่วนร้้อยละ 99.99
4. บริิษััท แพลนเนทบอร์์ด จำำ�กััด ซึ่่�งบริิษััทเข้้าเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใน
สััดส่่วนร้้อยละ 57

บริิษััทร่่วม
1. บริิษััท กรีีน เอิิร์์ธ พาวเวอร์์ (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด (GEP) ซึ่่�งบริิษััท
เข้้าเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 20
เพื่่�อดููแลรัักษาผลประโยชน์์ ในเงิินลงทุุนของบริิษััท บริิษััทได้้จััดส่่ง
บุุคคลเพื่่� อ เป็็ น ตัั ว แทนของบริิ ษัั ท เข้้ า ร่่ ว มเป็็ น กรรมการ และ
ผู้้�บริิหารในตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการในบริิษััทย่่อย และเข้้าร่่วมเป็็น
กรรมการในบริิษััทร่่วม โดยขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ในฐานะกรรมการ
และกรรมการผู้้�จััดการของบริิษััทย่่อย จะมีีรายละเอีียดเช่่นเดีียวกััน
กรรมการ และกรรมการผู้้�จััดการของบริิษััท โดยตััวแทนของบริิษััทที่่�
เข้้าร่่วมเป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อย รวมถึึงบริิษััทร่่วม จะมีีส่่วนร่่วม
ในการกำำ�หนดนโยบายที่่�สำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ อาทิิ ด้้านการ
บริิหารงาน การลงทุุน เป็็นต้้น
นอกจากนี้้�คณะกรรมการได้้กำำ�หนดนโยบายกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมเป็็น 2 ส่่วน หลััก ได้้แก่่ นโยบายการ
กำำ�กัับดููแลด้้านการบริิหาร และนโยบายการควบคุุมด้้านการเงิินของ
บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม รายละเอีียดตามที่่�ระบุุไว้้ ใน ข้้อ 1. นโยบาย
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ หลัักปฏิิบััติิที่่� 3.6 และแนวปฏิิบััติิที่่� 3.6
ทั้้�งนี้้�ในส่่วนการเข้้าลงทุุนในบริิษััทร่่วม ได้้แก่่ บริิษััท กรีีน เอิิร์์ธ
พาวเวอร์์ (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด ซึ่่�งทางบริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด
ในฐานะบริิษััทย่่อย เป็็นผู้้�เข้้าถืือหุ้้�นใน GEP คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ
20 ในระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีีการจััดทำำ�สััญญาระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�น โดยมีี
รายละเอีียดเงื่่�อนไขที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
1. GEP และ GEP-Myanmar มีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
ในอััตราส่่วนร้้อยละ 90 ของกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหััก Mandatory
Prepayment (MPP) ในอััตราส่่วนร้้อยละ 50 และงบค่่าใช้้จ่่าย
ปรัับปรุุงประจำำ�ปีีที่่�เกิิดขึ้้�นในรอบปีีนั้้�น ๆ แล้้ว
2. ภายหลัังจากที่่� GEP อยู่่�ระหว่่างการเตรีียมตััวเพื่่�อเข้้าเป็็น
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ และได้้มีีการแต่่งตั้้�ง
กรรมการอิิสระเข้้าในโครงสร้้างคณะกรรมการของ GEP
ทาง ECF-Power จะมีีสิิทธิิเสนอชื่่�อกรรมการจำำ�นวน 1 คน
ซึ่่�งจะดำำ�รงตำำ�แหน่่งจนกว่่าจะสิ้้�นสุุดระยะเวลา 1 ปีี หลัังจาก
วัันที่่�เริ่่�มดำำ�เนิินการจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์ของเฟสที่่�
1 - 4 ครบถ้้วน หรืือเมื่่�อ ECF-Power ได้้ขายหุ้้�นทั้้�งหมด
ให้้แก่่บุุคคลอื่่�น (แล้้วแต่่กรณีีใดเกิิดขึ้้�นก่่อน)
3. ในกรณีีที่่�ผู้้�ขายต้้องการจะขายหุ้้�นใน GEP ให้้แก่่นัักลงทุุนอื่่�น
ECF-Power มีีสิิทธิิบัังคัับให้้ผู้้�ขายนำำ�หุ้้�นของ ECF-Power
ไปขายแก่่นัักลงทุุนดัังกล่่าวในข้้อตกลงเดีียวกัันพร้้อมกัันด้้วย
(Tag Along Right)
4.	หากผู้้�ถืือหุ้้�นรายใดใน GEP ต้้องการขายหุ้้�นให้้แก่่บุุคคล
ภายนอก ต้้องให้้สิทิ ธิิในการซื้้อ� หุ้้�นกัับผู้้�ถือื หุ้้�นรายอื่่น� ทุุกรายก่่อน
(Right of First Refusal) ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละรายสามารถ
โอนหุ้้�นให้้แก่่บริิษััทในเครืือได้้ โดยไม่่ต้้องขอความยิินยอมจาก
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายอื่่�น

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

5.	จนกว่่าจะสิ้้�นสุุดระยะเวลา 1 ปีี หลัังจากวัันที่่�เริ่่�มดำำ�เนิินการ
จำำ�หน่่ายไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์ของเฟสที่่� 1 ถึึง 4 ครบถ้้วน บริิษััท
ต้้องคงอำำ�นาจควบคุุมในบริิษััท โดย 1.สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของ
นายชาลีี สุุขสวััสดิ์์� นายอารัักษ์์ สุุขสวััสดิ์์� และนางสาวทิิพวรรณ
สุุขสวััสดิ์์� รวมกัันไม่่ต่ำ�ำ�กว่่าร้้อยละ 25 และคงสััดส่่วนการเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่สุุด (Single Largest Shareholder) และ 2.บริิษััท
ต้้องมีีอำำ�นาจควบคุุมใน ECF-Power ไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม
6. ECF-Power มีีสิิทธิิคััดค้้าน (Veto) สำำ�หรัับเรื่่�องที่่�สงวนไว้้
(Reserved Matters) โดยมีีรายละเอีียดตามที่่�ระบุุไว้้ ในสััญญา
ระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�น
7.	ข้้อกำำ�หนดห้้าม ECF-Power ทำำ�การแข่่งขัันในประเทศเมีียนมาร์์
(Non-Competition in Myanmar) กำำ�หนดว่่า ทาง ECFPower ขอรัับรองว่่า จะไม่่มีีบริิษััทในกลุ่่�มไม่่ว่่าจะเป็็นรููปแบบ
การเข้้าลงทุุนแบบทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนร่่วมกัับบุุคคลอื่่�นรวม
ถึึงในนามส่่วนตััวหรืือแต่่งตั้้�งตััวแทนเพื่่�อเข้้าบริิหารจััดการหรืือ
ลงทุุนในธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ใด ๆ ในประเทศ
เมีียนมาร์์ เว้้นแต่่จะได้้รัับหนัังสืือยิินยอมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
จากผู้้�ถืือหุ้้�นกลุ่่�ม B หรืือ Noble Planet Pte. Ltd. ก่่อน

5. การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน

ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 11/2561 เมื่่�อวัันที่่�
31 ตุุลาคม 2561 ได้้กำำ�หนดระเบีียบข้้อบัังคัับโดยกำำ�หนดนโยบาย
การป้้องกัันและกำำ�กัับการใช้้ข้้อมููลภายใน เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลััก
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท ดัังนี้้�
ตามที่่�บริิษััทมีีนโยบายที่่�จะกำำ�กัับดููแลกิิจการด้้านการป้้องกัันและ
กำำ�กัับดููแลการใช้้ข้้อมููลภายในของบริิษััท รวมถึึงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการ
เข้้าทำำ�ธุุรกรรมใด ๆ ที่่�ยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณชน (ธุุรกรรมลัับ)
ไปเพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตน โดยบริิษััท ได้้กำำ�หนดนโยบายการป้้องกััน
และกำำ�กัับดููแลการใช้้ข้้อมููลภายในของบริิษััท ดัังนี้้�
1. กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมกิิจการ พนัักงาน
หรืือลููกจ้้างของบริิษััท และบริิษััทย่่อย ถููกสัันนิิษฐานว่่า
เป็็นบุุคคลผู้้�รู้้�หรืือครอบครองข้้อมููลภายใน จะต้้องรัักษา
ความลัับ และ/หรืือข้้อมููลภายในของบริิษััท และบริิษััทย่่อย
2.	ข้้อมููลภายใน หมายถึึง ข้้อมููลที่่�ยัังมิิได้้มีีการเปิิดเผยต่่อประชาชน
เป็็นการทั่่�วไปซึ่่�งเป็็นสาระสำำ�คััญต่่อการเปลี่่�ยนแปลงราคาหรืือ
มููลค่่าของหลัักทรััพย์์ของบริิษััท
3. กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมกิิจการ พนัักงาน
หรืือลููกจ้้างของบริิษััท และบริิษััทย่่อย จะต้้องไม่่นำำ�ความลัับ
และ/หรืือข้้อมููลภายในของบริิษััท และบริิษััทย่่อยไปเปิิดเผย
หรืือแสวงหาประโยชน์์แก่่ตนเองหรืือเพื่่�อประโยชน์์แก่่บุุคคลอื่่�น
ใด หรืือบุุคคลภายนอกบริิษััท หรืือบุุคคลอื่่�นซึ่่�งมิิได้้ทำำ�หน้้าที่่�
ในการป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน ไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม
ไม่่ว่่าโดยเจตนาหรืือไม่่เจตนา และไม่่ว่่าจะได้้รัับผลตอบแทน
หรืือไม่่ก็็ตาม
4. กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมกิิจการ พนัักงาน
หรืือลููกจ้้างของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย หากกระทำำ�การดัังต่่อไปนี้้�
•	ซื้้�อหรืือขายหลัักทรััพย์์หรืือเข้้าผููกพัันตามสััญญาซื้้�อ
ขายล่่วงหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหลัักทรััพย์์ ไม่่ว่่าเพื่่�อตนเอง
หรืือบุุคคลอื่่�น หรืือ

•
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เปิิดเผยข้้อมููลภายในแก่่บุุคคลอื่่�นไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือ
ทางอ้้อมและไม่่ว่่าโดยวิิธีีใด โดยรู้้�หรืือควรรู้้�ว่่า ผู้้�รัับข้้อมููล
อาจนำำ�ข้้อมููลนั้้�นไปใช้้ประโยชน์์ ในการซื้้�อหรืือขายหลััก
ทรััพย์์ หรืือเข้้าผููกพัันตามสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้าที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับหลัักทรััพย์์ ไม่่ว่่าเพื่่�อตนเองหรืือบุุคคลอื่่�น

จะต้้องระวางโทษจำำ�คุุกไม่่เกิินสองปีี หรืือปรัับตั้้�งแต่่ห้้าแสนบาทถึึง
สองล้้านบาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ (หรืือโทษจำำ�คุุกไม่่เกิินห้้าปีี หรืือ
ปรัับตั้้�งแต่่หนึ่่�งล้้านบาทถึึงห้้าล้้านบาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ) เว้้นแต่่
เป็็นการกระทำำ�ในลัักษณะที่่�มิิได้้เป็็นการเอาเปรีียบบุุคคลอื่่�นหรืือใน
ลัักษณะตามที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ประกาศกำำ�หนด
5. นโยบายนี้้�ให้้รวมถึึงคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะของ
กรรมการ ผู้้บ� ริิหาร หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมกิิจการ พนัักงานหรืือ
ลููกจ้้างของบริิษััท และบริิษััทย่่อยด้้วย ทั้้�งนี้้�ห้้ามมิิให้้กรรมการ
ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม พนัักงานหรืือลููกจ้้างของ
บริิษััท ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกรรมลัับ (รวมถึึงคู่่�สมรสและบุุตร
ซึ่่�งยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ) ของบริิษััท และบริิษััทย่่อยที่่�รัับทราบ
ข้้อมููลภายใน ดำำ�เนิินการซื้้�อหรืือขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััท
ภายในระยะเวลา 30 วััน ก่่อนการเปิิดเผย และภายหลัังจากการ
เปิิดเผย 24 ชั่่�วโมง สำำ�หรัับข้้อมููลงบการเงิินรายไตรมาส
งบการเงิินรายปีี รวมถึึงธุุรกรรมการเข้้าทำำ�รายการใด ๆ
ที่่�อยู่่�ระหว่่างรอการนำำ�เสนอเข้้าสู่่�ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
ในครั้้�งถััดไป ที่่�อาจจะมีีผลกระทบต่่อราคาหุ้้�นหรืือหลัักทรััพย์์
ของบริิษััท รวมทั้้�งห้้ามไม่่ให้้เปิิดเผยข้้อมููลนั้้�นต่่อบุุคคลอื่่�นด้้วย
ไม่่ว่่าจะโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม โดยเจตนาหรืือไม่่เจตนาก็็ตาม
6. กรรมการ ผู้้�บริิหาร มีีหน้้าที่่�ที่�่ต้้องจััดทำำ�และส่่งรายงานการถืือ
หลัักทรััพย์์ ในบริิษััทของตนเอง คู่่�สมรสหรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินด้้วยกััน
ฉัันสามีีภริิยา บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ รวมถึึงนิิติิบุุคคลที่่�
ผู้้�มีีหน้้าที่่�รายงาน คู่่�สมรสหรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินด้้วยกัันฉัันสามีีภริิยา
หรืือบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะถืือหุ้้�นรวมกัันเกิินกว่่าร้้อยละ 30
ของจำำ�นวนสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดและมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นมาก
ที่่�สุุดในนิิติิบุุคคลนั้้�น ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา
59 โดยหากเป็็นกรรมการ และผู้้�บริิหารที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่
ให้้รายงานภายใน 7 วัันทำำ�การ นัับแต่่วัันที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
การถืือหลัักทรััพย์์ และภายใน T+3 วัันทำำ�การนัับแต่่วัันที่่�มีีการ
ซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์ของบริิษััท
7. ในส่่วนของกรรมการของบริิษััท ให้้เลขานุุการบริิษััทรายงาน
ข้้อมููลการซื้้�อ – ขายหุ้้�น หรืือการถืือครองหลัักทรััพย์์ของ
บริิษััท ในกรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
รัับทราบเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาสด้้วย
การกำำ�หนดรายละเอีียดบุุคคลที่่�อาจเข้้าข่่ายการรัับรู้้�
ข้้อมููลภายในของบริิษััท มีีดัังนี้้�
1. กรรมการ
2. ผู้้�บริิหาร
3. ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
4.	พนัักงาน หรืือลููกจ้้างของบริิษััท
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ผู้้�มีีหน้้าที่่�ต้้องจััดทำำ�และส่่งรายงานการถืือหลัักทรััพย์์
ของบริิษััท
1. กรรมการ
2. ผู้้�บริิหาร
3.	คู่่�สมรส หรืือผู้้�ที่อ�่ ยู่่�กิินด้้วยกัันฉัันสามีีภริิยา ของกรรมการ
4.	คู่่�สมรส หรืือผู้้�ที่�่อยู่่�กิินด้้วยกัันฉัันสามีีภริิยา ของผู้้�
บริิหาร
5.	บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ของกรรมการ
6.	บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ของผู้้�บริิหาร
7.	นิิติิบุุคคลที่่�กรรมการ ผู้้�บริิหาร คู่่�สมรส หรืือผู้้�ที่�่อยู่่�กิิน
ด้้วยกัันฉัันสามีีภริิยา หรืือบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ถืือ
หุ้้�นรวมกัันเกิินกว่่าร้้อยละ 30 ของจำำ�นวนสิิทธิิออกเสีียง
ทั้้�งหมดและมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นมากที่่�สุุดในนิิติิบุุคคลนั้้�น
การจััดให้้มีีหน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
(Compliance Unit)
	หน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน (Compliance Unit) มีีหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบ ดัังนี้้�
1.	กำำ�กัับดููแล สอบทานเพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าบริิษััทได้้มีีการ
ปฏิิบััติิตามกฎหมาย ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
หรืือกฎระเบีียบของหน่่วยงานราชการอย่่างถููกต้้อง
2. ให้้ความเห็็นทางกฎหมายแก่่คณะกรรมการบริิษััทและ
ฝ่่ายจััดการเพื่่�อให้้การประกอบธุุรกิิจของบริิษััทปฏิิบััติิ
ตามกฎหมาย ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ หรืือ
กฎระเบีียบของหน่่วยงานราชการ ตลอดจนติิดตามฝ่่าย
จััดการให้้ระงัับการกระทำำ�รายการใดหรืือการกระทำำ�ใด ๆ
ที่่�อาจฝ่่าฝืืน กฎหมายข้้อกำำ�หนด หรืือกฎระเบีียบดัังกล่่าว
3.	สอบทานหลัักฐาน กรณีีมีีข้้อสงสััยว่่ามีีรายการหรืือ
การกระทำำ�ใด ๆ ที่่�อาจฝ่่าฝืืนกฎหมาย หรืือข้้อกำำ�หนด
ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ หรืือกฎระเบีียบของหน่่วยงาน
ราชการ ซึ่่�งมีีหรืืออาจมีีผลกระทบต่่อฐานะการเงิิน
และผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
4.	ประสานงานกัับหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน และ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่่�อสอบทานหรืือ
ร่่วมกัันหาแนวทางปฏิิบััติิให้้บริิษััทมีีระบบการควบคุุม
ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ
5. การเข้้าร่่วมในการพิิจารณากำำ�หนดและให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยว
กัับความเหมาะสม ในขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานของบริิษััท
เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าปฏิิบััติิตามนโยบาย แนวทาง กฎเกณฑ์์
หรืือข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�กำำ�หนดโดยกฎหมายอย่่างถููกต้้อง
6. เป็็นศููนย์์รวมและเผยแพร่่ข้้อมููล ตลอดจนให้้ความรู้้�และ
คำำ�ปรึึกษาแก่่หน่่วยงานต่่าง ๆ ภายในบริิษััทเกี่่�ยวกัับวิิธีี
ปฏิิบััติิงานเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับกฎหมาย ระเบีียบ และ
หลัักเกณฑ์์ที่่�พึึงต้้องปฏิิบััติิต่่าง ๆ

ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี

บริิษััทมีีค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีสำำ�หรัับบริิษััทและบริิษััทย่่อย
โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
1.	ค่่าตรวจสอบบััญชีีประจำำ�ปีี (Audit Fee)
	สำำ�หรัับปีี 2563 บริิษััทได้้ว่่าจ้้างผู้้�สอบบััญชีี ได้้แก่่ นายอััครเดช
เปลี่่�ยนสกุุล ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขทะเบีียน 5389 แห่่ง
บริิษััท เอ็็ม อาร์์ แอนด์์ แอสโซซิิเอท จำำ�กััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีี
ของบริิษััทและบริิษััทย่่อยในรอบปีี 2563 โดยมีีค่่าตรวจสอบ
บััญชีีประจำำ�ปีีเป็็นจำำ�นวนเงิินรวม 1,850,000 บาท (หนึ่่�งล้้าน
แปดแสนห้้าหมื่่�นบาทถ้้วน)
2.	ค่่าสอบทานข้้อมููลทางการเงิินรายไตรมาส (สามไตรมาส)
(Non Audit Fee)
	คิิดเป็็นจำำ�นวนเงิิน 840,000 บาท (แปดแสนสี่่�หมื่่�นบาทถ้้วน)
รวมเป็็นจำำ�นวนเงิินสำำ�หรับั ค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2563
เท่่ากัับ 2,690,000 บาท (สองล้้านหกแสนเก้้าหมื่่�นบาทถ้้วน)
ในปีี 2563 ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท คืือ นายอััครเดช เปลี่่�ยนสกุุล
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 5389 จากบริิษััท เอ็็ม อาร์์ แอนด์์
แอสโซซิิเอท จำำ�กััด ซึ่่�งอยู่่�ในรายชื่่�อผู้้�สอบบััญชีีที่่� ได้้รัับความเห็็นชอบ
จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
มีีความเป็็นอิิสระ และไม่่มีีความสััมพัันธ์์หรืือมีีส่่วนได้้เสีียระหว่่าง
ผู้้�สอบบััญชีีกัับบริิษััท/บริิษััทย่่อย/ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่/ผู้้�บริิหาร รวมถึึง
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลดัังกล่่าวแต่่อย่่างใด
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การควบคุุมภายในและการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดระบบการควบคุุมภายใน ทั้้�งใน
ระดัับผู้้�บริิหารและระดัับปฏิิบััติิการเพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพและ
ประสิิทธิิผลในการปฏิิบััติิงานในทุุกระดัับชั้้�น ซึ่่�งที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 มีีกรรมการ
ตรวจสอบเข้้าร่่วมประชุุมครบทุุกท่่าน ได้้ประเมิินความเพีียงพอของ
ระบบควบคุุมภายในของบริิษััท ตามแบบประเมิินความเพีียงพอของ
ระบบควบคุุมภายในรวม 5 ด้้าน ได้้แก่่ การควบคุุมภายในองค์์กร
(Control Environment) การประเมิินความเสี่่�ยง (Risk Assessment)
การควบคุุมการปฏิิบััติิงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศ
และการสื่่�อสารข้้อมููล (Information and Communication) และ
ระบบการติิดตาม (Monitoring Activities) โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า บริิษััทมีีระบบควบคุุมภายในเรื่่�องการ
ทำำ�ธุุรกรรมกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�ที่�่เกี่่�ยวข้้อง
กัับบุุคคลดัังกล่่าวอย่่างเหมาะสมและเพีียงพอกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััทแล้้ว ซึ่่�งการพิิจารณาอนุุมััติิการทำำ�ธุุรกรรมดัังกล่่าว
จะคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทเป็็นสำำ�คััญ และถืือเสมืือน
เป็็นรายการที่่�กระทำำ�กัับบุุคคลภายนอก ทั้้�งนี้้� การอนุุมััติิธุุรกรรม
ดัังกล่่าวจะกระทำำ�โดยผู้้�ที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียในธุุรกรรมดัังกล่่าวเท่่านั้้�น
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทยัังได้้ ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับระบบ
ควบคุุมภายในสำำ�หรัับหััวข้้ออื่่�นว่่ามีีความเพีียงพอและเหมาะสมแล้้ว
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในของบริิษััท บริิษััท
มีีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�สอบทานให้้บริิษััทมีีระบบ
ควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสม เพีียงพอและ
มีีประสิิทธิิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความ
เพีียงพอของระบบควบคุุมภายในและระบบการปฏิิบััติิงานของ
บริิษััทร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีี ผู้้�ตรวจสอบภายใน และผู้้�บริิหารบริิษััท
เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานของบริิษััทเป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ และ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
บริิษััทได้้มีีการจััดตั้้�งหน่่วยงานตรวจสอบภายในเพื่่�อทำำ�หน้า้ ที่่�ในบริิษััท
และเข้้าร่่วมประชุุมกัับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อรายงานผล
การตรวจสอบภายในที่่�เกิิดขึ้้�น ได้้แก่่ นางสาวพิิมพ์์รำำ�ไพ บุุญชะนะ
ร่่วมกัับการว่่าจ้้างคนนอกควบคู่่�กััน ซึ่่�งบริิษััทได้้ว่่าจ้้าง บริิษััท
แอค-พลััส คอนซััลแตนท์์ จำำ�กััด โดยมีีนางสาววรรณา เมลืืองนนท์์
(กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท แอค-พลััส คอนซััลแตนท์์ จำำ�กััด) เป็็น
หััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบและ
จััดทำำ�ระบบตรวจสอบการควบคุุมภายในของบริิษััทเพื่่�อเพิ่่�มการ
ตรวจสอบและถ่่วงดุุลในการปฏิิบััติิงานของทุุกฝ่่ายงาน ซึ่่�งบริิษััท
เริ่่�มว่่าจ้้างบริิษััท แอค-พลััส คอนซััลแตนท์์ จำำ�กััด ตั้้�งแต่่ไตรมาส
ที่่� 3 ของปีี 2554

นอกจากนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบยัังมีีความเห็็นว่่า ได้้กำำ�กัับดููแล
ให้้ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานตรวจสอบภายในมีีวุุฒิิการศึึกษา
ประสบการณ์์ การอบรมที่่�เหมาะสมเพีียงพอกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ดัังกล่่าวแล้้ว
โดยผู้้�ตรวจสอบภายในจะนำำ�เสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้้�งจััดทำำ�แผนการ
ตรวจสอบภายในประจำำ�ปีีเพื่่�อนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิแผนงาน สำำ�หรัับใช้้ติิดตามและ
ตรวจสอบความถููกต้้องสมบููรณ์์ ในการปฏิิบััติิงานให้้สอดคล้้อง
กัับแผนงานและนโยบายที่่�บริิษััทกำำ�หนด ซึ่่�งบริิษััทได้้ดำำ�เนิินการ
ปรัับปรุุงและพััฒนาคุุณภาพการควบคุุมภายในอย่่างต่่อเนื่่�อง
ทั้้�งนี้้� ที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 25
กุุมภาพัันธ์์ 2564 ผู้้�ตรวจสอบภายในได้้นำำ�เสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน รวมถึึงข้้อเสนอแนะและการดำำ�เนิินการของบริิษััทต่่อ
ข้้อเสนอแนะที่่�มีีต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อรัับทราบ
ซึ่่�งทางคณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับทราบถึึงข้้อเสนอแนะในประเด็็น
ด้้านระบบควบคุุมภายในบางประเด็็นที่่�จะต้้องดำำ�เนิินการแก้้ ไข โดยจะ
บรรจุุเข้้าเป็็นวาระการติิดตามต่่อเนื่่�องในการประชุุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบในคราวต่่อไป ทั้้�งนี้้�ผู้้�ตรวจสอบภายในจะนำำ�เสนอผล
การตรวจติิดตามและข้้อตรวจพบใหม่่ที่�่อาจจะเกิิดขึ้้�นต่่อที่่�ประชุุม
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อรัับทราบเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
โดยภายหลัังจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับทราบ
ถึึงผลการตรวจติิดตามและข้้อตรวจพบใหม่่แล้้ว ประธานกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็็นผู้้�นำำ�เสนอรายละเอีียดข้้อมููลดัังกล่่าวต่่อที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อรัับทราบ โดยคณะกรรมการบริิษััท
ได้้จััดให้้มีีและเปิิดเผยถึึงระบบควบคุุมภายในและระบบบริิหาร
ความเสี่่�ย ง ซึ่่�ง จะปรากฎในรายงานรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประจำำ�ปีี 2563 ที่่� ได้้เปิิดเผยไว้้ ในรายงานประจำำ�ปีี นอกจาก
นี้้� คณะกรรมการได้้พิิจารณาระบบควบคุุมภายในและระบบบริิหาร
ความเสี่่�ยงของบริิษััท โดยหััวข้้อความเสี่่�ยงหลัักที่่�คณะกรรมการบริิษััท
ให้้ความสำำ�คััญ ประกอบด้้วยความเสี่่�ยงด้้านต่่าง ๆ และแนวทางใน
การจััดการกัับความเสี่่�ยงดัังกล่่าว โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�

1. ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิงาน

บริิษััทได้้จััดให้้มีีการประชุุมเพื่่�อติิดตามปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นจากการ
ปฏิิบััติิงานเป็็นประจำำ�ทุุกสััปดาห์์ ระหว่่างหน่่วยงานสำำ�นัักงาน
ใหญ่่ ซึ่่�งเป็็นส่่วนของโรงงานผลิิต กัับหน่่วยงานด้้านฝ่่ายการ
ตลาด ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ในส่่วนของสาขา เพื่่�อจะได้้ประสานงาน และ
สามารถรัับทราบปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นจากการปฏิิบััติิงานร่่วมกััน
ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี นอกจากนี้้�ยัังมีีการติิดตามการปฏิิบััติิงาน
ในระดัับแผนก ฝ่่าย และหน่่วยงานร่่วมกัันทั้้�งรายวััน และ
รายสััปดาห์์อีีกด้้วย
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2. ความเสี่่�ยงด้้านการเงิินและอััตราแลกเปลี่่�ยน

	ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน ประเด็็นที่่�สำำ�คััญในขณะนี้้�คืือ เรื่่�องการ
บริิหารลููกหนี้้� เนื่่�องจากบริิษััทมีีการขยายงานออกไปอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง โดยในประเด็็นนี้้�ขอให้้หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบเร่่งแก้้ ไข
ระบบการจััดการเพื่่�อติิดตามหนี้้�ให้้มีีความรอบคอบรััดกุุมและ
ทัันต่่อสถานการณ์์ที่�่เกิิดขึ้้�นกัับลููกค้้าแต่่ละรายให้้เข้้าสู่่�ระบบ
ที่่�ถููกต้้องและเหมาะสม โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดระยะเวลา
การจััดเก็็บหนี้้� และลดมููลค่่าหนี้้�ค้้างชำำ�ระนานให้้ลดลงอย่่าง
ต่่อเนื่่�องและโดยเร็็วต่่อไป สำำ�หรัับด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยน บริิษััทได้้
ติิดตามความเคลื่่�อนไหวเพื่่�อให้้ทราบถึึงแนวโน้้มที่่�จะเกิิดความ
ผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยนได้้ทัันท่่วงทีี นอกจากนี้้�ยัังมีีวงเงิิน
ซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า (Forward Contract) กัับ
สถาบัันการเงิินเพื่่�อใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการป้้องกัันความเสี่่�ยง
และรองรัับการผัันผวนของค่่าเงิินที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น นอกจากนี้้�ยััง
ได้้พิิจารณาเพื่่�อหาแนวทางลดต้้นทุุนการทางการเงิินจากการ
กู้้�ยืืมเพื่่�อใช้้ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและขยายการลงทุุนในโครงการ
ต่่าง ๆ ในช่่วงที่่�ผ่่านมาให้้ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�องด้้วยเช่่นกััน

3. ความเสี่่�ยงด้้านการผลิิต

	ประกอบด้้วยความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับ
วััตถุุดิิบ อาทิิ ปััญหาการขาดแคลน ความผัันผวนของราคา
วััตถุุดิิบ ความเสี่่�ยงจากการขาดแคลนแรงงาน ซึ่่�งแนวทาง
ป้้องกัันความเสี่่�ยงเหล่่านี้้� บริิษััทกำำ�หนดเป็็นนโยบายที่่�กำำ�หนด
ให้้หน่่วยงานที่่�เป็็นผู้้�ดููแลรัับผิิดชอบต้้องคอยตรวจติิดตาม
และคาดการณ์์ถึึงปััญหาที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น โดยจะต้้องรายงาน
ให้้ระดัับผู้้�บริิหารทราบโดยเร็็ว หากมีีสััญญาณ หรืือแนว
โน้้มความผิิดปกติิที่�่อาจจะเกิิดขึ้้�นได้้ รวมถึึงยัังเน้้นนโยบาย
การลดต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายในการผลิิตให้้ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง
ด้้วย นอกจากนี้้�เนื่่�องจากธุุรกิิจการเป็็นผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่าย
เฟอร์์นิิเจอร์์คืือ ธุุรกิิจที่่�มีีการพึ่่�งพาด้้านแรงงานสููง ที่่�ผ่่าน
มาบริิษััทได้้พยายามที่่�จะหาแนวทางลดจำำ�นวนแรงงานในสาย
งานการผลิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง จึึงได้้ลงทุุนสั่่�งซื้้�อเครื่่�องจัักรแบบ
กึ่่�งอััตโนมััติิเข้้ามาเพิ่่�มในการสายผลิิต ซึ่่�งคาดว่่าการลงทุุน
ดัังกล่่าวจะต่่อเนื่่�องถึึงปีี 2564 นี้้�

4. ความเสี่่�ยงด้้านลููกค้้ารายใหม่่และการพึ่่�งพิิงลููกค้้าใน
ปััจจุุบััน
	ปััจจุุบัันบริิษััทลดความเสี่่�ยงด้้านลููกค้้ารายใหม่่ โดยการตรวจ
สอบถึึงความมีีตััวตน และความน่่าเชื่่�อถืือทางด้้านการเงิิน ผ่่าน
ข้้อมููลของกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ ก่่อนจะ
พิิจารณาให้้เครดิิตเทอมสำำ�หรัับลููกค้้ารายใหม่่ สำำ�หรัับการ
พึ่่�งพิิงลููกค้้าปััจจุุบัันบริิษััทสามารถลดการพึ่่�งพิิงกลุ่่�มลููกค้้า
ต่่างประเทศได้้จากเดิิม โดยปััจจุุบัันบริิษััทมีีสััดส่่วนลููกค้้าต่่าง
ประเทศ และลููกค้้าในประเทศที่่�ใกล้้เคีียงกััน รวมถึึงฝ่่ายการ
ตลาดของบริิษััท สามารถขยายฐานลููกค้้าไปยัังกลุ่่�มลููกค้้า
ในประเทศสหรััฐอเมริิกา อิินเดีีย และจีีน ได้้เพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งจะช่่วย
ลดการพึ่่�งพิิงลููกค้้าในประเทศญี่่�ปุ่่�น ที่่�ปััจจุุบัันคิิดเป็็นสััดส่่วน
มากที่่�สุุดสำำ�หรัับลููกค้้าต่่างประเทศด้้วย

5. ความเสี่่�ยงด้้านอััคคีีภััยภายในโรงงานและการจััดทำำ�
ประกัันภััย
บริิษััทได้้จัดั ให้้มีีการทบทวนนโยบายการป้้องกัันอััคคีีภััย การจััด
ฝึึกอบรมให้้ความรู้้�แก่่พนัักงานที่่�ปฏิิบััติิงานอยู่่�ในกระบวนการ
ผลิิต รวมถึึงมีีการทบทวนวงเงิินประกัันภััยเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ซึ่่�ง
ยัังคงเป็็นไปตามแผนงานที่่�วางไว้้

6. ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบข้้อบัังคัับ

บริิษััทได้้จััดให้้มีีหน่่วยงานที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลการ
ปฏิิบััติิงานของบริิษััท ซึ่่�งเป็็นการปฏิิบััติิงานร่่วมกัันระหว่่าง
หน่่วยงานเลขานุุการบริิษััท และหน่่วยงานด้้านบััญชีีการเงิิน
เพื่่�อมีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบในการสร้้างความมั่่�นใจว่่า บริิษััท
ได้้มีีการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
หรืือกฎระเบีียบของหน่่วยงานราชการที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างถููกต้้อง
โดยยัังคงเป็็นไปตามแผนงานที่่�วางไว้้

7. ความเสี่่�ยงจากการเข้้าลงทุุนและการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม

เนื่่�องจากบริิษััทมีีการเข้้าลงทุุนในบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม คณะ
กรรมการบริิษััทได้้มีีนโยบายที่่�จะพิิจารณาการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงครอบคลุุมถึึงความเสี่่�ยงต่่าง ๆ ที่่�อาจจะเกิิดขึ้�้นจาก
การดำำ�เนิินธุุรกิิจหรืือการเข้้าลงทุุนในบริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วม
เหล่่านั้้�นด้้วย ซึ่่�งเป็็นไปตามแผนงานที่่�วางไว้้ โดยทางกรรมการ
ผู้้�บริิหารและทีีมงานที่่� ได้้รัับมอบหมายจากบริิษััทได้้เข้้าร่่วมการ
ประชุุมในระดัับคณะกรรมการ และคณะทำำ�งานของบริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม เพื่่�อจะได้้ทราบความเคลื่่�อนไหว และความคืืบหน้้า
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง

8. ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ

ในโลกยุุคปััจจุุบัันที่่�ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ คอมพิิวเตอร์์
การจััดเก็็บข้้อมููลต่่าง ๆ ได้้เข้้ามามีีบทบาทที่่�สำำ�คััญต่่อการ
บริิหารจััดการภายในองค์์กร ซึ่่�งรวมถึึงเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญ
ของระบบควบคุุมภายในผ่่านโปรแกรมต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ
งานบริิหารการขาย งานด้้านบััญชีีการเงิิน งานด้้านการสร้้าง
และจััดเก็็บฐานข้้อมููลต่่าง ๆ รวมถึึงการปฏิิบััติิงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
โดยทั่่�วไป บริิษััทจึึงให้้ความสำำ�คััญต่่อการจััดหาแนวทาง
การป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�อาจจะ
เกิิดขึ้�้นภายในองค์์กร ซึ่่�งในรอบปีี 2564 บริิษััทได้้มีีการ
กำำ�หนดนโยบายเรื่่�องนี้้�ต่่อหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้รัับทราบและ
นำำ�ไปสร้้างให้้เกิิดการปฏิิบััติิจริิง รวมถึึงติิดตามผลให้้เกิิด
เป็็ น รููปธรรมที่่� ชัั ด เจนต่่ อ ไปว่่ า บริิ ษัั ท สามารถป้้ อ งกัั น
ความเสี่่�ยงทุุกจุุดของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศขึ้้�นในองค์์กร
ได้้ครอบคลุุมทุุกด้้านเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว

ลัักษณะความ
สััมพัันธ์์

2. บจก.อิินเด็็กซ์์
อิินเตอร์์เฟิิร์์น (IIF)

3.83

2.69

4.76

2.80

ลููกหนี้้�การค้้า Index Living Mall มีียอดค้้างชำำ�ระค่่าสิินค้้ากัับบริิษััท โดยยอดหนี้้�
ดัังกล่่าวยัังไม่่ครบกำำ�หนดชำำ�ระ

12.33

12.80

9.02

ขายสิินค้้า บริิษััทจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ดให้้กัับ Index Living Mall
โดยเริ่่�มมีีการจำำ�หน่่ายเมื่่�อเดืือนกัันยายน 2555

9.08

12.67

0.00

มูลค่าของรายการ
ระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2563 ปี 2562

ค่่ า เช่่ า และค่่ า บริิ ก ารโชว์์ รูู ม : บริิ ษัั ท เช่่ า พื้้� น ที่่� Index Living Mall
เพื่่�อจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพารา ภายใต้้ตราสิินค้้า “ELEGA”

ลัักษณะรายการ

มีีกรรมการเป็็นคู่่�สมรส ขายสิินค้้า บริิษััทจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์กระดาษปิิดผิิวให้้กัับ IIF โดยเริ่่�มจำำ�หน่่ายในปีี 2553
ของนายอารัักษ์์ สุุขส
วััสด์์ ซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น กรรมการ
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจ
ลงนาม และผู้้�บริิหาร ลููกหนี้้�การค้้า IIF มีียอดค้้างชำำ�ระค่่ากระดาษปิิดผิิวกัับบริิษััท โดยมีีอายุุลููกหนี้้�
ของบริิษััท
อยู่่�ในช่่วงไม่่เกิิน 3 เดืือน ซึ่่�งเป็็นปกติิของการชำำ�ระค่่าสิินค้้าของ IIF

1. บจก.อิินเด็็กซ์์
มีีกรรมการเป็็นคู่่�
	ลิิฟวิ่่�งมอลล์์
สมรสของ
(Index Living Mall) นายอารัักษ์์ สุุขสวััสด์์
ซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�น กรรมการ
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจ
ลงนาม และผู้้�บริิหาร
ของบริิษััท

บุุคคล
ที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง

รายละเอีียดรายการระหว่่างกัันของบริิษััทกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่�เกิิดขึ้้�นใน ปีี 2563 และ ปีี 2562 มีีดัังนี้้�

รายการระหว่่างกััน

• เนื่่�องจากบริิษััทมีีการผลิิตสิินค้้าเฟอร์์นิิเจอร์์ ให้้กัับ Index Living Mall
ในสิินค้้าบางรุ่่�น จึึงมีีความจำำ�เป็็นจะต้้องซื้้�อกระดาษปิิดผิิวและขอบพีี
วีีซีี เพื่่�อใช้้เป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ ให้้กัับกลุ่่�ม Index Living
Mall ในขณะเดีียวกัันทางบริิษััทก็็ ได้้มีีการจำำ�หน่่ายกระดาษปิิดผิิว
ให้้กัับ IIF เพื่่�อใช้้ ในการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ด้้วย ทั้้�งนี้้�มีีการกำำ�หนดราคา
ขายตามเกณฑ์์การพิิจารณากำำ�หนดราคาของบริิษััท ซึ่่�งยุุติิธรรม
และเป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจการค้้า (Fair and at arm’s length basis)

• เพื่่�อเป็็นการขยายตลาดภายในประเทศ และเพื่่�อให้้ผลิิตภััณฑ์์ของ
บริิษััทเป็็นที่่�รู้้�จัักมากขึ้้�น บริิษััทได้้เช่่าพื้้�นที่่�ภายใน Index Living Mall
ในทำำ�เลที่่�มีีศัักยภาพในช่่วงที่่�ผ่่านมาเพื่่�อวางจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
ประเภทเฟอร์์นิิเจอร์์สำำ�เร็็จรููปที่่�ผลิิตจากไม้้ยางพาราและไม้้จริิง
ภายใต้้ตราสิินค้้า “ELEGA“ อย่่างไรก็็ตาม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2562 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการปรัับกลยุุทธ์์ช่่องทางการจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ภายใต้้ตรา “ELEGA” ใหม่่ จึึงได้้ดำำ�เนิินการยกเลิิกพื้้�นที่่�เช่่ากัับทาง
Index Living Mall เป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว
•	ที่่�ผ่่านมา Index Living Mall ไม่่มีีนโยบายให้้บุุคคลอื่่�นเช่่าพื้้�นที่่�เพื่่�อ
จำำ�หน่่ายสิินค้้า นอกจากจะเป็็นการจำำ�หน่่ายสิินค้้าเพื่่�อเติิมเต็็มความ
ต้้องการของลููกค้้าเท่่านั้้�น ซึ่่�งการเช่่าพื้้�นที่่�เพื่่�อจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
ของบริิษััทใน Index Living Mall ถืือเป็็นการเติิมเต็็มเฟอร์์นิิเจอร์์
ที่่�วางจำำ�หน่่ายใน Index Living Mall ให้้มีีความสมบููรณ์์มากขึ้้�น ทั้้�งนี้้�
บริิษััทจ่่ายค่่าเช่่าพื้้�นที่่�ให้้กัับ Index Living Mall ในราคาที่่�สมเหตุุสมผล
ยุุติิธรรม และเป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจการค้้า (Fair and at arm’s length)
• บริิษััทขายเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ดให้้กัับ Index Living Mall
โดยเริ่่�มจำำ�หน่่ายตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน 2555 ซึ่่�งกำำ�หนด ราคาขาย
ตามเกณฑ์์การพิิจารณากำำ�หนดราคาของบริิษััท ซึ่่�ง ยุุติิธรรม และ
เป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจการค้้า (Fair and at arm’s length basis)

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
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3. นายอารัักษ์์
	สุุขสวััสดิ์์�

บุุคคล
ที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง

ซึ่่ง� ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�ถือื
หุ้้�น กรรมการ กรรมการ
ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม และ
ผู้้�บริิหารของบริิษััท

ลัักษณะความ
สััมพัันธ์์

2,784,749.25
19,434,749.25

วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
วัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2564
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
วัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2565
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2565
รวม

3

4

5

6

7

ในกรณีีที่่�นายอารัักษ์์ สุุขสวััสดิ์์� เรีียกเก็็บหนี้้�เงิินกู้้�จาก IFEC ไม่่ได้้หรืือได้้ ไม่่เต็็ม
จำำ�นวน หรืือไม่่สามารถดำำ�เนิินการซื้้�อโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
จากบริิษััท ซีีอาร์์ โซล่่าร์์ จำำ�กััด ได้้สำำ�เร็็จก็็ตาม บริิษััทฯ ไม่่มีีหน้้าที่่�ต้้องรัับผิิดชอบ
ใด ๆ ในกรณีีดัังกล่่าวต่่อนายอารัักษ์์ สุุขสวััสดิ์์� และนายอารัักษ์์ สุุขสวััสดิ์์� จะต้้อง
ชำำ�ระค่่าขายสิิทธิิเรีียกร้้องให้้แก่่บริิษััทฯ จนครบถ้้วน

เมื่่�อคิิดดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละ 6 ต่่อปีีจนถึึงวัันชำำ�ระครบถ้้วนจะเท่่าจำำ�นวน
1,685,420.74 บาท รวมเป็็นเงิินทั้้�งหมดที่่�จะได้้รัับชำำ�ระเท่่ากัับ 21,120,169.99 บาท

2,775,000.00

2,775,000.00

2,775,000.00

2,775,000.00

2,775,000.00

วัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2563

2

2,775,000.00

จำำ�นวนเงิิน (บาท)

วัันทำำ�สััญญานี้้�

วัันที่่�ชำำ�ระ

1

งวดที่่�

บริิษััทได้้จำำ�หน่่ายสิิทธิิเรีียกร้้องตามสััญญากู้้�ยืืมเงิินในวงเงิิน 19.43 ลบ. พร้้อม
ดอกเบี้้�ยค้้างชำำ�ระของเงิินต้้นดัังกล่่าว โดยแบ่่งชำำ�ระเป็็นงวด 7 งวด ๆ ละ 6 เดืือน
เริ่่�มตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคม 2562 ในจำำ�นวนเงิินงวดละ 2.78 ล้้านบาท และมีีส่่วนที่่�
คิิดดอกเบี้้�ยจากการผ่่อนชำำ�ระดัังกล่่าวในอััตราร้้อยละ 6 ต่่อปีี โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�

ลัักษณะรายการ
11.11

19.43

มูลค่าของรายการ
ระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2563 ปี 2562
ตามที่่�บริิษััทได้้ ให้้กู้้�ยืืมเงิินจำำ�นวน 50,000,000 บาท แก่่บริิษััท อิินเตอร์์
ฟาร์์อีีสท์์ เอ็็นเนอร์์ยี่่� คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) (“IFEC”) ตามสััญญา
กู้้�ยืืมเงิินฉบัับลงวัันที่่� 26 ธัันวาคม 2559 (“สััญญากูู้�ยืืมเงิิน”) ณ วัันที่่� 24
ธัันวาคม 2562 บริิษััทเป็็นเจ้้าหนี้้�สััญญากู้้�ยืืมเงิินต่่อ IFEC เป็็นจำำ�นวน
เงิินรวม 58,304,246.58 บาท ประกอบด้้วยเงิินต้้นจำำ�นวน 50,000,000
บาท และดอกเบี้้�ยคงค้้างจำำ�นวน 8,304,246.58 บาท โดยบริิษััทได้้ตกลง
จำำ�หน่่ายสิิทธิิเรีียกร้้องในสััญญาเงิินกู้้�ดัังกล่่าวให้้แก่่ผู้้�ซื้้�อ จำำ�นวน 2 ราย
ได้้แก่่ นายคมวิิทย์์ บุุญธำำ�รงกิิจ ในราคาขาย 38,869,497.33 บาท และ
นายอารัักษ์์ สุุขสวััสดิ์์� ในราคาขาย 19,434,749.25 บาท ทั้้�งนี้้�มีีการ
กำำ�หนดราคาขายและเงื่่�อนไขตามเกณฑ์์การพิิจารณากำำ�หนดราคาของ
บริิษััท ซึ่่�งยุุติิธรรม และมีีความสมเหตุุสมผล เป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์ของบริิษััท

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณารายการระหว่่างกัันของ
บริิษััทกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ มีีส่่วนได้้เสีีย
หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ในอนาคต ตามประกาศ
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ในการประชุุม
คณะกรรมการตรวจสอบครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์
2564 โดยได้้ ให้้ความเห็็นว่่ารายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว เป็็นไปตาม
เงื่่�อนไขที่่�สมเหตุุสมผล ยุุติิธรรม และเป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจการค้้า
(Fair and at arm’s length basis)

1. นโยบายหรืือแนวโน้้มการเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกััน
รวมทั้้�งการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ของบริิษััท
ในอนาคต

มาตรการและขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกััน
กรณีีที่่�มีีรายการระหว่่างกัันของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อยกัับบุุคคลที่่�มีี
ความเกี่่�ยวข้้อง บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ในอนาคตซึ่่�งเป็็น
ข้้อตกลงทางการค้้าในลัักษณะเดีียวกัับที่่�วิิญญููชนจะพึึงกระทำำ�กัับ
คู่่�สััญญาทั่่�วไปในสถานการณ์์เดีียวกััน ด้้วยอำำ�นาจต่่อรองทางการค้้า
ที่่�ปราศจากอิิทธิิพลในการมีีสถานะเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือบุุคคล
ที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง และมีีเงื่่�อนไขการค้้าปกติิหรืือราคาตลาด ภายใต้้
เงื่่�อนไขที่่�สมเหตุุสมผล สามารถตรวจสอบได้้ และไม่่ก่่อให้้เกิิดการ
ถ่่ายเทผลประโยชน์์ ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทสามารถดำำ�เนิินการได้้ตาม
ปกติิภายใต้้หลัักการที่่�ทางคณะกรรมการบริิษััทได้้พิิจารณาอนุุมััติิ
และให้้จััดทำำ�รายงานสรุุปเพื่่�อรายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบทุุกไตรมาส
สำำ�หรัับในกรณีีที่่�มีีรายการระหว่่างกัันที่่� ไม่่เป็็นรายการทางการค้้า
ปกติิ บริิษััทจะจััดให้้มีีความเห็็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็นและความเหมาะสมของรายการนั้้�น ในกรณีีที่่�
คณะกรรมการตรวจสอบไม่่มีีความชำำ�นาญในการพิิจารณารายการ
ระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�น บริิษััทจะพิิจารณาให้้ผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระเฉพาะด้้านหรืือผู้้�ตรวจสอบบััญชีี เป็็นผู้้� ให้้ความเห็็น
เกี่่�ยวกัับรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าวต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่่�อให้้คณะกรรมการตรวจสอบใช้้ ในการประกอบการตััดสิินใจ
และให้้ความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััทหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นตามแต่่กรณีี
เพื่่�ออนุุมััติิรายการดัังกล่่าวก่่อนการเข้้าทำำ�รายการ ทั้้�งนี้้� บริิษััท
จะเปิิดเผยรายการระหว่่างกัันไว้้ ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
ที่่� ได้้รัับการตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท และจะเปิิดเผย
รายการระหว่่างกัันดัังกล่่าวไว้้ ในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี
(แบบ 56-1) และรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท (แบบ 56-2) ตามหลััก
เกณฑ์์และกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้�
การพิิจารณาอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว ต้้องปฏิิบััติิ
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ให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และ
ข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่�ง หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย ซึ่่�งผู้้�ที่่�อาจมีีความขััดแย้้งหรืือมีีส่่วนได้้เสีียในการทำำ�
รายการระหว่่างกัันจะไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงมติิในการทำำ�รายการ
ระหว่่างกัันนั้้�น ๆ
นโยบายหรืือแนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
ในอนาคตหากบริิษััทมีีความจำำ�เป็็นต้้องทำำ�รายการระหว่่างกัันกัับ
บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััท บริิษััทจะกำำ�หนด
เงื่่�อนไขต่่าง ๆ ให้้เป็็นไปตามลัักษณะการดำำ�เนิินการค้้าปกติิและเป็็น
ราคาตลาดซึ่่�งสามารถอ้้างอิิงเปรีียบเทีียบได้้กัับเงื่่�อนไขหรืือราคาที่่�
เกิิดขึ้้�นกัับธุุรกิิจประเภทเดีียวกัันที่่�บริิษััทกระทำำ�กัับบุุคคลภายนอก
ทั้้�งนี้้� บริิษััทจะให้้คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้� ให้้ความเห็็นเกี่่�ยว
กัับราคา อััตราค่่าตอบแทน รวมทั้้�งความจำำ�เป็็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว ในกรณีีที่่�คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่่มีีความชำำ�นาญในการพิิจารณารายการระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้�้น
บริิษััทจะพิิจารณาให้้ผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ ผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระ
เฉพาะด้้านหรืือผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท เป็็นผู้้� ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับ
การทำำ�รายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว เพื่่�อให้้คณะกรรมการตรวจสอบ
ใช้้ ในการประกอบการตััดสิินใจและให้้ความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััท
หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นตามแต่่กรณีี ทั้้�งนี้้� บริิษััทจะเปิิดเผยรายการระหว่่างกััน
ไว้้ ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินที่่� ได้้รัับการตรวจสอบจาก
ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท และจะเปิิดเผยรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว
ไว้้ ในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจำำ�ปีีของบริิษััท (แบบ 56-2) ตามหลัักเกณฑ์์และกฎหมายว่่าด้้วย
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่�ง หรืือ
ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
รายการระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคตนั้้�น กรรมการจะต้้อง
ปฏิิบััติิตามระเบีียบต่่าง ๆ ที่่� ได้้กำำ�หนดขึ้้�นและกรรมการจะต้้อง
ไม่่อนุุมััติิรายการใด ๆ ที่่�ตนหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ ในลัักษณะอื่่�นใดกัับบริิษััท และจะต้้องเปิิดเผยรายการ
ดัังกล่่าวซึ่่�งบริิษััทจะต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่�ง หรืือ
ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมตลอดถึึง
การปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�
รายการเกี่่�ยวโยงกัันและการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิิน
ของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย และตามมาตรฐานบััญชีีที่่�กำำ�หนดโดย
โดยเคร่่งครััด นอกจากนี้้� บริิษััทจะไม่่ทำำ�รายการระหว่่างกัันกัับบริิษััท
ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่� ไม่่ใช่่การดำำ�เนิินธุุรกิิจตามปกติิของบริิษััท
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2. การอนุุมััติิในหลัักการเกี่่�ยวกัับข้้อตกลงทางการค้้า
ที่่�มีีเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป ในการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่าง
บริิษััท และบริิษััทย่่อย กัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือบุุคคล
ที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง

ปััจจุุบััน บริิษััท และบริิษััทย่่อยมีีรายการระหว่่างกัันกัับบุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งในอนาคตบริิษััทและบริิษััทย่่อยอาจมีีรายการระหว่่างกััน
กัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องเพิ่่�มเติิม
ซึ่่�งบริิษััทสามารถทำำ�ธุุรกรรมดัังกล่่าวได้้ หากธุุรกรรมนั้้�นมีี
ข้้อตกลงทางการค้้าในลัักษณะเดีียวกัับที่่�วิิญญููชนจะพึึงกระทำำ�กัับ
คู่่�สัั ญ ญาทั่่� ว ไปในสถานการณ์์ เ ดีียวกัั น ด้้ ว ยอำำ� นาจต่่ อ รอง
ทางการค้้าที่่�ปราศจากอิิทธิิพลในการที่่�ตนมีีสถานะเป็็นกรรมการ
ผู้้�บริิหาร หรืือบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� ที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทครั้้�งที่่� 1/2555 (หลัังแปรสภาพ) เมื่่�อวัันที่่� 26 ตุุลาคม 2555
มีีมติิอนุุมััติิในหลัักการเกี่่�ยวกัับข้้อตกลงทางการค้้าที่่�มีีเงื่่�อนไข
การค้้าโดยทั่่�วไป ในการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างบริิษััทกัับบุุคคลเกี่่�ยวโยง
เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินการในอนาคต

3. มาตรการคุ้้�มครองผู้้�ลงทุุน

เพื่่�อเป็็นการคุ้้�มครองผู้้�ลงทุุน ในอนาคตถ้้ามีีรายการระหว่่างกััน
ของบริิษััทเกิิดขึ้�้นกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ในอนาคต
บริิ ษัั ท จะจัั ด ให้้ มีี การนำำ� เสนอรายการดัั ง กล่่ า วผ่่ า นที่่� ป ระชุุ ม
คณะกรรมการที่่�มีีกรรมการตรวจสอบเข้้าร่่วมประชุุม ทั้้�งนี้้� เพื่่�อ
ดููแลให้้รายการระหว่่างกัันเป็็นไปอย่่างยุุติิธรรมและมีีนโยบายการ
กำำ�หนดราคาที่่�เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริิษััทจะต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
และข้้อบัังคัับ ประกาศ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
รวมถึึงการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินของ
บริิษััทหรืือบริิษััทย่่อยต่่อไป
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รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท
ต่่อรายงานทางการเงิิน
เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััท”) ได้้ ให้้ความสำำ�คััญต่่อหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการกำำ�กัับดููแล
กิิจการของบริิษััท ให้้เป็็นไปตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ทั้้�งงบการเงิินและข้้อมููลสารสนเทศทางการเงิินที่่�ปรากฏในรายงานประจำำ�
ปีี ถููกจััดทำำ�ขึ้�้นตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป ซึ่่�งมีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน และเปิิดเผยในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินอย่่างเพีียงพอ โดย
ใช้้นโยบายการบััญชีีที่่�เหมาะสมโดยถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ และใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างระมััดระวััง เพื่่�อให้้เป็็นประโยชน์์และโปร่่งใสต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
และนัักลงทุุนทั่่�วไป
คณะกรรมการบริิษััท ได้้จััดให้้มีีระบบบริิหารความเสี่่�ยง รวมถึึงจััดให้้มีีและดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งระบบควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม และมีีประสิิทธิิภาพ
เพื่่�อให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�นอย่่างมีีเหตุุผลต่่อความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน การดููแลรัักษาทรััพย์์สิินมีีระบบการป้้องกัันที่่�ดีีไม่่มีีรายการทุุจริิต
หรืือมีีการดำำ�เนิินการที่่�ผิิดปกติิ รายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้�้นไม่่ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งแต่่อย่่างใด เงื่่�อนไขทางการค้้าเป็็นแบบธุุรกิิจปกติิทั่่�วไป
มีีความสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท รวมทั้้�งมีีการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััท ได้้
มีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�สอบทานนโยบายการบััญชีีและคุุณภาพของรายงานทางการเงิิน รวมทั้้�งระบบควบคุุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริิหารความเสี่่�ยง และรายงานผลการปฏิิบััติิงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท ด้้วยความเรีียบร้้อย และ
ได้้บัันทึึกความเห็็นเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้� ไว้้ ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งปรากฏอยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีีด้้วยแล้้ว
คณะกรรมการบริิษััท มีีความเห็็นว่่า ระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทโดยรวมแล้้วอยู่่�ในระดัับที่่�น่่าพอใจ มีีความเพีียงพอและเหมาะสม
สามารถให้้ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างมีีเหตุุผลต่่อความเชื่่�อถืือของงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 ซึ่่�งผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท ได้้ตรวจสอบตามมาตรฐานบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป โดยได้้แสดงความเห็็นว่่า งบการเงิินแสดงฐานะการเงิิน
และผลการดำำ�เนิินงาน โดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน

(พลเอก เทอดศัักดิ์์� มารมย์์)
ประธานกรรมการบริิษััท

(นายอารัักษ์์ สุุขสวััสดิ์์�)
กรรมการผู้้�จััดการ
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รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ (MD&A)
ภาพรวมของผลการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมา
ภาพรวมของผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท นัับตั้้�งแต่่ช่่วงไตรมาส
ที่่� 1 ปีี 2563 ภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโคโรน่่าไวรััส
สายพัันธ์์ ใหม่่ (COVID-19) ส่่งผลให้้บริิษััท มีีรายได้้จากการส่่ง
ออก และรายได้้จากการจำำ�หน่่ายสิินค้้าภายในประเทศลดลงคิิด
เป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 20.73 และร้้อยละ 16.11 อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นในช่่วงไตรมาสที่่� 1 โดยสาเหตุุเกิิดจากลููกค้้าในบางประเทศ
ที่่�รััฐบาลมีีคำำ�สั่่�งล็็อคดาวน์์ อาทิิ ประเทศอิินเดีีย ส่่งผลให้้บริิษััท
ไม่่สามารถส่่งออกสิินค้้าได้้ สำำ�หรัับภายในประเทศ เกิิดจากกลุ่่�มร้้านค้้า
ประเภท Hypermarket อาทิิ เทสโก้้ โลตััส บิ๊๊�กซีี โฮมโปร ฯลฯ ที่่�เป็็น
ลููกค้้าของบริิษััทจำำ�เป็็นจะต้้องปิิดการขายผ่่านสาขาตามคำำ�สั่่�งของ
รััฐบาล รวมถึึงเกิิดจากการจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ผ่่านช่่องทางโชว์์รููม
ELEGA ลดลง จากการปรัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจโดยปิิดสาขาที่่� ไม่่สร้้าง
รายได้้และกำำ�ไรเป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อลดต้้นทุุน
คงที่่�จากค่่าเช่่า และค่่าใช้้จ่่ายด้้านการบริิหารงานซึ่่�งได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการ
ตั้้�งแต่่ช่่วงไตรมาสที่่� 2 ของปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา สำำ�หรัับไตรมาสที่่� 1 ปีี
2563 ส่่งผลให้้ โดยภาพรวมแล้้วบริิษััท มีีรายได้้จากการขาย - สุุทธิิ
ลดลงจากช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อนเท่่ากัับร้้อยละ 17.89 รวมถึึง
มีีสััดส่่วนรายได้้รวมลดลงร้้อยละ 17.54 เช่่นกััน
จากที่่�อธิิบายข้้างต้้นเพื่่�อให้้ทราบถึึงผลกระทบของ COVID-19 ที่่�ส่่ง
ผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท นัับตั้้�งไตรมาสที่่� 1 ที่่�ผ่่านมา
แต่่อย่่างไรก็็ตามนัับตั้้�งแต่่ไตรมาสที่่� 3 หรืือปีี 2563 ในส่่วนของธุุรกิิจ
เฟอร์์นิิเจอร์์ เริ่่�มมีีรายได้้จากการขายใกล้้เคีียงกัับช่่วงเดีียวกัันของ
ปีีก่่อน โดยเติิบโตเล็็กน้้อยเท่่ากัับร้้อยละ 0.10 ในขณะที่่�รายได้้รวม
มีีมููลค่่าที่่�ใกล้้เคีียงกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อนเช่่นกััน โดยปรัับตััว
ลดลงเล็็กน้้อยที่่�ร้้อยละ 0.39 ซึ่่�งถึึงแม้้จะอยู่่�ภายใต้้สถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโคโรน่่าไวรััสสายพัันธ์์ ใหม่่ (COVID-19) ที่่�ส่่งผล
ให้้บริิษััท มีีรายได้้ขายที่่�ลดลงในช่่วงไตรมาสที่่� 1 ที่่�รายได้้จากการ
ส่่งออก และรายได้้จากการจำำ�หน่่ายสิินค้้าภายในประเทศลดลงจาก
ช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อนประมาณร้้อยละ 18 แต่่อย่่างไรก็็ตามบริิษััท
ยัังคงสามารถสร้้างรายได้้จากการขายในช่่วง 9 เดืือนของปีี 2563
ได้้อยู่่�ในระดัับที่่�ใกล้้เคีียงกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อน และหากพิิจารณา
ผลการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีี 2563 พบว่่า บริิษััท สามารถสร้้างรายได้้
จากการขายเติิบโตจากปีีก่่อนร้้อยละ 8.96 รวมถึึงมีีรายได้้รวม
เติิบโตจากปีีก่่อนเช่่นกััน โดยปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�น 8.45 ซึ่่�งเป็็นผลจากราย
ได้้จากการขายเติิบโตอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในช่่วงไตรมาสที่่� 4 ปีี 2563
เกิิดจากการรัับคำำ�สั่่�งซื้้�อจากลููกค้้าในกลุ่่�มสหรััฐอเมริิกา อิินเดีีย
และจีีนเพิ่่�มขึ้้�น โดยตลอดปีี 2563 มีีอััตราคำำ�สั่่�งซื้้�อที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปีีก่่อนเท่่ากัับร้้อยละ 658.47 ร้้อยละ 421.16 และร้้อยละ 251.71
ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งปััจจุุบัันกลุ่่�มลููกค้้าเหล่่านี้้�เป็็นลููกค้้าที่่�มีีศัักยภาพ
พร้้อมที่่�จะส่่งคำำ�สั่่�งซื้้�อได้้เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องกัับบริิษััท นอกจาก

การนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่ ๆ แล้้ว บริิษััท ยัังคงเน้้นการออกแบบ
และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อปรัับลดปริิมาณการขาย
ในกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์เดิิม ๆ ที่่�ลููกค้้ามีีการสั่่�งซื้้�ออย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งบาง
ผลิิตภััณฑ์์เนื่่�องจากมีีการค้้าขายมาอย่่างยาวนาน จึึงเป็็นการยาก
ที่่�จะขอปรัับเพิ่่�มราคาสิินค้้าจากลููกค้้า ซึ่่�งวิิธีีการดัังกล่่าวจะเป็็น
อีีกช่่องทางหนึ่่�งที่่�จะช่่วยให้้บริิษััท มีีอััตราการทำำ�กำำ�ไรที่่�เพิ่่�มขึ้้�นได้้
นอกจากนี้้�การจำำ�หน่่ายสิินค้้าภายในประเทศ บริิษััทได้้มีีการ
ปรัับกลยุุทธ์์การบริิหารจััดการช่่องทางการจำำ�หน่่ายสิินค้้าใหม่่
โดยพิิจารณาแนวทางลดต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายคงที่่� เมื่่�อเทีียบกัับโอกาส
ในการสร้้างยอดขายที่่�เติิบโตขึ้้�น ดัังนั้้�นบริิษััท จึึงได้้พิิจารณาตััดสิินใจ
ปิิดสาขาโชว์์รููม ELEGA ทั้้�งหมดเป็็นที่่�เรีียบร้้อยภายในสิ้้�นปีี 2562
ที่่�ผ่่านมา รวมถึึงการปรัับปรุุงและสร้้างระบบการจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ในกลุ่่�มร้้านค้้าปลีีกและร้้านค้้าส่่งรายย่่อยใหม่่ สำำ�หรัับรายได้้จาก
การจำำ�หน่่ายสิินค้้าภายในประเทศจากช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ผ่่านร้้านค้้าปลีีกขนาดใหญ่่ (Hypermarket) อาทิิ โฮมโปร โลตััส
บิ๊๊�กซีี ฯลฯ มีีรายได้้จากการขายเติิบโตในช่่วงปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา
เท่่ากัับร้้อยละ 4 รองลงมาคืือ การจำำ�หน่่ายผ่่านโชว์์รููม ECF Outlet
เติิบโตร้้อยละ 77 สำำ�หรัับรายได้้จากการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ผ่่านกลุ่่�ม
ร้้านค้้าส่่งและร้้านค้้าปลีีกรายย่่อยทั่่�วประเทศ ลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
กว่่าร้้อยละ 70 เป็็นผลมาจากการปรัับกลยุุทธ์์การจััดจำำ�หน่่ายใหม่่
เพื่่�อหาแนวทางลดต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารให้้ลดลง
จากเดิิม ซึ่่�งปีีที่�่ผ่่านมายัังอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการ
สำำ�หรัับรอบปีี 2563 ที่่�ผ่่านมาบริิษััทมีีสััดส่่วนรายได้้จากการจำำ�หน่่าย
สิินค้้าส่่งออกและการจำำ�หน่่ายภายในประเทศคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ
63 และ 37 หรืือคิิดเป็็นมููลค่่า 869.30 ล้้านบาท และ 515.19
ล้้านบาท และมีีอััตราการเติิบโตของรายได้้เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนเท่่ากัับ
ร้้อยละ 23.03 และลดลงร้้อยละ 5.92 ตามลำำ�ดัับ
นัับตั้้�งแต่่กลุ่่�มบริิษััทอีีสต์์ โคสท์์ ได้้ดำำ�เนิินการปรัับโครงสร้้างการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจเสร็็จสมบููรณ์์เป็็นที่่�เรีียบร้้อยตั้้�งแต่่ช่่วงปีี 2554 นั้้�น บริิษััท
ได้้ประกอบธุุรกิิจผ่่านการดำำ�เนิินการของ 2 นิิติิบุุคคล ประกอบด้้วย
บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (ก่่อนการแปรสภาพเป็็นบริิษััท
มหาชน) และ บริิษััท วีีวีี - เดคคอร์์ จำำ�กััด ในฐานะบริิษััทย่่อย ที่่�บริิษััท
ถืือหุ้้�นอยู่่�ในสััดส่่วนร้้อยละ 99.95 โดยภายหลัังการจััดโครงสร้้าง
ดัังกล่่าวแล้้ว บริิษััทจะมีีลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจหลััก คืือ การเป็็น
ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้
ยางพารา กระดาษปิิดผิิว ไม้้ยางพาราแปรรููป อบแห้้ง เพื่่�อใช้้ประกอบ
ในการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ การผลิิตและจำำ�หน่่ายไม้้ยางพาราแปรรููป
อบแห้้ง สำำ�หรัับการจััดจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ผ่่านโชว์์รููม สาขาภาย
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ใต้้ตราสิินค้้า ELEGA 12 แห่่ง ซึ่่�งจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้จริิง ทั้้�งนี้้�
รวมถึึงการผลิิตภายในประเทศและที่่�นำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ และ
FINNA HOUSE ซึ่่�งจััดเป็็นพื้้�นที่่�คอร์์เนอร์์ภายในโชว์์รููม ELEGA โดย
FINNA HOUSE จะเป็็นการนำำ�เสนอรููปแบบของผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์
ที่่�ผลิิตโดยใช้้ลิิขสิิทธิ์์�ลายการ์์ตููนดิิสนีีย์์ ภายใต้้การเป็็นผู้้� ได้้รัับสิิทธิิ
ในการใช้้ลายการ์์ตููนเพื่่�อการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ (Franchisee) ซึ่่�ง
ขณะนี้้�ยัังเป็็นเพีียงรายเดีียวในประเทศไทย นอกจากนี้้�บริิษััทยัังเป็็น
ผู้้� ให้้บริิการตััดแผ่่นปิิดขอบไม้้ (พีีวีีซีี) ด้้วย
ทั้้�งนี้้�นัับตั้้�งแต่่สิ้้�นปีี 2562 ที่่�ทางบริิษััทได้้ดำำ�เนิินการปิิดสาขาโชว์์รููม
ELEGA ซึ่่�งบริิษััทได้้นำำ�ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เคยจำำ�หน่่ายภายในโชว์์รููม
ELEGA และ FINNA HOUSE มาจััดแสดงและจำำ�หน่่ายอยู่่�ภายใน
พื้้�นที่่�ของ ECF OUTLET ซึ่่�งเป็็นโชว์์รููมที่่�จำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์
ทุุกแบรนด์์ ทุุกรููปแบบ ภายใต้้การผลิิตและจำำ�หน่่าย รวมทั้้�ง
สิินค้้านำำ�เข้้าของบริิษััท โดย ECF OUTLET ตั้้�งอยู่่�ภายใน บริิษััท
แสงอุุดม ไล้้ท์์ติ้้�งเซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด ณ สำำ�นัักงานใหญ่่รัังสิิต บริิเวณ
ถนนวิิภาวดีีรัังสิิตขาเข้้า นอกจากนี้้�ยัังมีีสิินค้้าวางจำำ�หน่่ายผ่่าน
ช่่องทางออนไลน์์ www.elegathai.com รวมถึึงการจำำ�หน่่าย
บน online platform ต่่าง ๆ อาทิิ Lazada และ Shopee ด้้วย
ในช่่วงปีี 2560 บริิษััทได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทย่่อยเพิ่่�มเติิมอีีก
1 แห่่ง คืือ บริิษััท อีีซีีเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (“บริิษััทย่่อย” หรืือ “ECFH”)
ในฐานะบริิษััทย่่อยที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นอยู่่�ในสััดส่่วนร้้อยละ 75 ที่่�ผ่่านมา
ECFH คืือผู้้�ดำำ�เนิินธุุรกิิจร้้านค้้าปลีีก Can Do ซึ่่�งมีีการดำำ�เนิินการ
ในรููปแบบร้้าน 100 เยน ที่่�บริิษััทได้้ซื้้�อแฟรนไชส์์มาจากประเทศ
ญี่่�ปุ่่�น โดยจำำ�หน่่ายสิินค้้าทั้้�งร้้านในราคาเดีียวคืือ 60 บาท ปััจจุุบััน
นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 ที่่�ผ่่านมา ECFH ได้้หยุุดการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจในส่่วนของร้้าน Can Do ทั้้�งหมดเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว
จากสาเหตุุผลประกอบการไม่่เป็็นไปตามที่่�ตั้้�งเป้้าไว้้ และมีีผลขาดทุุน
จากการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง และขณะนี้้�ทางบริิษััทได้้ ให้้ ECFH
ดำำ�เนิินบทบาทเป็็นผู้้�จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์ ให้้กัับบริิษััท
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นราธิิวาส และโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงาน Biomass Gasification
ขนาด 1 เมกะวััตต์์ ตั้้�งอยู่่�ที่่�อำำ�เภอลอง จัังหวััดแพร่่ อย่่างไรก็็ตาม
บริิษััทจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งหุ้้�นทั้้�งหมดที่่�ถืืออยู่่�ของ SAFE ในราคาจำำ�หน่่าย
233.9 ล้้านบาท โดยได้้ปิิดการซื้้�อขายเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้วเมื่่�อวัันที่่�
24 ธัันวาคม 2563 ที่่�ผ่่านมา
สำำ�หรัับบริิษััท แพลนเนทบอร์์ด จำำ�กััด (แพลนเนท) เป็็นบริิษััทย่่อย
ที่่� ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�งเป็็นบริิษััทล่่าสุุด และมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดย
บริิษััทที่่�ร้้อยละ 57 นั้้�น ปััจจุุบัันแพลนเนทอยู่่�ระหว่่างการชะลอการ
เข้้าลงทุุนในโครงการ เนื่่�องจากสถานการณ์์ต้้นทุุนไม้้มีีการปรัับตััว
เพิ่่�มสููงขึ้้�น ความต้้องการปริิมาณไม้้เพื่่�อใช้้ ในการผลิิตสำำ�หรัับ
กลุ่่�มโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวลในพื้้�นที่่�ที่่�อยู่่�ระหว่่างการ
พิิจารณาจััดหาสำำ�หรัับการลงทุุนในโครงการ จากเหตุุการณ์์เหล่่านี้้�
ส่่ ง ผลกระทบอย่่ า งมีีนััย สำำ�คััญ ต่่ อ ตััว เลขอััต ราผลตอบแทน
จากการลงทุุนที่่�เคยได้้พิิจารณาไว้้ก่่อนหน้้านี้้� รวมถึึงผลกระทบ
จากสถานการณ์์ COVID-19 ในขณะนี้้� ดัังนั้้�นทางผู้้�บริิหารและ
ทีีมงาน แพลนเนท ยัังคงอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาหาแนวทางที่่�
เหมาะสมสำำ�หรับั ความเป็็นไปได้้ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของแพลนทเนทต่่อไป

ผลการดำำ�เนิินงาน
รายได้้จากธุุรกิิจเฟอร์์นิิเจอร์์
รายได้้ของบริิษััทสามารถแบ่่งแยกตามประเภทผลิิตภััณฑ์์ และช่่อง
ทางการจััดจำำ�หน่่ายได้้ โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
รายได้้ของบริิษััทแบ่่งแยกตามประเภทผลิิตภััณฑ์์ สามารถเรีียงลำำ�ดัับ
สััดส่่วนที่่�สำำ�คััญเมื่่�อเทีียบกัับรายได้้จากการขายทั้้�งหมด สำำ�หรัับ
ช่่วงปีี 2563 ได้้ดัังนี้้�

ต่่อมาบริิษััทได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�ง บริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด
(ECF-P) ในฐานะเป็็นบริิษััทย่่อยที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นอยู่่�ร้้อยละ 99.99
เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านพลัังงาน ซึ่่�ง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ECF-P ได้้เข้้าลงทุุนในบริิษััทร่่วมหรืือกิิจการร่่วมค้้าเพีียง 1 แห่่ง
คืือ บริิษััท กรีีน เอิิร์์ธ พาวเวอร์์ (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด (GEP) ในสััดส่่วน
ร้้อยละ 20 ซึ่่�ง GEP คืือ ผู้้�เข้้าลงทุุนในโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ ขนาด 220 เมกะวััตต์์ ประเทศเมีียนมาร์์ ผ่่านการเข้้าลงทุุน
ในบริิษััทย่่อยเพีียง 1 แห่่ง คืือ บริิษััท จีีอีีพีี เมีียนมาร์์ จำำ�กััด ในสััดส่่วน
ร้้อยละ 100 โดยได้้รัับรู้้�รายได้้จากการจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์์
จากการก่่อสร้้างโครงการเฟสที่่� 1 ขนาด 50 เมกะวััตต์์ เป็็นที่่�เรีียบ
ร้้อยแล้้ว ตั้้�งแต่่วัันที่่� 27 กัันยายน 2562 ที่่�ผ่่านมา และจะเร่่งการ
ก่่อสร้้างสำำ�หรัับเฟสที่่� 2 3 และ 4 ให้้แล้้วเสร็็จโดยเร็็วต่่อไป

อัันดัับที่่� 1 คืือ รายได้้จากการจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิล
บอร์์ด มููลค่่า 1,138.44 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 82.23
อัันดัับที่่� 2 คืือ รายได้้จากการจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ยางพารา
มููลค่่า 116.59 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ
8.42
อัันดัับที่่� 3 คืือ รายได้้จากการจำำ�หน่่ายเฟอร์์นิิเจอร์์ที่่�จำำ�หน่่าย
ผ่่านโชว์์รููม กลุ่่�มร้้านค้้าส่่ง และร้้านค้้าปลีีกรายย่่อย
(Dealer) มููลค่่า 75.67 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 5.47
อัันดัับที่่� 4 คืือ รายได้้จากการจำำ�หน่่ายกระดาษปิิดผิิว มููลค่่า
50.48 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 3.65
อัันดัับที่่� 5 คืือ รายได้้จากการจำำ�หน่่ายไม้้ยางพาราแปรรููปอบแห้้ง
มููลค่่า 3.31 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 0.24

โดยก่่อนหน้้านี้้� ECF-P ได้้เข้้าลงทุุนในบริิษััทร่่วมและกิิจการร่่วม
ค้้าอีีก 1 แห่่ง คืือ บริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด ในสััดส่่วน
ร้้อยละ 33.37 เพื่่�อลงทุุนในธุุรกิิจด้้านโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวล
ที่่�ผ่่านมาบริิษััทรัับรู้้�ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงไฟฟ้้า
พลัังงานชีีวมวลขนาด 7.5 เมกะวััตต์์ ตั้้�งอยู่่�ที่่�อำำ�เภอแว้้ง จัังหวััด

สำำ�หรัับการเปรีียบเทีียบอััตราการเติิบโตของรายได้้จากการจำำ�หน่่าย
เฟอร์์นิิเจอร์์แยกตามแต่่ละประเภทผลิิตภััณฑ์์ โดยเปรีียบเทีียบ
ระหว่่างช่่วง ปีี 2562 และ ปีี 2563 โดยรายได้้จากการขายเติิบโต
ในกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ดซึ่่�งเป็็นรายได้้หลััก
และเป็็นผลิิตภััณฑ์์หลัักเพื่่�อการส่่งออกของบริิษััท สามารถสร้้าง
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อััตราการเติิบโตของยอดขายได้้ ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 22.05 ซึ่่�งเติิบโต
จากจากรายได้้จากการส่่งออกไปจำำ�หน่่ายยัังสหรััฐอเมริิกา อิินเดีีย
และจีีน เป็็นสำำ�คััญ
โดยในช่่วงปีี 2561 ปีี 2562 และ ปีี 2563 มีีรายได้้จากการขาย
เท่่ากัับ 1,393.11 ล้้านบาท 1,254.18 ล้้านบาท และ 1,384.49
ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
นอกจากนี้้�ยัังสามารถแบ่่งออกเป็็นรายได้้จากการจำำ�หน่่ายภายใน
ประเทศและต่่างประเทศ สำำ�หรัับช่่วงปีี 2563 คิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 37 และร้้อยละ 63 ตามลำำ�ดัับ

ข้้อมููลเปรีียบเทีียบรายได้้จากการจำำ�หน่่าย
เฟอร์์นิิเจอร์์แบ่่งแยกตามประเภทผลิิตภััณฑ์์
หน่่วย: ล้้านบาท
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ข้้อมููลเปรีียบเทีียบรายได้้
จากการส่่งออก
และจำำ�หน่่ายภายในประเทศ
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547.61 / 44%
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รายได้้จากร้้านค้้าปลีีกแคนดูู (CAN DO)
ในส่่วนของการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ บริิษััท อีีซีีเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด
(“ECFH”) บริิษััทมีีรายได้้จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจร้้านค้้าปลีีกราย
ย่่อยในรููปแบบการจำำ�หน่่ายสิินค้้าทั้้�งร้้านในราคาเดีียว (60 บาท)
ในรููปแบบร้้าน 100 เยน ที่่�เกิิดขึ้้�นในปีี 2561 เท่่ากัับ 10.60 ล้้านบาท
ซึ่่�งร้้าน Can Do ได้้เริ่่�มเปิิดให้้บริิการ เมื่่�อวัันที่่� 19 ธัันวาคม 2559
ที่่�ผ่่านมา และตลอดรอบปีี 2561 ที่่�ผ่่านมาบริิษััทได้้ทยอยปิิดสาขา
ที่่�เปิิดให้้บริิการ จนสิ้้�นสุุดการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ของร้้าน Can Do
เมื่่�อวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 ที่่�ผ่่านมา โดยไม่่มีีการรัับรู้้�รายได้้จาก
ธุุรกิิจนี้้�นัับตั้้�งแต่่ปีี 2562 จนถึึงปััจจุุบััน

รายได้้จากธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
และโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวล
สำำ�หรัับปีี 2561 ปีี 2562 และ ปีี 2563 บริิษััทมีีส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิิน
ลงทุุนในบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้า เท่่ากัับ ขาดทุุน 0.87 ล้้านบาท
กำำ�ไร 10.76 ล้้านบาท และกำำ�ไร 35.14 ล้้านบาท โดยมาจากการ
เข้้าลงทุุนของ บริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (“ECF-P”) ในฐานะ
บริิษััทย่่อยที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 99.99 โดย ECF-P
ได้้รัับรู้้�ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรขาดทุุนจากการเข้้าลงทุุนในบริิษััทต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. บริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (“SAFE”) ซึ่่�งบริิษััท
อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (“ECF-P”) ในฐานะบริิษััทย่่อยที่่�
บริิษััทเข้้าลงทุุนร้้อยละ 99.99 โดย ECF-P เข้้าลงทุุนใน
SAFE ที่่�สััดส่่วนร้้อยละ 33.37 ปััจจุุบัันสามารถรัับรู้้�ผลการ
ดำำ�เนิินงานของโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานชีีวมวล ขนาด 7.5
เมกะวััตต์์ของ บริิษััท ไพร์์ซ ออฟ วู้้�ด กรีีน เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด
(“PWGE”) จัังหวััดนราธิิวาส ซึ่่�งบริิษััทรัับรู้้�กำำ�ไรตามสััดส่่วน
เงิินลงทุุนตั้้�งแต่่ไตรมาสที่่� 3 ปีี 2561 โดย SAFE เข้้าลงทุุนใน
PWGE คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 99.99 และโครงการโรงไฟฟ้้า
พลัังงาน Biomass Gasification ขนาด 1 เมกะวััตต์์ของ บริิษััท
เซฟ เอนเนอร์์จีี (แพร่่) จำำ�กััด จัังหวััดแพร่่ คิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 49
2. บริิษััท กรีีน เอิิร์์ธ พาวเวอร์์ (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด (“GEP”) ดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ขนาด 220 เมกะวััตต์์ ณ
เมืืองมิินบูู ประเทศเมีียนมาร์์ โดย ECF-P ในฐานะบริิษััทย่่อย
เข้้าลงทุุนในสััดส่่วนร้้อยละ 20 ปััจจุุบัันเริ่่�มรัับรู้้�รายได้้จากการ
จำำ�หน่่ายไฟฟ้้าในเชิิงพาณิิชย์์ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 27 กัันยายน 2562
ภายหลัังการก่่อสร้้างโครงการเฟสที่่� 1 ขนาด 50 เมกะวััตต์์
เป็็นที่่�เรีียบร้้อย จากทั้้�งหมด 220 เมกะวััตต์์ ซึ่่�งยัังคงเหลืือ
โครงการที่่�จะต้้องดำำ�เนิินการก่่อสร้้างอีีก 170 เมกะวััตต์์
ในอีีก 3 เฟส ที่่�เหลืือ
ทั้้�งนี้้� ในรอบปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา ภายหลัังจากทางบริิษััทได้้เข้้าสู่่�
แผนการขายเงิินลงทุุนของ SAFE ตั้้�งแต่่ช่่วงต้้นไตรมาสที่่� 1 จึึงได้้
หยุุดใช้้วิิธีีส่่วนได้้เสีียในการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุน และถืือมููลค่่าเงิิน
ลงทุุนดัังกล่่าวเป็็นรายการสิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนที่่�ถืือไว้้เพื่่�อขาย
ตามที่่�ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิิน ตามงบการเงิินรวมของ
บริิษััทฯ ตั้้�งแต่่ ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 และเมื่่�อวัันที่่� 24 ธัันวาคม
2563 ที่่�ผ่่านมา ทางบริิษััทได้้ดำำ�เนิินการจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งหุ้้�นสามััญ
ที่่�ถืืออยู่่�ใน SAFE ทั้้�งหมดที่่�ร้้อยละ 33.37 ในมููลค่่า 233.9 ล้้านบาท
โดยได้้ปิิดการซื้้�อขายเสร็็จสิ้้�นแล้้วในวัันดัังกล่่าว ส่่งผลให้้บริิษััท
จะไม่่มีีส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนของการเข้้าลงทุุนใน SAFE อีีกต่่อไป
ดัั ง นั้้� น รายการส่่ ว นแบ่่ ง กำำ� ไรจากเงิิ น ลงทุุ น ในบริิ ษัั ท ร่่ ว มและ
การร่่วมค้้าที่่�เกิิดขึ้้�นตลอดปีี 2563 จะเป็็นส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากโครงการ
โรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่่�บริิษััทฯ เข้้าลงทุุนใน GEP ทั้้�งหมด
รายได้้อื่่�น (ไม่่รวมกำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยน) ที่่�เกิิดขึ้�้นในปีี 2561 ปีี
2562 และปีี 2563 มีีมููลค่่าเท่่ากัับ 48.96 ล้้านบาท 36.41 ล้้านบาท
และ 30.58 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ รายได้้อื่่�นของบริิษััทที่่�สำำ�คััญ

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

สำำ�หรัับปีี 2563 ประกอบด้้วย รายได้้จากการขายวััสดุุและเศษซาก
จากการผลิิต ดอกเบี้้�ยรัับ กำำ�ไรจากการขายสิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียน
ที่่�ถืือไว้้เพื่่�อขาย (กำำ�ไรจากรายการจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งเงิินลงทุุนใน SAFE
มููลค่่า 6.17 ล้้านบาท) กำำ�ไรจากการขายสิินทรััพย์์ถาวร เป็็นต้้น
โดยตััวเลขส่่วนที่่�ลดลงเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนเกิิดจากในปีี 2563 บริิษััท
ไม่่มีีส่่วนกำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ถาวรเกิิดขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับ
ปีี 2562 ที่่�มีีรายการดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�นคิิดเป็็นมููลค่่า 7.15 ล้้านบาท
ในช่่วงปีี 2561 ปีี 2562 และปีี 2563 บริิษััทมีีรายได้้รวมเท่่ากัับ
1,443.33 ล้้านบาท 1,290.94 ล้้านบาท และ 1,415.63 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนเท่่ากัับร้้อยละ 9.66 เมื่่�อเปรีียบเทีียบ
ระหว่่างปีี 2562 และปีี 2563 ตามสาเหตุุที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นในหััวข้้อ
ภาพรวมของผลการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมา
ซึ่่�งหากพิิจารณามููลค่่ารายได้้รายไตรมาสที่่�เกิิดขึ้้�นจะเห็็นว่่า บริิษััท
เริ่่�มได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 อย่่างหนััก
ในช่่วงไตรมาสที่่� 1 และเริ่่�มปรัับมาฟื้้�นตััวจากคำำ�สั่่�งซื้้�อที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ในช่่วงปลายไตรมาสที่่� 2 จนถึึงไตรมาสที่่� 4 ดัังนี้้�

รายได้้รวมโดยเปรีียบเทีียบ
ระหว่่าง ปีี 2562 และ ปีี 2563
หน่่วย: ล้้านบาท
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บริิษััทมีีรายได้้รวมโดยเปรีียบเทีียบรายไตรมาสที่่�เกิิดขึ้�้นในช่่วงปีี
2563 โดย ไตรมาสที่่� 1 มีีมููลค่่าเท่่ากัับ 294.35 ล้้านบาท ไตรมาส
ที่่� 2 เท่่ากัับ 293.33 ล้้านบาท ไตรมาสที่่� 3 เท่่ากัับ 406.40 ล้้านบาท
และไตรมาสที่่� 4 เท่่ากัับ 421.55 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่า
ช่่วงไตรมาสที่่� 3 และ ไตรมาสที่่� 4 เติิบโตเพิ่่�มขึ้้�นมากเมื่่�อเทีียบกัับ
ช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อน (YoY) ซึ่่�งเป็็นช่่วงที่่�บริิษััทได้้รัับคำำ�สั่่�งซื้้�อ
จากลููกค้้าต่่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่่�มสหรััฐอเมริิกา อิินเดีีย และ
จีีนเข้้ามามาก
อย่่างไรก็็ตามหากเป็็นช่่วงปกติิของธุุรกิิจของบริิษััท จะพบว่่า รายได้้
จากการขายจะอยู่่�ในช่่วงต่ำำ��สุุดสำำ�หรัับไตรมาสที่่� 2 และ 3 โดย
จะกลัับมาเพิ่่�มขึ้้�นอีีกครั้้�งในช่่วงไตรมาสที่่� 4 และ ไตรมาสที่่� 1
ที่่�เป็็นปกติิของฤดููกาลขายสิินค้้า
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ต้้นทุุนขายและค่่าใช้้จ่่าย

บริิษััทมีีสััดส่่วนต้้นทุุนขายต่่อรายได้้จากการขาย ในปีี 2561
ปีี 2562 และปีี 2563 มีีสััดส่่วนต้้นทุุนขายคิิดเป็็น ร้้อยละ 70.48
ร้้อยละ 67.90 และร้้อยละ 77.81 ตามลำำ�ดัับ หรืือคิิดเป็็นมููลค่่าต้้นทุุน
ขาย เท่่ากัับ 981.81 ล้้านบาท 851.54 ล้้านบาท และ 1,077.23
ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
ในรอบปีี 2563 บริิษััทมีีสััดส่่วนต้้นทุุนขายเพิ่่�มขึ้้�น สาเหตุุเกิิดจาก
ค่่าแรงงานที่่�ปรัับเพิ่่�มขึ้้�นในช่่วงยุุค COVID-19 จากการที่่� ไม่่สามารถ
รัับแรงงานต่่างด้้าวเข้้ามาเพื่่�อเพิ่่�มกะในการผลิิตได้้ทำำ�ให้้ต้้องจ่่าย
ค่่าล่่วงเวลาเพิ่่�มขึ้้�นตามจำำ�นวนคนงานที่่�มีีในขณะที่่�บริิษััทมีีคำำ�สั่่�ง
ซื้้�อสิินค้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�น นอกจากนี้้�ยัังเกิิดจากปรัับปรุุงสิินค้้าระหว่่าง
ผลิิตที่่�ค้้างนานเพื่่�อนำำ�มาเป็็นสิินค้้าเพื่่�อการจััดจำำ�หน่่ายได้้อีีกครั้้�ง
จึึงทำำ�ให้้มีีต้้นทุุนค่่าแรงและวััตถุุดิิบเพิ่่�มขึ้้�นตั้้�งแต่่ช่่วงไตรมาสที่่� 2
ที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งถึึงแม้้ว่่าจะส่่งผลให้้บริิษััทมีีต้้นทุุนการผลิิตต้้นทุุนขาย
ที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น แต่่นโยบายดัังกล่่าวจะช่่วยเพิ่่�มสภาพคล่่องด้้านกระแส
เงิินสดให้้กัับบริิษััทได้้ ในที่่�สุุด นอกจากนี้้�ยัังเกิิดจากสาเหตุุที่�่กลุ่่�ม
ผู้้�ผลิิตสิินค้้าประเภทไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด และไม้้เอ็็มดีีเอฟปรัับราคาไม้้
ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด และไม้้เอ็็มดีีเอฟ เพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งถืือเป็็นวััตถุุดิิบที่่�สำำ�คััญ
ในการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ โดยมีีระดัับการปรัับราคาเพิ่่�มขึ้้�นตั้้�งแต่่
ร้้อยละ 7 ถึึงร้้อยละ 10 ตามแต่่ละประเภทของผลิิตภััณฑ์์ นัับตั้้�งแต่่
ช่่วงปลายไตรมาสที่่� 4 เป็็นต้้นมา นอกจากนี้้�ในช่่วงที่่�ผ่่านมาบริิษััท
ประสบปััญหาขาดแคลนตู้้�คอนเทนเนอร์์สำำ�หรัับบรรจุุสิินค้้าเพื่่�อการ
ส่่งออก แม้้การจััดจำำ�หน่่ายจะกำำ�หนดราคาเป็็น FOB ซึ่่�งค่่าใช้้จ่่าย
ในการขนส่่งสิินค้้าเป็็นภาระของผู้้�ซื้้�อ แต่่อย่่างไรก็็ตามปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
ทำำ�ให้้เกิิดต้้นทุุนค่่าเสีียโอกาสในการจััดส่่งสิินค้้าที่่�ล่่าช้้ากว่่าเดิิม
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทยัังคงเน้้นนโยบายการปรัับตััวให้้สััดส่่วนต้้นทุุน
ขายลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งการลงทุุนสั่่�งซื้้�อเครื่่�องจัักรในรููปแบบ
กึ่่�งอััตโนมััติิ (Semi-Automatic Machine) เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในกระบวนการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ดให้้มากขึ้้�น รวม
ถึึงลดการพึ่่�งพิิงด้้านแรงงานคน โดยนัับตั้้�งแต่่ช่่วงปลายปีี 2563
ถึึงรอบปีี 2564 บริิษััทยัังคงมีีแผนการสั่่�งซื้้�อเครื่่�องจัักรเข้้ามาใน
สายการผลิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง และนโยบายที่่�สำำ�คััญอีีกประการคืือ
บริิษััทมีีนโยบายควบคุุมต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายในกระบวนการผลิิต
โดยพิิจารณาจากทุุก ๆ จุุดที่�่มีีค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อหาทางลดและควบคุุม
ค่่าใช้้จ่่ายให้้เป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุด ซึ่่�งคาดว่่าจะส่่งผลให้้มีีสััดส่่วน
ต้้นทุุนขายที่่�ลดลงจากเดิิม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งหากพ้้นช่่วงการ
แพร่่ระบาดของ COVID-19 แล้้ว
บริิษััทมีีสััดส่่วนต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่ายต่่อรายได้้รวม สำำ�หรัับ
ปีี 2561 ปีี 2562 และปีี 2563 คิิดเป็็นสััดส่่วนเท่่ากัับ ร้้อยละ 6.68
ร้้อยละ 5.80 และร้้อยละ 4.35 ตามลำำ�ดัับ หรืือคิิดเป็็นมููลค่่าเท่่ากัับ
96.36 ล้้านบาท 74.82 ล้้านบาท และ 61.61 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
ซึ่่�งปรัับตััวลดลงจากกลยุุทธ์์การปรัับช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ในส่่วนที่่�สร้้างค่่าใช้้จ่่ายคงที่่�และไม่่คุ้้�มค่่ากัับรายได้้ ให้้ลดลงจากเดิิม
ได้้แก่่ การปิิดโชว์์รููม ELEGA นัับตั้้�งแต่่ช่่วงปลายปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา
รวมถึึงการปรัับรููปแบบการขาย และการบริิหารงานงานของกลุ่่�ม
ลููกค้้าประเภทร้้านค้้าส่่งและร้้านค้้าปลีีกรายย่่อยทั่่�วประเทศใหม่่

160

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

และมีีสััดส่่วนค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารต่่อรายได้้รวม ในปีี 2561 ปีี
2562 และปีี 2563 คิิดเป็็นสััดส่่วนเท่่ากัับ ร้้อยละ 12.91 ร้้อยละ
14.22 และร้้อยละ 9.48 ตามลำำ�ดัับ หรืือคิิดเป็็นมููลค่่าเท่่ากัับ 186.28
ล้้านบาท 183.53 ล้้านบาท และ 134.23 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับ
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารมีีสััดส่่วนค่่าใช้้จ่่ายที่่�ลดลงจากเดิิมเช่่นกััน
เป็็นผลมาจากนโยบายการควบคุุมค่่าใช้้จ่่าย จากการปรัับกลยุุทธ์์
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าใหม่่ เพื่่�อลดต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่าย จาก
อดีีตที่่�มีีการจำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่านโชว์์รููม ELEGA ที่่�ปััจจุุบัันได้้ยกเลิิก
การจััดจำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทางดัังกล่่าว รวมถึึงการปรัับแผนการ
บริิหารงานสำำ�หรัับการจำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่านร้้านค้้าปลีีกและร้้านค้้า
ส่่งรายย่่อยทั่่�วประเทศ (Dealer) ใหม่่
สำำ�หรัั บ สัั ดส่่ ว นต้้ น ทุุ น ทางการเงิิ น ต่่ อ รายได้้ ร วมของบริิ ษัั ท
ในปีี 2561 ปีี 2562 และปีี 2563 เท่่ากัับ ร้้อยละ 7.01 ร้้อยละ 8.94
และร้้อยละ 9.39 หรืือคิิดเป็็นมููลค่่าเท่่ากัับ 101.24 ล้้านบาท 115.43
ล้้านบาท และ 132.92 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งต้้นทุุนทางการเงิิน
ยัังคงมีีมููลค่่าและสััดส่่วนต้้นทุุนทางการเงิินที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
เนื่่�องจากบริิษััทมีีการออกและเสนอขายหุ้้�นกู้้�ช่่วงเดืือนมิิถุุนายน
ปีี 2563 ที่่�ผ่่านมาในมููลค่่ากว่่า 581.10 ล้้านบาท โดยมีีอััตราดอกเบี้้�ย
หุ้้�นกู้้� ในส่่วนนี้้�อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 7.25 ต่่อปีี ซึ่่�งโดยภาพรวมแล้้วบริิษััท
มีีหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยเพิ่่�มขึ้้�นจาก 1,773.24 ล้้านบาท ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562 เป็็น 1,905.86 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งสาเหตุุ
เกิิดจากการเพิ่่�มขึ้้�นของรายการเงิินกู้้�เบิิกเกิินบััญชีีและหนี้้�เงิินกู้้�ยืืม
ระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน รวมถึึงเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นต่่าง ๆ ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
โดยภาระหนี้้�สิินส่่วนนี้้�จะมีีต้้นทุุนทางการเงิินอยู่่�ที่่�ตั้้�งแต่่ร้้อยละ 6.5
ถึึงร้้อยละ 15 ต่่อปีี ซึ่่�งสาเหตุุที่่�สำำ�คััญของการเพิ่่�มขึ้้�นของภาระหนี้้�
นอกจากเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ ในการเสริิมสภาพคล่่องของธุุรกิิจแล้้ว
บริิษััทยัังคงมีีภาระการใส่่เงิินลงทุุนในส่่วนของธุุรกิิจโรงไฟฟ้้า
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ ณ เมืืองมิินบูู ประเทศเมีียนมาร์์ เพื่่�อให้้เป็็นไป
ตามเงื่่�อนไขที่่�สถาบัันการเงิินที่่�คาดว่่าจะให้้การสนัับสนุุนทาง
การเงิินแก่่โครงการได้้กำำ�หนดเงื่่�อนไขการใส่่เงิินเพิ่่�มทุุนไว้้ โดยการ
จััดหาเงิินดัังกล่่าวที่่�บางส่่วนมีีต้้นทุุนทางการเงิินที่่�สููงเป็็นหนึ่่�งใน
ทางเลืือกที่่�เกิิดขึ้้�นภายใต้้สถานการณ์์ COVID-19 เนื่่�องจากสถาบััน
การเงิินซึ่่�งโดยปกติิจะเป็็นผู้้� ให้้การสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่บริิษััท
มีีนโยบายเพิ่่�มความระมััดระวัังอย่่างมากต่่อการให้้การสนัับสนุุน
สิินเชื่่�อทั้้�งในรููปแบบเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นและระยะยาวในขณะนี้้�
โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีภาระหนี้้�หุ้้�นกู้้� โดย
แบ่่งออกเป็็นส่่วนที่่�ครบกำำ�หนดชำำ�รภายใน 1 ปีี เท่่ากัับ 379.02
ล้้านบาท ซึ่่�งมีีกำำ�หนดครบการจ่่ายชำำ�ระคืืนหนี้้�ในวัันที่่� 22 มีีนาคม
2564 ประมาณ 200 ล้้านบาท อััตราดอกเบี้้�ย 6.75% ต่่อปีี และ
วัันที่่� 31 กรกฎาคม 2564 ประมาณ 180 ล้้านบาท อััตราดอกเบี้้�ย
6.5% ต่่อปีี นอกจากนี้้�ยัังมีีภาระหนี้้�หุ้้�นกู้้� ส่่วนที่่�เหลืือจำำ�นวน 571.16
ล้้านบาท ซึ่่�งจะครบกำำ�หนดจ่่ายชำำ�ระหนี้้�ในวัันที่่� 12 มิิถุุนายน 2565
อััตราดอกเบี้้�ย 7.25% ต่่อปีี ต่่อไป
อย่่างไรก็็ตามบริิษััท ตระหนัักดีีถึึงปััญหาต้้นทุุนทางการเงิินที่่�
สููงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญที่่�เกิิดขึ้�้นในขณะนี้้� ปััจจุุบัันบริิษััท อยู่่�ระหว่่าง
การพิิจารณาหาแนวทางการลดต้้นทุุนทางการเงิินที่่�เกิิดขึ้้�น
ซึ่่�งคาดว่่า จะเริ่่�มเห็็นผลได้้ตั้้�งแต่่ช่่วงไตรมาสที่่� 1 ปีี 2564 เป็็นต้้นไป

อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น และอััตรากำำ�ไรสุุทธิิ
บริิษััทมีีอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น คิิดเป็็นสััดส่่วนกำำ�ไรขั้้�นต้้นต่่อรายได้้
จากการขาย ในปีี 2561 ปีี 2562 และ ปีี 2563 คิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 29.52 ร้้อยละ 32.10 และร้้อยละ 22.19 ตามลำำ�ดัับ หรืือ
คิิดเป็็นมููลค่่ากำำ�ไรขั้้�นต้้น เท่่ากัับ 411.31 ล้้านบาท 402.64
ล้้านบาท และ 307.26 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
ซึ่่�งสาเหตุุของกำำ�ไรขั้้�นต้้นที่่�ลดลง เกิิดจากต้้นทุุนขายที่่�ปรัับตััว
เพิ่่�มสููงขึ้้�นตามที่่� ได้้อธิิบายไว้้ข้้างต้้น
เมื่่�อพิิจารณาอััตรากำำ�ไรสุุทธิิของบริิษััท พบว่่า ในปีี 2561 ปีี 2562
และปีี 2563 มีีอััตรากำำ�ไรสุุทธิิเท่่ากัับ ร้้อยละ 4.05 ร้้อยละ 5.33
และร้้อยละ 2.24 หรืือคิิดเป็็นมููลค่่ากำำ�ไรสุุทธิิเท่่ากัับ 58.46
ล้้านบาท 68.87 ล้้านบาท และ 31.65 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยกำำ�ไร
สุุทธิิสำำ�หรัับงวดปีี 2563 แบ่่งออกเป็็น ส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่จำำ�นวน
41.16 ล้้านบาท และส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่� ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
จำำ�นวน ติิดลบ 9.51 ล้้านบาท โดยกำำ�ไรส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่
ปรัับตััวลดลงร้้อยละ 41.10 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อน
สาเหตุุที่่�สำำ�คััญเกิิดจากต้้นทุุนขายที่่�สููงขึ้้�นภายใต้้สถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของ COVID-19 รวมถึึงต้้นทุุนทางการเงิินที่่�สููงขึ้้�นจาก
ความจำำ�เป็็นของการจััดหาแหล่่งเงิินทุุนที่่�มีีต้้นทุุนสููงสำำ�หรัับการ
ออกและเสนอขายหุ้้�นกู้้� ในช่่วงสถานการณ์์ COVID-19 เช่่นเดีียวกััน
นอกจากนี้้�บริิษัทั ได้้รับั กำำ�ไรจากการขายสิิทธิิเรีียกร้้องในลููกหนี้้�การค้้า
และสิิทธิิในตราสิินค้้าสำำ�หรับั Costa ที่่�ได้้มีีการจำำ�หน่า่ ยตราสิินค้้า
โดยได้้รับั มติิจากคณะกรรมการบริิษัทั เมื่่�อช่่วงเดืือนมีีนาคม 2563
อนุุมัติั ใิ ห้้บริิษัทั จำำ�หน่า่ ยส่่วนหนึ่่ง� ของลููกหนี้้�การค้้าซึ่่ง� เกิิดจากการ
ขายสิินค้้าผ่่านร้้านตััวแทนขาย (Agents) พร้้อมสิิทธิิในตราสิินค้้า
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องให้้แก่่บริิษัทั ที่่�ไม่่เกี่่ย� วข้้องกัันแห่่งหนึ่่ง� ซึ่่ง� ดำำ�เนิินธุุรกิิจซื้้อ� มา
ขายไปซึ่่ง� วััสดุกุ่ อ่ สร้้างและตกแต่่งบ้้านในราคาขายจำำ�นวน 55 ล้้านบาท
โดยเกิิดเป็็นกำำ�ไรจากการขายประมาณ 18.8 ล้้านบาท โดยเป็็นการ
ชำำ�ระค่่าสิิทธิิในตราสิินค้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยบริิษััทได้้ โอนการควบคุุม
ในสิิทธิิการรัับชำำ�ระเงิินจากลููกหนี้้�การค้้าและสิิทธิิในตราสิินค้้าให้้แก่่ผู้�ซื้้้ อ�
แล้้ว ซึ่่ง� ถืือเป็็นกำำ�ไรของรายการที่่�ไม่่เกิิดขึ้น้� บ่่อยที่่เ� กิิดขึ้น้� ในรอบปีี 2563
อััตรากำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับงวดของบริิษััทพบว่่า ปีี 2561 ปีี 2562
และปีี 2563 มีีอััตรากำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับงวดเท่่ากัับ ร้้อยละ 4.02
ร้้อยละ 5.07 และร้้อยละ 1.25 หรืือคิิดเป็็นมููลค่่ากำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับ
งวดเท่่ากัับ 58.04 ล้้านบาท 65.44 ล้้านบาท และ 17.70 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ โดยกำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับงวดปีี 2563 แบ่่งออกเป็็น
ส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่จำำ�นวน 27.21 ล้้านบาท และส่่วนที่่�เป็็น
ของส่่วนได้้เสีียที่่� ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมติิดลบจำำ�นวน 9.51 ล้้านบาท
นอกจากนี้้� ในช่่วงปีี 2563 บริิษััทฯ สามารถสร้้างกระแสเงิินสดได้้
มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานเท่่ากัับ 153.58 ล้้านบาท จากที่่�ติิดลบ
58.89 ล้้านบาท ในช่่วงปีีก่่อน ซึ่่�งมาจากปริิมาณคำำ�สั่่�งซื้้�อที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้�นส่่งผลให้้มีีกระแสเงิินสดรัับของรายได้้จากการขายเข้้ามาเพิ่่�มขึ้้�น
รวมถึึงการบริิหารจััดการลููกหนี้้�การค้้าที่่�ดีีขึ้้�นจากจำำ�นวนวััน
เรีียกเก็็บหนี้้�ที่่�ลดลงเป็็น 83.59 วััน จากปีีก่่อนที่่� 91.81 วััน
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

การวิิเคราะห์์ฐานะทางการเงิิน
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ปีี 2561 ปีี 2562 และ ปีี 2563 บริิษััทมีีมููลค่่า
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน เท่่ากัับ 1,872.72 ล้้านบาท 1,837.49 ล้้านบาท
และ 2,035.77 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ มีีรายละเอีียดในแต่่ละรายการ
ที่่�สำำ�คััญ ดัังต่่อไปนี้้�
•

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ปีี 2561 ปีี 2562 ปีี 2563 มีีมููลค่่าเท่่ากัับ 132.36 ล้้านบาท
84.06 ล้้านบาท และ 187.14 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วน
ต่่อสิินทรััพย์์รวม เท่่ากัับ ร้้อยละ 4.24 ร้้อยละ 2.51 และ
ร้้อยละ 5.28 ตามลำำ�ดัับ

•	ลููกหนี้้�การค้้า - สุุทธิิ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ปีี 2561 ปีี 2562
และ ปีี 2563 มีีมููลค่่าลููกหนี้้�การค้้า - สุุทธิิ เท่่ากัับ 327.91
ล้้านบาท 283.32 ล้้านบาท และ 331.31 ล้้านบาท คิิดเป็็น
สััดส่่วนต่่อสิินทรััพย์์รวม เท่่ากัับ ร้้อยละ 10.51 ร้้อยละ
8.46 และร้้อยละ 9.34 ตามลำำ�ดัับ โดยลููกหนี้้�การค้้าปรัับตััว
เพิ่่�มขึ้้�นส่่วนหนึ่่�งเกิิดจากกลุ่่�มลููกค้้าต่่างประเทศที่่�บริิษััท
ได้้รัับคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าเพิ่่�มขึ้้�น แต่่อย่่างไรก็็ตามหากพิิจารณา
จากระยะเวลาการเรีียกเก็็บหนี้้�จะพบว่่าจำำ�นวนวัันเรีียกเก็็บ
หนี้้�ปรัับตััวลดลงจากช่่วงปีี 2562 ที่่�มีีระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย
91.81 วััน เหลืือ 83.59 วัันสำำ�หรัับช่่วงปีี 2563 เกิิดจาก
การใช้้นโยบายการติิดตามเรีียกเก็็บหนี้้�โดยเฉพาะจากกลุ่่�ม
ลููกค้้าประเภทร้้านค้้าปลีีกและร้้านค้้าส่่งเฟอร์์นิิเจอร์์ (Dealer)
แบบเข้้มงวดมากขึ้้�นซึ่่�งเป็็นความพยายามที่่�จะลดระยะเวลา
การจััดเก็็บหนี้้�ให้้น้้อยลงกว่่าเดิิม ประกอบกัับในรอบปีีที่่�ผ่่าน
มาบริิษััทมีีการปรัับกลยุุทธ์์ด้้านการตลาดใหม่่เพื่่�อลดค่่า
ใช้้จ่่ายซึ่่�งในช่่วงเปลี่่�ยนผ่่านส่่งผลให้้บริิษััทมีีรายได้้จากการ
จำำ�หน่่ายในกลุ่่�ม Dealer ลดลงจากเดิิม ส่่งผลให้้มููลค่่าลููกหนี้้�
การค้้าลดลง แต่่อย่่างไรก็็ตามบริิษััทจะสามารถลดค่่าใช้้จ่่ายได้้
จากเดิิมเช่่นกััน และภายหลัังปรัับนโยบาย ช่่วงปีี 2563 บริิษััท
ได้้เริ่่�มกลัับมามีีคำำ�สั่่�งซื้้�อจากกลุ่่�มลููกค้้า Dealer เพิ่่�มขึ้้�นอีีกครั้้�ง
จึึงทำำ�ให้้เริ่่�มปรากฏมููลค่่าลููกหนี้้�การค้้าเพิ่่�มขึ้้�นในช่่วงปีี 2563
สำำ�หรัับช่่วง 3 ปีีที่่�ผ่่านมา โดยภาพรวมบริิษััทมีีมููลค่่าของลููกหนี้้�การค้้า
ปรัับขึ้้�นลดลงเป็็นไปตามการลดลงของรายได้้จากการขายโดยเฉพาะ
ยอดขายจากกลุ่่�มร้้านค้้าปลีีกและร้้านค้้าส่่งเฟอร์์นิิเจอร์์ (Dealer)
ซึ่่�งโดยพฤติิกรรมของลููกค้้าในกลุ่่�มนี้้�จะใช้้ระยะเวลาการเรีียกเก็็บหนี้้�
ค่่อนข้้างนาน และหากพิิจารณาจากความสามารถในการจััดเก็็บหนี้้�
จะพบว่่า บริิษััทมีีระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ยในช่่วงปีี 2561 ปีี 2562 และ
ปีี 2563 เท่่ากัับ 80.72 วััน 91.81 วััน และ 83.59 วััน ตามลำำ�ดัับ
อย่่างไรก็็ตามบริิษััทได้้ตระหนัักเป็็นอย่่างยิ่่�งถึึงแนวทางที่่�จะลดความ
เสี่่�ยงจากการเรีียกเก็็บหนี้้�ในกลุ่่�มลููกค้้า Dealer ซึ่่�งทางทีีมการขาย
และทีีมบััญชีีได้้มีีการวางแผนเพื่่�อติิดตามเรีียกเก็็บหนี้้�อย่่างใกล้้ชิิด
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีรายการลููกหนี้้�การค้้า - สุุทธิิ
เท่่ากัับ 331.31 ล้้านบาท แบ่่งเป็็น
ลููกหนี้้�การค้้า - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน 7.55 ล้้านบาท ที่่�เกิิดจากการ
ขายเฟอร์์นิิเจอร์์ และกระดาษปิิดผิิว สำำ�หรัับใช้้ ในการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์
ให้้กัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันจำำ�นวน 21.69 ล้้านบาท คืือ บริิษััท
อิินเด็็กซ์์ อิินเตอร์์เฟิิร์์น จำำ�กััด และ บริิษััท อิินเด็็กซ์์ ลิิฟวิ่่�ง มอลล์์
จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�มีีกรรมการเป็็นคู่่�สมรสของนายอารัักษ์์ สุุขสวััสดิ์์�
ซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น กรรมการ กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจ
ลงนามและผู้้�บริิหารของบริิษััท และลููกหนี้้�การค้้า - บริิษััทอื่่�น 323.75
ล้้านบาท ซึ่่�งมููลค่่าลููกหนี้้�การค้้าทั้้�งส่่วนของบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันและ
บริิษััทอื่่�นโดยส่่วนใหญ่่ร้้อยละ 72.60 ของลููกหนี้้�การค้้าทั้้�งหมดหลัังหััก
ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญอยู่่�ในกลุ่่�มลููกหนี้้�การค้้าที่่�ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
ปััจจุุบัันลููกค้้าที่่�บริิษััทพิิจารณาให้้เครดิิตเทอมทั้้�งหมดจะเป็็นลููกค้้า
Hypermarket หรืือร้้านค้้าปลีีกขนาดใหญ่่ ซึ่่�งที่่�ผ่่านมากลุ่่�มลููกค้้า
ดัังกล่่าวไม่่มีีปััญหาเรื่่�องการเรีียกเก็็บหนี้้�แต่่อย่่างใด สำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้า
Dealer ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มร้้านค้้าส่่งและร้้านค้้าปลีีกรายย่่อยทั่่�วประเทศ
บริิษััทจะวางแผนการจััดเก็็บและเรีียกชำำ�ระหนี้้�อย่่างใกล้้ชิิด สำำ�หรัับ
ลููกค้้าต่่างประเทศโดยส่่วนใหญ่่บริิษััทกำำ�หนดเงื่่�อนไขการชำำ�ระเงิิน
เป็็น L/C at sight หรืือการโอนเงิินทัันทีี (T/T) ก่่อนวัันส่่งสิินค้้า
(Shipment Date) ซึ่่�งจะไม่่มีีปััญหาการจ่่ายชำำ�ระหนี้้�แต่่อย่่างใด
ข้้ อ มููลอายุุ ลูู กหนี้้� ที่่� ค้้ า งชำำ� ระ ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2563
มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
มููลค่่าลููกหนี้้�การค้้า
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- เกินกว่า 12 เดือน
รวมลููกหนี้้�การค้้า
บริิษััทอื่่�น - สุุทธิิ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- ระหว่าง 3 - 6 เดือน
- ระหว่าง 6 - 12 เดือน
- เกินกว่า 12 เดือน
รวมลููกหนี้้�การค้้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลููกหนี้้�การค้้า

4.38

58.03%

3.16
0.01
7.55

41.85%
0.12%
100.00%

230.67

71.25%

47.05
16.23
24.76
9.90
328.61
(4.86)
323.75

14.53%
5.01%
7.65%
3.06%
101.50%
(1.50%)
100.00%
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายการตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ โดยพิิจารณา
จากข้้อมููลทางสถิิติิเกี่่�ยวกัับการเรีียกเก็็บหนี้้�จากลููกค้้าในอดีีต ซึ่่�งมีี
ความเหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท โดยกำำ�หนดนโยบาย
ที่่�จะติิดตามลููกหนี้้�ให้้ชำำ�ระหนี้้�ภายในระยะเวลาที่่�ให้้เครดิิตเทอมให้้ ได้้
ทั้้�งหมด ดัังนี้้�
ลููกหนี้้�นัับจากวัันที่่�
ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
ตั้้�งแต่่ 12 เดืือนขึ้้�นไป
ตั้้�งแต่่ 24 เดืือนขึ้้�นไป

อััตราการตั้้�งสำำ�รองหนี้้�สงสััย
จะสููญของยอดลููกหนี้้�คงเหลืือสุุทธิิ
ร้้อยละ 100 (เฉพาะลููกหนี้้�ที่�่มีีข้้อบ่่งชี้้�
ว่่าจะเรีียกเก็็บเงิินไม่่ได้้)
ร้้อยละ 100

สำำ�หรัับรายการลููกหนี้้�การค้้าที่่�มีีอายุุเกิินกว่่า 12 เดืือน โดยส่่วนใหญ่่
เป็็นลููกหนี้้�การค้้าที่่�เกิิดจากกลุ่่�มลููกค้้าประเภทร้้านค้้าปลีีกและ
ร้้านค้้าส่่งรายย่่อยทั่่�วประเทศ (Dealer) ปััจจุุบัันบริิษััทอยู่่�ระหว่่าง
การดำำ�เนิินการติิดตามทวงถามโดยลายลัักษณ์์อัักษรและมีีบางราย
ที่่�อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการด้้านกฎหมาย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทได้้นำำ�ลููกหนี้้�การค้้าจำำ�นวนเงิิน
ประมาณ 89.7 ล้้านบาท ไปขายลดแก่่สถาบัันการเงิินในประเทศ
สองแห่่ง ภายในวงเงิินสิินเชื่่�อรวม 215 ล้้านบาท โดย ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563 สถาบัันการเงิินที่่�ให้้การสนัับสนุุนวงเงิินสิินเชื่่�อ
มีีสิิทธิิไล่่เบี้้�ยจำำ�นวนเงิินประมาณ 87.5 ล้้านบาท (ซึ่่�งเป็็นจำำ�นวนเงิิน
ที่่�อยู่่�ระหว่่างการรอเรีียกเก็็บเงิินจากลููกหนี้้�การค้้าที่่�ทางบริิษััท
ได้้นำำ�ไปขายลดต่่อสถาบัันการเงิิน) โดยได้้แสดงเป็็นหนี้้�สิินในรายการ
“เจ้้าหนี้้�จากการขายสิิทธิิเรีียกร้้องลููกหนี้้�การค้้า” ในการขอรัับการ
สนัับสนุุนวงเงิินสิินเชื่่�อประเภทขายลดลููกหนี้้� (Factoring) ทางบริิษััท
ไม่่จำำ�เป็็นต้้องจััดหาสิินทรััพย์์เพื่่�อเป็็นหลัักประกัันสำำ�หรัับวงเงิิน
สิินเชื่่�อประเภทนี้้� ซึ่่�งจะเป็็นผลดีีต่่อบริิษััทในแง่่ของการไม่่มีีภาระ
ในหลัักทรััพย์์เพื่่�อใช้้ค้ำ�ำ�ประกััน และเป็็นการเสริิมสภาพคล่่องทาง
การเงิินให้้กัับบริิษััทอีีกรููปแบบหนึ่่�ง
•	สิินค้้าคงเหลืือ - สุุทธิิ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ปีี 2561 ปีี 2562
และ ปีี 2563 มีีมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือ - สุุทธิิ เท่่ากัับ 1,172.21
ล้้านบาท 1,379.37 ล้้านบาท และ 1,370.21 ล้้านบาท
คิิดเป็็นสััดส่่วนต่่อสิินทรััพย์์รวม เท่่ากัับ ร้้อยละ 37.59
ร้้อยละ 41.20 และร้้อยละ 38.65 ตามลำำ�ดัับ
	สิินค้้าคงเหลืือของบริิษััทคืือ วััตถุุดิิบที่่�เตรีียมไว้้ ใช้้ ในการ
ผลิิต สิินค้้าระหว่่างทำำ� และสิินค้้าสำำ�เร็็จรููปที่�่เก็็บสต็็อกไว้้
เพื่่�อจำำ�หน่่าย รวมถึึงเฟอร์์นิิเจอร์์ที่�่นำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ
และที่่�สั่่�งซื้้�อจากภายในประเทศเพื่่�อจำำ�หน่่าย ในช่่วงที่่�บริิษััทรัับ
คำำ�สั่่�งซื้้�อจากลููกค้้าเป็็นจำำ�นวนมาก ช่่วงนั้้�นบริิษััทจะมีีความ
ต้้องการสต็็อกสิินค้้าเพื่่�อเตรีียมส่่งมอบตามคำำ�สั่่�งซื้้�อเพิ่่�มขึ้้�น
ตามไปด้้วย โดยหากพิิจารณาจากอดีีตที่่�ผ่่านมาจะพบว่่า
มููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือเพิ่่�มขึ้้�นตามปริิมาณการขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งจากปริิมาณการขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�นดัังกล่่าว ทำำ�ให้้
บริิษััทจำำ�เป็็นต้้องวางแผนการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบ และการจััดเก็็บ
สต็็อกสิินค้้าคงเหลืือให้้เพีียงพอต่่อปริิมาณความต้้องการ

และจะต้้องป้้องกัันปััญหาการขาดแคลนวััตถุุดิิบที่่�จะใช้้ ใน
การผลิิตเพื่่�อจััดจำำ�หน่่ายให้้กัับลููกค้้า
•	สำำ�หรับั การผลิิตและจำำ�หน่า่ ยสิินค้้าให้้กับั ลููกค้้าต่่างประเทศที่่ผลิ
� ติ
ตามคำำ�สั่่�งซื้้�อ (Made to order) และกลุ่่�มลููกค้้า Hypermarket
ภายในประเทศ โดยส่่วนใหญ่่แล้้วจะเป็็นการผลิิตสินิ ค้้าประเภท
เฟอร์์นิิเจอร์์ ไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด ซึ่่�งบริิษััทมีีเงื่่�อนไขจะต้้องผลิิต
สิินค้้าสำำ�เร็็จรููปเพื่่�อจััดเก็็บสต็็อกไว้้รอการส่่งมอบ โดยทาง
ลููกค้้าต่่างประเทศและ Hypermarket จะแจ้้งปริิมาณการส่่งมอบ
สิินค้้าสำำ�เร็็จรููปที่่�บริิษััทผลิิตไว้้รอเป็็นครั้้�ง ๆ ไป ซึ่่�งทางบริิษััท
จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีสต็็อกสิินค้้าไว้้เพีียงพอและควบคุุมให้้มีีการ
ส่่งมอบสิินค้้าได้้ตรงต่่อเวลา สำำ�หรัับปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา มููลค่่า
สิินค้้าคงเหลืือของบริิษััทโดยส่่วนใหญ่่คืือสิินค้้าระหว่่างผลิิต
คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 49.83 ของมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือ - สุุทธิิ
หรืือคิิดเป็็นมููลค่่าเท่่ากัับ 682.74 ล้้านบาท ลดลงจาก ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562 ที่่�มีีมููลค่่าเท่่ากัับ 889.63 ล้้านบาท ซึ่่�งเป็็น
ช่่วงที่่�บริิษััทอยู่่�ระหว่่างการผลิิตสิินค้้าเพื่่�อรองรัับการส่่ง
มอบตามคำำ�สั่่�งซื้้�อของกลุ่่�มลููกค้้าต่่างประเทศและร้้านค้้า
Hypermarket ภายในประเทศ รองลงมาคืือ กลุ่่�มสิินค้้าสำำ�เร็็จรููป
คิิดเป็็นสััดส่ว่ นร้้อยละ 40 ของมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือ - สุุทธิิ หรืือ
คิิดเป็็นมููลค่่าเท่่ากัับ 549.27 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นมากจาก
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ที่่มีีมูู
� ลค่่าเท่่ากัับ 382.23 ล้้านบาท
โดยสามารถอธิิบายถึึงสาเหตุุของปริิมาณสิินค้้าคงเหลืือที่่�มีีอยู่่�ได้้
ดัังนี้้�
1. เกิิดจากการขยายการตลาดไปสู่่�กลุ่่�มลููกค้้าประเภทร้้าน
ค้้าปลีีกและร้้านค้้าส่่งรายย่่อยทั่่�วประเทศ (Dealer) หรืือ
กลุ่่�มนอกตลาด Hypermarket ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มร้้านเฟอร์์นิิเจอร์์ราย
ใหญ่่จนถึึงรายย่่อยทั่่�วไป การขยายฐานลููกค้้า ทำำ�ให้้กิิจการต้้อง
มีีสิินค้้าเตรีียมขายที่่�หลากหลายขึ้้�น ซึ่่�งบริิษััทจะจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ผ่่านบริิษััท อีีซีีเอฟ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทลููกของ ECF
เอง ทำำ�ให้้กิิจการต้้องสต็็อกสิินค้้าสำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้านี้้�เพิ่่�มขึ้้�น
2. เกิิดจากการขยายกลุ่่�มลููกค้้า Hypermarket มากขึ้้�น โดย
ขยายเพิ่่�มทั้้�งในส่่วนของจำำ�นวน SKU ของลููกค้้าแต่่ละลููกค้้า
และการเพิ่่�มขึ้้�นของลููกค้้ารายใหม่่ เช่่น Do Home, Global
House, MR.DIY ฯลฯ ซึ่่�งการขยายดัังกล่่าว เพื่่�อให้้บริิษััท
ลดการพึ่่�งพาลููกค้้ารายใหญ่่เพีียงไม่่กี่�่ราย รวมถึึงลดความ
เสี่่�ยงเรื่่�องคำำ�สั่่�งซื้้�อผููกขาดลง ข้้อดีีจากการขยายครั้้�งนี้้� ทำำ�ให้้
บริิษััทได้้รัับผลกระทบจากวิิกฤตโรคระบาด COVID-19
น้้อยกว่่าธุุรกิิจอื่่�น ซึ่่�งบริิษััทได้้รัับผลกระทบในไตรมาสที่่� 1
จนถึึงกลางไตรมาสที่่� 2 และจะเห็็นได้้ว่่าเมื่่�อเข้้าสู่่�ไตรมาสที่่� 3
บริิษััทสามารถฟื้้�นคืืนยอดขายได้้ ใกล้้เคีียงกัับช่่วง 9 เดืือนของ
ปีีที่่�ผ่่านมาในช่่วงวิิกฤตแบบนี้้�
3. บริิษััทได้้ขยายฐานลููกค้้าในกลุ่่�มต่่างประเทศ ซึ่่�งลููกค้้าหลััก
ของกิิจการโดยส่่วนใหญ่่เป็็นกลุ่่�มลููกค้้าญี่่�ปุ่่�น ในปีีนี้้�บริิษััท
ขยายฐานลููกค้้าใหม่่ โดยเพิ่่�มลููกค้้ากลุ่่�มสหรััฐอเมริิกา อิินเดีีย
และจีีน ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�จำำ�หน่่ายสิินค้้าบนออนไลน์์แพลตฟอร์์ม
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

ในต่่างประเทศ ซึ่่�งเมื่่�อบริิษััทกระจายความเสี่่�ยงออกไปยััง
แถบประเทศอื่่�นมากขึ้้�น ทำำ�ให้้จำำ�เป็็นต้้องมีีสิินค้้าที่่�สต็็อกสิินค้้า
มากขึ้้�น ซึ่่�งการจำำ�หน่่ายสิินค้้ากลุ่่�มลููกค้้าเพื่่�อการขายออนไลน์์
จะต้้องมีีจำำ�นวน SKU ที่่�มากและหลากหลาย จึึงเป็็นปััจจััยหนึ่่�ง
ที่่�ทำำ�ให้้สต็็อกสิินค้้าสููงขึ้้�น
4. เพื่่�อรองรัับการเรีียกเข้้าสิินค้้าให้้ทัันต่่อความต้้องการของ
ลููกค้้า ซึ่่�งทั้้�งลููกค้้าในกลุ่่�มแต่่ละกลุ่่�มนั้้�น มีีความต้้องการสิินค้้า
ที่่�หลากหลายและแตกต่่างกััน จุุดแข็็งของบริิษััทคืือ สามารถ
รองรัับความต้้องการได้้ทัันทีีและตลอดเวลา เช่่น ในกลุ่่�ม
ลููกค้้าในประเทศซึ่่�งเป็็นกลุ่่�ม Hypermarket นั้้�น การเปิิด PO
เพื่่�อเรีียกเข้้าสิินค้้าของลููกค้้าจะเปิิดเพื่่�อเรีียกเข้้าเพีียงแค่่
7 - 10 วััน ซึ่่�งถืือว่่าน้้อยมากถ้้าเทีียบกัับการวางแผนผลิิต
และการเตรีียมวััตถุุดิิบ บริิษััทต้้องมีีสิินค้้าที่่�กึ่�่งสำำ�เร็็จรููป
และสามารถนำำ�ส่่งให้้ลููกค้้าได้้ทัันทีีภายในเวลาที่่�กำำ�หนด
ซึ่่�งเงื่่�อนไขดัังกล่่าวหากบริิษััทไม่่สามารถส่่งมอบสิินค้้าได้้ตาม
คำำ�สั่่�งซื้้�อลููกค้้า นั่่�นคืือบริิษััทต้้องถููกปรัับเนื่่�องจากส่่งมอบไม่่ได้้
หรืือส่่งมอบไม่่ครบทัันทีี จึึงทำำ�ให้้บริิษััทต้้องมีีสิินค้้าระหว่่าง
ผลิิตไว้้ ให้้เพีียงพอ โดยกลุ่่�มลููกค้้า Hypermarket ในประเทศ
รวมประมาณ 7 รายใหญ่่ ใช้้เงื่่�อนไขนี้้�ทั้้�งหมด
หากพิิจารณาระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ย (คำำ�นวณโดยใช้้สิินค้้าคง
เหลืือ - กลุ่่�มสิินค้้าสำำ�เร็็จรููป โดยไม่่รวมสิินค้้าระหว่่างผลิิต สิินค้้า
ระหว่่างทางและวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ ในการผลิิต) ในช่่วงปีี 2561 ปีี 2562
และปีี 2563 พบว่่า บริิษััทมีีระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ย เท่่ากัับ
112.20 วััน 145.21 วััน และ 155.65 วััน ตามลำำ�ดัับ หากพิิจารณา
ในภาพรวมจากระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ยตั้้�งแต่่ช่่วงปีี 2560 จนถึึง
ปััจจุุบััน จะพบว่่ามีีจำำ�นวนวัันเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง สาเหตุุสำำ�คััญ
เกิิดจากบริิษััทมีีปริิมาณสต็็อกสิินค้้าเพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
ตามการขยายตััวของรายได้้จากการขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
สำำ�หรัับนโยบายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิินค้้าคงเหลืือนั้้�น ปััจจุุบััน
บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายการตั้้�งค่่าเผื่่�อสิินค้้าล้้าสมััย ทางบริิษััท
ได้้เริ่่�มใช้้นโยบายการตั้้�งค่่าเผื่่�อสิินค้้าล้้าสมััยและเคลื่่�อนไหวช้้า
โดยพิิจารณาจากสิินค้้าที่่�มีีอายุุเกิิน 3 ปีีขึ้�้นไป สภาพสิินค้้าและ
ประสบการณ์์ที่่�ผ่่านมาในอดีีต โดยประมาณค่่าเผื่่�อมููลค่่าสิินค้้า
ล้้าสมััยและเคลื่่�อนไหวช้้าร้้อยละ 5 ของมููลค่่าสิินค้้าที่่�จะได้้รัับ
หากสิินค้้าค้้างนานเกิินกว่่า 4 ปีีขึ้้�นไป จะตั้้�งค่่าเผื่่�อมููลค่่าสิินค้้า
ล้้าสมััยร้้อยละ 50 ของมููลค่่าสิินค้้าที่่�จะได้้รัับ นอกจากนี้้�บริิษััท
ยัังมีีสิินค้้าที่่�ถููกจััดประเภทอยู่่�ในคลัังสิินค้้าสำำ�เร็็จรููปรอการพิิจารณา
หรืือสิินค้้าที่่�รอจััดหมวดหมู่่�หรืือจััดประเภทเกรดสิินค้้าโดยจะตั้้�งค่่า
เผื่่�อสิินค้้าล้้าสมััยร้้อยละ 20 ของมููลค่่าสิินค้้าที่่�จะได้้รัับ
ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมาทางบริิษััทได้้เน้้นดำำ�เนิินการตามนโยบาย
การตรวจสอบและติิดตามการเคลื่่�อนไหวของสิินค้้าคงเหลืืออย่่าง
ต่่อเนื่่�อง หากเป็็นสิินค้้าที่่�มีีการเคลื่่�อนไหวช้้า หรืือเป็็นส่่วนที่่�ตกค้้าง
จากการส่่งมอบ บริิษััทจะแก้้ปััญหาโดยการจััดให้้มีีรายการส่่งเสริิม
การขาย เพื่่�อเป็็นช่่องทางการระบายสิินค้้า โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 บริิษััทได้้ตั้้�งค่่าเผื่่�อมููลค่่าสิินค้้าล้้าสมััยและเคลื่่�อนไหวช้้าเป็็น
จำำ�นวน 6.11 ล้้านบาท
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โดยบริิษััทมีีแผนการจััดการสิินค้้าคงเหลืือ ปีี 2564 คืือ
1. บริิษััททบทวนเรื่่�องสิินค้้าระหว่่างผลิิตที่�่ค้้างนาน หรืือ เคลื่่�อนไหว
ช้้า ปรัับใช้้กัับสิินค้้าในประเทศบางรุ่่�นเพื่่�อหาทางจำำ�หน่่ายออก
โดยเร็็ว คาดว่่าจะสามารถทยอยลดลงเรื่่�อยๆ ในปีี 2564
2. บริิษััทพิิจารณาสิินค้้าสำำ�เร็็จรููปค้้างนานและสิินค้้าระหว่่างผลิิต
ที่่�ค้้างนาน เพื่่�อทบทวนนโยบายตั้้�งสำำ�รองสิินค้้าล้้าสมััย
ซึ่่�งจะปรัับนโยบายในปีี 2564
3. ลดการสั่่� ง ซื้้� อ และเวีี ย นใช้้ สิิ น ค้้ า ระหว่่ า งผลิิ ต เพื่่� อ เพิ่่� ม
สภาพคล่่อง และลดมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือ
4.	ผลัักดัันยอดขายผ่่านบริิษััทย่่อย ECF-Holdings ให้้สามารถ
จำำ�หน่่ายสิินค้้ากลุ่่�มร้้านค้้า Dealer ให้้มากขึ้้�น
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ปีี 2561 ปีี 2562 และ ปีี 2563 บริิษััทมีีมููลค่่า
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียน เท่่ากัับ 1,245.40 ล้้านบาท 1,510.83
ล้้านบาท และ 1,508.96 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ มีีรายละเอีียด
ในแต่่ละรายการที่่�สำำ�คััญ ดัังต่่อไปนี้้�
•

เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้าซึ่่�งบัันทึึกโดยวิิธีีส่่วน
ได้้เสีีย สุุทธิิ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ปีี 2561 ปีี 2562 และ ปีี
2563 มีีมููลค่่า เท่่ากัับ 561.69 ล้้านบาท 584.10 ล้้านบาท
และ 672.12 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วนต่่อสิินทรััพย์์รวม เท่่ากัับ
ร้้อยละ 18.01 ร้้อยละ 17.44 และร้้อยละ 18.96 ตามลำำ�ดัับ โดย
มููลค่่าเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้าเท่่ากัับ 672.12
ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เป็็นรายการเงิินลงทุุน
ในบริิษััท กรีีน เอิิร์์ธ พาวเวอร์์ (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด (“GEP”)
ภายหลัังจากที่่�บริิษััทได้้จำำ�หน่่ายไปซึ่่�งเงิินลงทุุนใน SAFE
ในราคาจำำ�หน่่ายให้้กัับผู้้�ซื้้�อจำำ�นวน 233.88 ล้้านบาท เป็็นที่่�
เรีียบร้้อยนัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 ธัันวาคม 2563 ที่่�ผ่่านมา

•	ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ - สุุทธิิ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ปีี 2561
ปีี 2562 และปีี 2563 มีีมููลค่่าที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ - สุุทธิิ
เท่่ากัับ 459.40 ล้้านบาท 481.89 ล้้านบาท และ 521.51
ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วนต่่อสิินทรััพย์์รวม เท่่ากัับ ร้้อยละ
14.73 ร้้อยละ 14.39 และร้้อยละ 14.71 ตามลำำ�ดัับ
ในช่่วงปีี 2563 บริิษััทมีีการลงทุุนในส่่วนที่่�สำำ�คััญคืือ เครื่่�องจัักร
ระหว่่างติิดตั้้�งเพื่่�อเตรีียมเพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์
เพิ่่�มขึ้้�นให้้สอดคล้้องกัับปริิมาณคำำ�สั่่�งซื้้�อจากลููกค้้าที่่�เข้้ามา
มากระหว่่างปีีจำำ�นวน 47.21 ล้้านบาท เป็็นรายการส่่วนเพิ่่�ม
ขึ้้�นที่่�สำำ�คััญ รองลงมาคืือ การเข้้าลงทุุนในที่่�ดิินมููลค่่า 37.23
ล้้านบาท สำำ�หรัับการก่่อสร้้างเป็็นศููนย์์กระจายสิินค้้าใน
ต่่างจัังหวััด ซึ่่�งปััจจุุบัันยัังอยู่่�ระหว่่างวางแผนการก่่อสร้้าง
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รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

•	ส่่วนเกิินทุุนจากการตีีราคาทรััพย์์สิิน - สุุทธิิ นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�
1 มกราคม 2563 บริิษััทได้้เปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีี
เกี่่�ยวกัับการแสดงมููลค่่าที่่�ดิิน อาคารและเครื่่�องจัักรจากวิิธีี
ตีีราคาใหม่่เป็็นวิิธีีราคาทุุน ดัังนั้้�นเพื่่�อการเปรีียบเทีียบงบ
การเงิินระหว่่างปีี 2562 (ปรัับปรุุงใหม่่) เทีียบกัับปีี 2563
จึึงไม่่ปรากฏรายการส่่วนเกิินทุุนจากการตีีราคาทรััพย์์สิิน
อีีกต่่อไป
โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563 บริิษััทได้้เปลี่่�ยนแปลง
นโยบายการบััญชีีเกี่่�ยวกัับการแสดงมููลค่่าที่่�ดิิน อาคารและ
เครื่่�องจัักรจากวิิธีีการตีีราคาใหม่่เป็็นวิิธีีราคาทุุน (ได้้รัับอนุุมััติิ
โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 30 มีีนาคม 2563)
ซึ่่�งสามารถกระทำำ�ได้้ภายใต้้ประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีีฉบัับที่่�
18/2554 ลงวัันที่่� 12 เมษายน 2554 เรื่่�อง “การบัันทึึกบััญชีี
เมื่่�อมีีการตีีราคาใหม่่” ทั้้�งนี้้� เหตุุผลหลัักของการเปลี่่�ยนแปลง
นโยบายการบััญชีีดัังกล่่าวเกี่่�ยวเนื่่�องกัับ (1) เพื่่�อให้้เกิิดความ
เป็็นไปได้้ ในทางปฏิิบััติิและขจััดความยุ่่�งยากรวมถึึงต้้นทุุน
ที่่�เกิินจำำ�เป็็นอย่่างมากสำำ�หรัับการปิิดบััญชีีด้้วยนโยบายการ
บััญชีีเดีียวกัันของกิิจการภายในกลุ่่�มและ (2) ฝ่่ายบริิหารของ
บริิษััทเห็็นว่่าการบัันทึึกบััญชีีด้้วยวิิธีีราคาทุุนสอดคล้้องกัับ
วิิธีีปฏิิบััติิของอุุตสาหกรรมเดีียวกัันและยัังสะท้้อนให้้เห็็นถึึง
ความสามารถในการบริิหารจััดการและผลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทที่่�มีีความชััดเจนและเหมาะสมกว่่าวิิธีีการตีีราคาใหม่่
•

•

เงิินมััดจำำ�การเข้้าศึึกษาโครงการลงทุุน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ปีี 2561 ปีี 2562 และปีี 2563 มีีมููลค่่าเท่่ากัับ 75 ล้้านบาท
100 ล้้านบาท และ 100 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วนต่่อสิินทรััพย์์
รวม เท่่ากัับ ร้้อยละ 2.41 ร้้อยละ 2.99 และร้้อยละ 2.82
ตามลำำ�ดัับ เกิิดจากบริิษััทอยู่่�ระหว่่างการศึึกษาความเป็็นไปได้้
ในโครงการลงทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโรงไฟฟ้้าจากพลัังงานชีีวมวล
ซึ่่�งอยู่่�ในจัังหวััดซางะ (Saga) ของประเทศญี่่�ปุ่่�นโดยมีีเงื่่�อนไข
ที่่�จะต้้องจ่่ายชำำ�ระเงิินมััดจำำ�ที่่�สามารถเรีียกคืืนได้้จำำ�นวน 100
ล้้านบาทให้้แก่่เจ้้าของโครงการซึ่่ง� ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของกระบวนการ
สำำ�หรัับการศึึกษาความเป็็นไปได้้ดัังกล่่าวโดยบริิษััทหรืือ
กลุ่่�มบริิษััทจะเรีียกคืืนเงิินมััดจำำ�ดัังกล่่าวหากในท้้ายที่่�สุุด
ตััดสิินใจที่่�จะไม่่ลงทุุนในโครงการ ซึ่่�งในปีี 2561 และ 2562
บริิษััทได้้จ่่ายเงิินมััดจำำ�ดัังกล่่าวแล้้วจำำ�นวน 75 ล้้านบาท
และ 25 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ (รวม 100 ล้้านบาท)
เงิินจ่่ายล่่วงหน้้าค่่าซื้้�อเงิินลงทุุน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ปีี 2562
และปีี 2563 มีีมููลค่่าเท่่ากัับ 95 ล้้านบาท และ 70 ล้้านบาท
คิิดเป็็นสััดส่่วนต่่อสิินทรััพย์์รวม เท่่ากัับ ร้้อยละ 2.35 และ
ร้้อยละ 1.97 ตามลำำ�ดัับ เพื่่�อซื้้�อเงิินลงทุุนในหุ้้�นทุุนของบริิษััท
ในประเทศแห่่งหนึ่่�งซึ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านการผลิิตกระแสไฟฟ้้า
จากพลัังงานลมโดยซื้้�อจากผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทดัังกล่่าวซึ่่�ง
เป็็นบุุคคลที่่� ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัันกัับบริิษััท ทั้้�งนี้้� การซื้้�อเงิินลงทุุน
ดัังกล่่าวข้้างต้้นได้้รัับการอนุุมััติิในที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 10 กัันยายน 2562 อย่่างไรก็็ตามขณะนี้้�บริิษััท
อยู่่�ระหว่่างการทยอยขายคืืนซึ่่�งจะเห็็นได้้จากจำำ�นวนเงิินที่่�เริ่่�ม
ลดลงจากปีี 2562

สิินทรััพย์์รวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ปีี 2561 ปีี 2562 และปีี 2563 บริิษััทมีีมููลค่่า
สิินทรััพย์์รวม เท่่ากัับ 3,118.12 ล้้านบาท 3,348.31 ล้้านบาท และ
3,544.72 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
สาเหตุุสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้รายการสิินทรััพย์์รวม เพิ่่�มขึ้้�นจาก ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562 เท่่ากัับ 196.41 ล้้านบาท เกิิดจากการเพิ่่�มขึ้้�น
ของเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด จาก 84.06 ล้้านบาท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 187.14 ล้้านบาท และ
รายการเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้าซึ่่�งบัันทึึกโดยวิิธีี
ส่่วนได้้เสีีย โดยการเพิ่่�มขึ้้�นดัังกล่่าวเกิิดจากการชำำ�ระส่่วนเพิ่่�มทุุน
(Equity) ของบริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (ECF-Power) ในฐานะ
บริิษััทย่่อยของบริิษััทสำำ�หรัับโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
ณ เมืืองมิินบูู ประเทศเมีียนมาร์์ ภายใต้้การบริิหารจััดการโดยบริิษััท
กรีีน เอิิร์์ธ พาวเวอร์์ (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด (GEP) ที่่� ECF-Power
ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 20 โดยในรอบปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา ECFPower ได้้ลงทุุนเพิ่่�มเติิมใน GEP อีีกเป็็นจำำ�นวนเงิินประมาณ 227.20
ล้้านบาท โดยยัังคงมีีส่่วนที่่�เหลืือที่่�จะต้้องลงทุุนเพิ่่�มเติิมในอนาคต
อีีกประมาณ 91.50 ล้้านบาท ในระหว่่างปีี 2564 นี้้�
สำำ�หรัับรายการที่่� ECF-Power จะจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งหุ้้�นสามััญทั้้�งหมด
ที่่�ถืืออยู่่�ในสััดส่่วนร้้อยละ 33.37 ของ บริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี
โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด คิิดเป็็นจำำ�นวนหุ้้�นสามััญเท่่ากัับ 1,938,760 หุ้้�น
ในมููลค่่าราคาขายที่่� 233.88 ล้้านบาท ให้้กัับ บริิษััท ไพร์์ซ ออฟ
วู้้�ด โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ในฐานะผู้้�จะซื้้�อ ตามที่่� ได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 12/2563 เมื่่�อวัันที่่� 22 ธัันวาคม 2563
ที่่�ผ่่านมานั้้�น ขณะนี้้� ได้้ดำำ�เนิินการปิิดการซื้้�อขายเสร็็จสิ้้�นตั้้�งแต่่วัันที่่�
24 ธัันวาคม 2563 เป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว ดัังนั้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 จึึงไม่่ปรากฎรายการสิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนที่่�ถืือไว้้เพื่่�อรอ
การขายในงบแสดงฐานะการเงิินของบริิษััท
สภาพคล่่อง
บริิษััทมีีอััตราส่่วนสภาพคล่่อง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ปีี 2561
ปีี 2562 และปีี 2563 เท่่ากัับ 1.59 เท่่า 1.10 เท่่า และ 1.22 เท่่า
ตามลำำ�ดัับ โดยอััตราส่่วนสภาพคล่่องเกิิดจากรายการสิินทรััพย์์
หมุุนเวีียนต่่อหนี้้�สิินหมุุนเวีียน ซึ่่�งหากพิิจารณาจากอััตราส่่วน
สภาพคล่่องของบริิษััทพบว่่า ในช่่วงปีี 2563 ปรัับตััวสููงขึ้้�นจาก
ปีี 2562 เกิิดจากการเพิ่่�มขึ้้�นของรายการเงิินสดและรายการเทีียบ
เท่่าเงิินสด ในขณะที่่�รายการหนี้้�สิินหมุุนเวีียนลดลงเล็็กน้้อย
นอกจากนี้้�หากพิิจารณาจากอััตราส่่วนสภาพคล่่องหมุุนเร็็ว
พบว่่า บริิษััทมีีอััตราส่่วนสภาพคล่่องหมุุนเร็็ว ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ปีี 2561 ปีี 2562 และปีี 2563 เท่่ากัับ 0.44 เท่่า 0.23 เท่่า และ 0.31 เท่่า
ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งอััตราส่่วนดัังกล่่าวเพิ่่�มขึ้้�นจากกัับช่่วงปีี 2562
ที่่�ผ่่านมา ด้้วยสาเหตุุของการเพิ่่�มขึ้้�นของรายการเงิินสดและรายการ
เทีียบเท่่าเงิินสดเช่่นเดีียวกัับอััตราส่่วนสภาพคล่่อง
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หนี้้�สิิน

หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ปีี 2561 ปีี 2562 และปีี 2563 บริิษััทมีีมููลค่่า
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนเท่่ากัับ 1,181.25 ล้้านบาท 1,676.02 ล้้านบาท
และ 1,673.05 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ มีีรายละเอีียดในแต่่ละรายการ
ที่่�สำำ�คััญ ดัังต่่อไปนี้้�
•

•

•

เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ปีี 2561 ปีี 2562 และปีี 2563 มีีมููลค่่า
เท่่ากัับ 490.84 ล้้านบาท 522.48 ล้้านบาท และ 601.83
ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วนต่่อหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเท่่ากัับ
ร้้อยละ 15.74 ร้้อยละ 15.60 และร้้อยละ 16.98 ตามลำำ�ดัับ
โดยเงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการ
เงิินถููกนำำ�มาใช้้เป็็นวงเงิินทุุนหมุุนเวีียนเพื่่�อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััทเป็็นสำำ�คััญ
เจ้้าหนี้้�การค้้า ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ปีี 2561 ปีี 2562 และ
และปีี 2563 มีีมููลค่่าเท่่ากัับ 189.37 ล้้านบาท 153.08
ล้้านบาท และ 215.15 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ คิิดเป็็นสััดส่่วน
ต่่อหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเท่่ากัับ ร้้อยละ 6.07 ร้้อยละ
4.57 และร้้อยละ 6.07 ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งบริิษััทมีีมููลค่่าเจ้้าหนี้้�
ที่่�เกิิดจากการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบเพื่่�อเตรีียมใช้้ ในกระบวนการผลิิต
รองรัับคำำ�สั่่�งซื้้�อในส่่วนธุุรกิิจเฟอร์์นิิเจอร์์ รวมถึึงการสั่่�งซื้้�อ
เฟอร์์นิิเจอร์์สำำ�เร็็จรููปจากผู้้�ผลิิตเฟอร์์นิิเจอร์์ทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศ โดยที่่�ผ่่านมาบริิษััทมีีระยะเวลาการจ่่ายชำำ�ระคืืน
หนี้้�ในปีี 2561 ปีี 2562 และปีี 2563 เท่่ากัับ 69 วััน 69.67 วััน
และ 61.35 วััน ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งการจ่่ายชำำ�ระคืืนหนี้้�เป็็นไปตาม
นโยบายการเรีียกเก็็บเงิินจากเจ้้าหนี้้�การค้้าของบริิษััท
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบุุคคลและกิิจการอื่่�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ปีี 2561 ปีี 2562 และปีี 2563 มีีมููลค่่าเท่่ากัับ 283.18 ล้้านบาท
197.99 ล้้านบาท และ 210.08 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ คิิดเป็็น
สััดส่่วนต่่อหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเท่่ากัับร้้อยละ 9.08
ร้้อยละ 5.91 และร้้อยละ 5.93 ตามลำำ�ดัับ โดยรายการ
ดัังกล่่าวเกิิดขึ้�้นเพื่่�อเป็็นทางเลืือกในการจััดหาแหล่่งเงิินกู้้�ยืืม
ในช่่วง COVID-19 ที่่�ทางสถาบัันการเงิินของบริิษััทมีีความ
เข้้มงวดต่่อการให้้การสนัับสนุุนวงเงิินสิินเชื่่�อ

•	หุ้้�นกู้้�ส่่วนที่่�ครบกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ปีี 2561 ปีี 2562 และปีี 2563 มีีมููลค่่าเท่่ากัับ 0 ล้้านบาท
605.69 ล้้านบาท และ 379.02 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วนต่่อ
หนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเท่่ากัับ ร้้อยละ 0 ร้้อยละ 18.09
และร้้อยละ 10.69 ตามลำำ�ดัับ โดยในรอบปีี 2563 บริิษััทได้้
จ่่ายชำำ�ระคืืนภาระหนี้้�หุ้้�นกู้้�ส่่วนที่่�ครบกำำ�หนดชำำ�ระในวัันที่่� 9
สิิงหาคม 2563 จำำ�นวน 605.69 ล้้านบาท เป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว
นอกจากนี้้�ในรอบปีี 2563 บริิษััทได้้มีีหุ้้�นกู้้�ส่่วนที่่�ออกใหม่่
และเสนอขายมููลค่่า 581.10 ล้้านบาท ซึ่่�งส่่วนนี้้�ยัังจััดอยู่่�ใน
ประเภทหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน โดยหุ้้�นกู้้�ส่่วนที่่�ครบกำำ�หนดชำำ�ระ
ภายในหนึ่่�งปีี จะครบกำำ�หนดชำำ�ระในวัันที่่� 22 มีีนาคม 2564
และ 31 กรกฎาคม 2564 ที่่�จะถึึงนี้้�
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หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ปีี 2560 ปีี 2561 ปีี 2562 และปีี 2563
บริิษััทมีีมููลค่่าหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน เท่่ากัับ 731.87 ล้้านบาท 430.61
ล้้านบาท และ 631.89 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยมีีรายละเอีียด
ในรายการที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
•	หุ้้�นกู้้� - สุุทธิิ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ปีี 2561 ปีี 2562 และ
ปีี 2563 มีีมููลค่่าเท่่ากัับ 688.64 ล้้านบาท 375.11 ล้้านบาท
และ 571.16 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ คิิดเป็็นสััดส่่วนต่่อหนี้้�สิิน
และส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเท่่ากัับ ร้้อยละ 22.09 ร้้อยละ 11.20
และร้้อยละ 16.11 ตามลำำ�ดัับ
•

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาว - สุุทธิิ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ปีี 2561 ปีี 2562
และปีี 2563 มีีมููลค่่าเท่่ากัับ 31.76 ล้้านบาท 41.83 ล้้านบาท
และ 45.60 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ คิิดเป็็นสััดส่่วนต่่อหนี้้�สิิน
และส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเท่่ากัับ ร้้อยละ 1.02 ร้้อยละ 1.25 และ
ร้้อยละ 1.29 ตามลำำ�ดัับ

หนี้้�สิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ปีี 2561 ปีี 2562 และปีี 2563 บริิษััทมีีมููลค่่า
หนี้้�สิินรวม เท่่ากัับ 1,913.12 ล้้านบาท 2,106.63 ล้้านบาท และ
2,304.94 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
บริิษััทมีีหนี้้�สิินรวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เพิ่่�มขึ้้�นเท่่ากัับ 148.66
ล้้านบาท จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 มููลค่่า 198.31 ล้้านบาท
โดยสาเหตุุสำำ�คััญเกิิดจากยอดคงค้้างภาระหนี้้�เงิินเบิิกเกิินบััญชีี
และเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิินเพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิม 522.48
ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 601.83 ล้้านบาท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 รวมถึึงรายการเจ้้าหนี้้�การค้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
เท่่ากัับ 62.08 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนตามปริิมาณการสั่่�งซื้้�อ
วััตถุุดิิบเพื่่�อรองรัับต่่อคำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าของลููกค้้า
ทั้้�งนี้้�บริิษััทมีีอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเท่่ากัับ 1.86 เท่่า
ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ที่่�มีีอััตราส่่วนดัังกล่่าว
เท่่ากัับ 1.70 เท่่า
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ปีี 2561 ปีี 2562 และปีี 2563 บริิษััทมีีมููลค่่า
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น เท่่ากัับ 1,205.00 ล้้านบาท 1,241.68 ล้้านบาท
และ 1,239.78 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
โดยส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นมีีรายละเอีียดในรายการที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
• ทุุนจดทะเบีียนที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้ว ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ปีี 2561 ปีี 2562 และปีี 2563 เท่่ากัับ 239.85 ล้้านบาท
(จากทุุนจดทะเบีียน 354.14 ล้้านบาท) 239.87 ล้้านบาท
(จากทุุนจดทะเบีียน 312.46 ล้้านบาท) และ 239.87 ล้้านบาท
(จากทุุนจดทะเบีียน 299.16 ล้้านบาท) ตามลำำ�ดัับ โดย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีทุุนจดทะเบีียนที่่�ออก
และเรีียกชำำ�ระแล้้วเท่่ากัับ 239.87 ล้้านบาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�น
สามััญจำำ�นวน 959,487,557 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.25
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บาท ตามข้้อมููลงบการเงิินรวมของบริิษััท คิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 6.77 ต่่อหนี้้�สินิ และส่่วนของผู้้�ถือื หุ้้�น โดยทุุนจดทะเบีียน
ส่่วนที่่เ� หลืือโดยส่่วนใหญ่่มีีไว้้เพื่่อ� รองรัับการออกและเสนอขาย
หุ้้�นสามััญให้้แก่่บุุคคลในวงจำำ�กััด ตามการเพิ่่�มทุุนแบบมอบ
อำำ�นาจทั่่�วไป (General Mandate) อย่่างไรก็็ตามหุ้้�นเพิ่่�มทุุน
ในส่่วนนี้้�จะหมดอายุุลงนัับตั้้�งแต่่วัันที่่�จััดการประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 นอกจากนี้้�หุ้้�นเพิ่่�มทุุนส่่วนที่่�เหลืือ
ยัังมีีไว้้เพื่่�อรองรัับการใช้้สิิทธิิตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�ออก
ให้้แก่่ผู้�ถื้ ือหุ้้�นเดิิม สำำ�หรัับ ECF-W3 ด้้วย ซึ่่�งจะหมดอายุุลงใน
วัันที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ 2564 โดยบริิษััทจะได้้ลดทุุนในส่่วนของ
หุ้้�นจำำ�นวนดัังกล่่าวต่่อไป
•

•

ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ปีี 2561 ปีี 2562
และปีี 2563 บริิษััทมีีส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�น เท่่ากัับ 768.12
ล้้านบาท 768.34 ล้้านบาท และ 768.34 ล้้านบาทตาม
ลำำ�ดัับ ซึ่่�งในช่่วงปีี 2563 รายการส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นไม่่มีีการ
เปลี่่�ยนแปลง โดยเป็็นผลจากการไม่่มีีส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นจาก
การใช้้สิิทธิิแปลงสภาพของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ ECF-W3
ที่่�จะหมดอายุุลงในวัันที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ 2564 นี้้�
กำำ�ไรสะสม - ที่่�ยัังไม่่ได้้จััดสรร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ปีี 2561
ปีี 2562 และปีี 2563 บริิษััทมีีกำำ�ไรสะสม - ที่่�ยัังไม่่ได้้จััดสรร
เท่่ากัับ 369.45 ล้้านบาท 407.25 ล้้านบาท และ 430.84
ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััท
มีีกำำ�ไรสะสม - ที่่�ยัังไม่่ได้้จััดสรร คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 12.15
ต่่อหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยในส่่วนของกำำ�ไรสะสม - ที่่�
ยัังไม่่ได้้จััดสรร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 นี้้� ส่่วนที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
เกิิดจากกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานในระหว่่างปีี

กระแสเงิินสด สำำ�หรัับปีี สิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

กระแสเงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก (ใช้้ ไปใน) กิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
บริิษััทมีีกระแสเงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน 153.58
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อนที่่�มีีกระแสเงิินสดจาก
การดำำ�เนิินงาน ติิดลบ 58.90 ล้้านบาท เกิิดจากการบริิหารจััดการ
เงิินทุุนหมุุนเวีียนภายในกิิจการที่่�ดีีขึ้้�น
กระแสเงิินสดสุุทธิิใช้้ ไปในกิิจกรรมลงทุุน
บริิษััทมีีเงิินสดสุุทธิิใช้้ ไปในกิิจกรรมลงทุุน ติิดลบ 4.49 ล้้านบาท
รายการที่่�สำำ�คััญเกิิดจาก ในปีี 2563 มีีเงิินสดถููกนำำ�ไปใช้้เป็็นเงิิน
ลงทุุนในบริิษััทร่่วม (บริิษััท กรีีน เอิิร์์ธ พาวเวอร์์ (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด
สำำ�หรัับโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ เมีียนมาร์์ ขนาด
220 เมกะวััตต์์) เพิ่่�มขึ้้�น 230.30 ล้้านบาท รวมถึึงเพื่่�อการลงทุุน
ในอาคารและอุุปกรณ์์เพิ่่�มขึ้้�น 99.98 ล้้านบาท ในขณะที่่�มีีเงิินสด
รัับจากการจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งหุ้้�นสามััญของ บริิษััท เซฟ เอนเนอร์์จีี
โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด จำำ�นวน 233.88 ล้้านบาท
กระแสเงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก (ใช้้ ไป) ในกิิจกรรมจััดหาเงิิน
บริิษััทมีีกระแสเงิินสดสุุทธิิใช้้ ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน เท่่ากัับ
46.01 ล้้านบาท รายการที่่�สำำ�คััญเกิิดจากการไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�ออกไป
เมื่่�อช่่วงเดืือนสิิงหาคม ปีี 2563 เป็็นจำำ�นวน 609.80 ล้้านบาท รวมถึึง
การจ่่ายชำำ�ระดอกเบี้้�ยจำำ�นวน 124.74 ล้้านบาท เป็็นสำำ�คััญ

หากพิิจารณาจากอััตราส่่วนวงจรเงิินสด (Cash Cycle) จะพบว่่า
ปีี 2563 บริิษััทมีีระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ย เท่่ากัับ 155.65 วััน
ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย เท่่ากัับ 83.59 วััน และระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�เฉลี่่�ย
เท่่ากัับ 61.53 วััน ซึ่่�งทำำ�ให้้บริิษััทมีี Cash Cycle เท่่ากัับ 177.71 วััน
โดยมีีระยะเวลาเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 ที่่�มีี Cash Cycle อยู่่�ที่่� 163.98 วััน
โดย Cash Cycle เท่่ากัับ ระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ยบวกระยะเวลา
เก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย หัักด้้วยระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�เฉลี่่�ย

รายจ่่ายเพื่่�อการลงทุุน

รายจ่่ายเพื่่�อการลงทุุนของบริิษััทที่่�ผ่่านมา มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อลงทุุน
ในการก่่อสร้้างอาคารโรงงาน เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์สำำ�หรัับขยาย
กำำ�ลัังการผลิิต และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการผลิิต โดยมีีรายละเอีียด
รายจ่่ายเพื่่�อการลงทุุน ดัังต่่อไปนี้้�
ตารางรายละเอีียดรายจ่่ายเพื่่�อการลงทุุน

	หน่่วย : ล้้านบาท

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

รายจ่ายเพื่อการลงทุนใน
135.92
สินทรัพย์ถาวร

56.22

99.98

ข้้อสัังเกตจากผู้้�สอบบััญชีี สำำ�หรัับงบการเงิินสิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563
- ไม่่มีี –

ปััจจััยหรืือเหตุุการณ์์ที่่�อาจมีีผลต่่อฐานะการเงิินหรืือ
การดำำ�เนิินงานอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในอนาคต (FORWARD
LOOKING)
บริิษััทได้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักด้้านการเป็็นผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
เฟอร์์นิิเจอร์์ที่�่ทำำ�จากไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด และไม้้ยางพารา และ
ถึึงแม้้ว่่าในช่่วงปีี 2563 นี้้� บริิษััทจะได้้รัับผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโคโรน่่าไวรััสสายพัันธ์์ ใหม่่
(COVID-19) ซึ่่�งมีีผลอย่่างชััดเจนที่่�ส่่งผลต่่อรายได้้จากการขาย
ลดลงในช่่วงไตรมาสที่่� 1 ที่่�ผ่่านมา แต่่อย่่างไรก็็ตามสถานการณ์์
รัับคำำ�สั่่�งซื้้�อเฟอร์์นิิเจอร์์จากลููกค้้าได้้เริ่่�มกลัับมาใหม่่ตั้้�งแต่่ช่่วง
ปลายไตรมาสที่่� 2 ถึึงไตรมาสที่่� 4 ต่่อเนื่่�องจนถึึงช่่วงปีี 2564 ดัังนั้้�น
รายได้้ที่�่เข้้ามาตั้้�งแต่่ไตรมาสที่่� 3 จนถึึงไตรมาสที่่� 4 จึึงสามารถ
ช่่วยชดเชยส่่วนรายได้้ที่�่หายไปในช่่วงไตรมาสที่่� 1 ถึึง 2 ได้้ โดย
จะเห็็นได้้จากตััวเลขรายได้้จากการขายในปีี 2563 ของบริิษััท
มีีมููลค่่าที่่�เติิบโตขึ้้�นจากช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อน แม้้บริิษััทจะไม่่ได้้รัับ
ผลกระทบที่่�ส่่งผลต่่อฐานะการเงิินหรืือผลการดำำ�เนิินงานในช่่วง
ที่่�ผ่่านมา อย่่างไรก็็ตามบริิษััทยัังแสวงหาโอกาสการกระจาย
ความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินธุุรกิิจออกไปยัังธุุรกิิจประเภทใหม่่ ๆ เพื่่�อลด
ความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพาธุุรกิิจเฟอร์์นิิเจอร์์หลัักเพีียงอย่่างเดีียว
ทั้้�งนี้้�ในส่่วนของธุุรกิิจเฟอร์์นิิเจอร์์ บริิษััทยัังคงมีีความแข็็งแกร่่ง
และสามารถสร้้างความได้้เปรีียบต่่อคู่่�แข่่งขััน เนื่่�องจากสามารถ
ผลิิตสิินค้้าได้้ ในราคาต้้นทุุนที่่�ต่ำำ��กว่่าเมื่่�อเทีียบกัับผู้้�ผลิิตจากประเทศ
เพื่่�อนบ้้าน ได้้แก่่ มาเลเซีีย และเวีียดนาม ซึ่่�งยัังคงจััดเป็็นคู่่�แข่่งขััน
ที่่�สำำ�คััญของประเทศไทย

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

ดัังนั้้�น การคาดการณ์์ปััจจััยหรืือเหตุุการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�อาจจะส่่งผล
กระทบต่่อฐานะการเงิินหรืือการดำำ�เนิินงานของบริิษััทนั้้�น บริิษััทมองว่่า
การจััดตั้้�งบริิษััทย่่อย คืือ บริิษััท อีีซีีเอฟ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (“ECF-P”)
เพื่่�อเป็็นผู้้�เข้้าลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานทดแทน สำำ�หรัับโครงการ
โรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ณ เมืืองมิินบูู ประเทศเมีียนมาร์์
ขนาดกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�งรวม 220 เมกะวััตต์์ ที่่�ทาง ECF-P
เข้้าลงทุุนในบริิษััท กรีีน เอิิร์์ธ พาวเวอร์์ (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด (“GEP”)
ในสััดส่่วนร้้อยละ 20 ปััจจุุบัันบริิษััทได้้เริ่่�มรัับรู้้�ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร สำำ�หรัับ
การเริ่่�มจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าในเชิิงพาณิิชย์์ สำำ�หรัับเฟสที่่� 1 ขนาด
50 เมกะวััตต์์ นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 27 กัันยายน 2562 ที่่�ผ่่านมาแล้้ว
และยัังคงเหลืือ เฟสที่่� 2 - 4 ที่่�ขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการก่่อสร้้าง
อีีก 170 เมกะวััตต์์ ที่่�คาดว่่าจะก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จได้้ครบทั้้�ง 4 เฟส
ภายในปีี 2565 นี้้�ต่่อไป
ทั้้�งนี้้�ในระหว่่างการก่่อสร้้างโครงการ บริิษััทจะมีีหน้้าที่่�การใส่่เงิินส่่วน
ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนที่่�เหลืือ ส่่วนของค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงาน รวมถึึง
ค่่าใช้้จ่่ายในการลงทุุนเกิิดขึ้้�นในระหว่่างที่่�โครงการดัังกล่่าวยัังไม่่มีี
รายได้้ ในเชิิงพาณิิชย์์เกิิดขึ้้�น ซึ่่�งอาจจะส่่งผลกระทบต่่อฐานะการ
เงิินหรืือผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทในช่่วงเวลาดัังกล่่าวต่่อเนื่่�อง
จนกว่่าโครงการจะมีีรายได้้จากการจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าในเชิิงพาณิิชย์์
ได้้ครบทั้้�ง 4 เฟส

ผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโร
น่่าสายพัันธุ์์�ใหม่่ (COVID-19)

บริิษััทได้้พิิจารณาการประเมิินผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของ COVID-19 ที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษััทได้้ ดัังนี้้�
1. การดำำ�เนิินงาน
บริิษััทไม่่ได้้รัับผลกระทบด้้านความต้้องการสิินค้้า เนื่่�องจาก
ยัังคงได้้รัับคำำ�สั่่�งซื้้�อจากลููกค้้าทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
เข้้ามาอย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้�ยัังไม่่เกิิดปััญหาการระบาด
ของโรคในกลุ่่�มพนัักงาน การเปลี่่�ยนแปลงแผนงานหรืือ
เป้้าหมาย รวมถึึงมีีข้้อจำำ�กััดในการดำำ�เนิินงานแต่่อย่่างใด
โดยที่่�ผ่่านมาสิ่่�งที่่�บริิษััทได้้รัับผลกระทบด้้านการดำำ�เนิินงาน
คืือ ได้้รัับผลกระทบจากห่่วงโซ่่อุุปทาน ในส่่วนของคู่่�ค้้า ได้้แก่่
กลุ่่�มผู้้�ผลิิตไม้้ปาร์์ติิเคิิลบอร์์ด และไม้้เอ็็มดีีเอฟ มีีการปรัับราคา
สิินค้้าเพิ่่�มขึ้้�น รวมถึึงเรื่่�องการบริิหารจััดการการขนส่่งสิินค้้า
ในช่่วงที่่�ผ่่านมาบ้้าง เป็็นต้้น
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2. การเงิิน
	ที่่�ผ่่านมาบริิษััทได้้รัับผลกระทบจากการออกและเสนอขาย
หุ้้�นกู้้� ในช่่วงสถานการณ์์ COVID-19 ทำำ�ให้้มีีดอกเบี้้�ยหุ้้�นกู้้�สููง
เพื่่�อชดเชยความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น ส่่งผลให้้บริิษััทมีีต้้นทุุน
ทางการเงิินเพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งนี้้�บริิษััทคาดว่่าจะมีีผลกระทบเพีียง
ช่่วงเวลาของหุ้้�นกู้้�ที่่�ออกในรอบนั้้�น และบริิษััทได้้หาแนวทาง
เพื่่�อลดต้้นทุุนทางการเงิินอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงสถาบััน
การเงิินที่่�ปกติิเป็็นผู้้� ให้้การสนัับสนุุนสิินเชื่่�อเป็็นหลัักกัับทาง
บริิษััท มีีความระมััดระวัังและเข้้มงวดในการให้้การสนัับสนุุน
สิินเชื่่�อเพิ่่�มเติิมแก่่บริิษััทในช่่วง COVID-19
3. ฐานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน
บริิษััทได้้รัับผลกระทบบ้้างจากเรื่่�องการจััดหาแรงงานต่่างด้้าว
เพื่่�อเพิ่่�มเข้้ามาในสายการผลิิต ทำำ�ให้้เกิิดต้้นทุุนการผลิิตสููง
รวมถึึงการเกิิดต้้นทุุนค่่าเสีียโอกาสจากสถานการณ์์ขาดแคลน
ตู้้�คอนเทนเนอร์์ที่�่ทำำ�ให้้ส่่งออกสิินค้้าไปยัังลููกค้้าต่่างประเทศ
ได้้ล่่าช้้ากว่่าเดิิม
4. ภาระผููกพัันตามสััญญา
-ไม่่มีี5. ความเสี่่�ยงต่่อความอยู่่�รอดของกิิจการ
บริิษััทประเมิินว่่า COVID-19 ไม่่ส่่งผลกระทบต่่อความ
อยู่่�รอดของกิิจการ โดยพิิจารณาจากปริิมาณคำำ�สั่่�งซื้้�อของ
ลููกค้้าที่่�ยัังคงเพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง และปริิมาณกระแสเงิินสด
จากการดำำ�เนิินงานของบริิษััทในรอบปีี 2563 ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปีี 2562 อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โปรดพิิจารณาข้้อมููลประกอบ
ในบทวิิเคราะห์์ฐานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััท หััวข้้อ สิินทรััพย์์ และกระแสเงิินสด สำำ�หรัับปีี สิ้้�นสุุด
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
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รายงานของผู้้�สอบบััญชีรัี ับอนุุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการบริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวม และงบกระแสเงิ นสดรวมสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น รวมซึ่ ง
รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั อีสต์
โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่ งรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดาเนิ นงานรวมและกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และงบ
การเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 และผลการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันโดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค “ความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ” ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ใน
ส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ ตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกต (1) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 บริ ษทั ได้เปลี่ยนวิธีการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู ้รายการของ
ที่ดิน อาคารและเครื่ องจักรในปี 2563 โดยมีการถือปฏิบตั ิและปรับย้อนหลังข้อมูลของปี 2562 ที่ นามาแสดงเปรี ยบเทียบ
และ (2) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 4 และข้อ 6 กลุ่ มบริ ษ ทั ใช้ข ้อผ่อนปรนของแนวปฏิ บัติทางการบัญชี เ รื่ อ ง
“มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ซึ่ งออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี และมีผลบังคับใช้เฉพาะปี 2563 ในส่ วนของ
การไม่ตอ้ งนา Forward-looking information มาประกอบการพิจารณาและวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สาหรับลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคื อ เรื่ องต่ างๆ ที่ มีนัยสาคัญที่ สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
การแสดงมูลค่ าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยบางแห่ งในงบการเงินเฉพาะกิจการ
คาอธิ บายเกี่ยวกับความเสี่ ยง
ปี 2563 เป็ นปี แรกที่ บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งซึ่ งได้แก่ บริ ษทั อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จากัด (“ECF-H”) ได้ดาเนิ นการตามแผนธุ รกิ จ
ใหม่ได้แก่ การจาหน่ ายสิ นค้าประเภทเฟอร์ นิเจอร์ ผ่านตัวแทนขายในประเทศ อย่างไรก็ดี ECF-H มีผลขาดทุนจากการ
ดาเนินงานสาหรับปี 2563 และมีขาดทุนสะสมเกินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจานวนเงินประมาณ 8.6 ล้านบาทและ
47.1 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นข้อบ่งชี้ เบื้องต้นว่าเงินลงทุนใน ECF-H ของบริ ษทั ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการที่แสดงในราคาทุนจานวน 7.5 ล้านบาท อาจเกิดการด้อยค่าที่เป็ นสาระสาคัญและทาให้มีความเสี่ ยงที่มีนยั สาคัญว่า
เงินลงทุนดังกล่าวอาจถูกแสดงมูลค่าในงบการเงินไว้สูงไปเมื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนที่จะทราบได้จาก
การทดสอบและประเมินผลการด้อยค่า ซึ่ งผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ ประมาณการและสมมติฐานที่สาคัญที่มีความซับซ้อน
ในการทดสอบและประเมินผลว่าในท้ายที่สุดแล้วเงินลงทุนดังกล่าวเกิดการด้อยค่าหรื อไม่
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ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีที่สาคัญและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับเงินลงทุนข้างต้นได้ถูกเปิ ดเผยไว้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 4 และข้อ 10
การตอบสนองต่ อความเสี่ ยง
ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการตรวจสอบบัญชีที่สาคัญดังต่อไปนี้ในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่มีนยั สาคัญที่ได้ระบุและประเมินไว้
เพื่อบริ หารจัดการความเสี่ ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมและยอมรับได้ และไม่ก่อให้เกิ ดการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินเฉพาะกิจการ
 การทาความเข้าใจและประเมิน ผลในเบื้ องต้นเกี่ ยวกับการใช้ดุลยพินิจ ประมาณการและสมมติ ฐานที่ สาคัญรวมถึ ง
ข้อมูลและกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับการทดสอบและประเมินผลการด้อยค่าซึ่ งจัดทาโดยฝ่ ายบริ หาร
 การทดสอบ ประเมินและสรุ ปผลเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการใช้ดุลยพินิจ ประมาณการและสมมติฐานที่สาคัญ
รวมถึงข้อมูลและกระบวนการต่างๆ ที่ใช้ในการคานวณและกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยฝ่ ายบริ หาร
 การทดสอบการคานวณตัวเลขต่างๆ ที่สาคัญ การสอบทานความเหมาะสมและยอมรับได้ของผลการประเมินของฝ่ าย
บริ หารว่าในท้ายที่สุดแล้วเงินลงทุนดังกล่าวเกิดการด้อยค่าที่เป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ณ วันสิ้ นปี
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และ
รายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าที่รวมอยู่
ในเอกสารหรื อรายงานเหล่านั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้อมูลอื่นดังกล่าวข้างต้นจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการคื อ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่ มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ หรื อกับความรู ้ที่ได้รับ
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลอื่นดังกล่าวข้างต้น หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อให้ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลรับทราบและจัดให้มีการ
แก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งตามความเหมาะสม
3
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
ในการดาเนินงานต่อเนื่อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่ องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สาหรั บ การด าเนิ นงานต่ อเนื่ องเว้นแต่ ผูบ้ ริ หารมี ค วามตั้งใจที่ จะเลิ ก กลุ่ มบริ ษทั หรื อหยุด ด าเนิ นงานหรื อไม่ ส ามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคื อ
ความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการจากการใช้งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิ นรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิ จการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บตั ิ งานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู ง
กว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
4
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การทาความเข้าใจในระบบการควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริ ษทั



การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร



การสรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่ อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ น
เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้
ข้อสรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า โดยให้
ข้อสังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ
จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้
กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง



การประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ ทาให้มีการ
นาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่



การได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิ จการภายในกลุ่มหรื อ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง
การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของ
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่ สาคัญซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนยั สาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนยั สาคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
5
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จากเรื่ องที่ ได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่ มีนยั สาคัญที่ สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ อง
เหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าวหรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่ จะเกิ ดขึ้ นซึ่ งข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่ าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุ ผ ลว่า จะมี ผ ลกระทบในทางลบมากกว่า ผลประโยชน์ท่ี จะมี ต่อส่ วนได้เ สี ย
สาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 5389
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด
กรุ งเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ 2564
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บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน) (ECF)

งบแสดงฐานะการเงิิน

บริ ษทั อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิ
ณ วัันที่่� 31น ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2562
สิ นทรั พย์

สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ระยะสั้น
ลูกหนี้การค้า
- บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกัน
- บริ ษทั อื่ น - สุ ทธิ
ลูกหนี้จากการขายสิ ทธิ ส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้อื่นผ่อนชาระส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- บุคคลอื่ น
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับจาก
บุคคลและกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่ น
- เงินมัดจาซื้อวัตถุดิบและสิ นค้า
- ลูกหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สุ ทธิ จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จานวน 3,051,891 บาทในปี 2562)
- อื่ นๆ (สุ ทธิ จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 3,997,141 บาท
ในปี 2563 และ 2562 และ 2,157,032 บาทในปี 2561)
รวมสิ นทรั พย์ หมุนเวียน
สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี้จากการขายสิ ทธิ - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่นผ่อนชาระ - สุ ทธิ
- บุคคลที่เกี่ ยวข้องกัน
- บุคคลอื่ น
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยซึ่ งบันทึกโดยวิธีราคาทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินให้กูย้ มื แก่กิจการอื่ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
- เงินมัดจาการเข้าศึกษาโครงการลงทุน
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อเงินลงทุน
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้
- เงินมัดจาและเงินประกัน
- อื่ นๆ - สุ ทธิ
รวมสิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
(ปรับปรุ งใหม่)

บาท
1 มกราคม 2562
(ปรับปรุ งใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2562
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)

34

187,143,750
-

84,060,553
9,978,684

132,358,949
64,710,168

12,763,230
-

5,523,978
9,978,684

98,435,576
64,710,168

5, 6
6
6

7,554,917
323,753,862
36,000,000

6,517,591
276,800,090
-

6,082,591
321,824,997
-

38,609,356
310,157,778
36,000,000

10,546,383
273,796,153
-

13,908,261
313,817,104
-

5, 8
8
7

5,550,000
11,100,000
1,370,207,622

8,325,000
16,650,000
1,379,373,448

1,172,206,372

5,550,000
11,100,000
1,369,772,706

8,325,000
16,650,000
1,378,844,746

1,170,734,045

5
36

39,000,000

15,034,038
-

65,342,864
65,000,000

189,707,397
35,000,000

36,826,272
-

23,200,298
-

25,611,809

2,896,295

150,000

25,611,809

2,896,295

150,000

11,076,370

25,099,459

20,303,523

9,556,825

22,627,662

17,861,937

5

18,770,698
2,035,769,028

12,750,736
1,837,485,894

24,743,352
1,872,722,816

18,398,556
2,062,227,657

14,183,808
1,780,198,981

20,901,858
1,723,719,247

6

12,000,000

5, 8
8
9
10, 37
11
5, 12, 15, 20
2, 13
14
25
8

5,559,749
11,119,479
51,822,579
672,120,881
521,509,501
5,334,216
1,250,680
5,834,932
-

11,109,749
22,219,497
93,880,708
584,100,194
481,891,660
776,035
9,538,752
-

73,040,000
561,691,594
459,396,354
2,194,440
4,388,272
50,000,000

5,559,749
11,119,479
51,822,579
703,276,950
517,586,851
5,334,216
1,185,347
5,834,932
-

11,109,749
22,219,497
93,880,708
703,276,950
459,711,813
678,772
9,538,752
-

73,040,000
563,276,950
438,650,850
611,946
4,388,272
50,000,000

35
35
5, 10, 11
5, 11, 20

100,000,000
70,000,000
52,344,904
58,374
1,508,955,295

100,000,000
95,000,000
78,750,000
33,476,132
84,084
1,510,826,811

75,000,000
17,880,678
1,807,831
1,245,399,169

100,000,000
70,000,000
29,282,595
774
1,513,003,472

100,000,000
95,000,000
78,375,000
10,441,132
7,284
1,584,239,657

75,000,000
78,375,000
14,736,536
1,656,459
1,299,736,013

3

3,544,724,323

3,348,312,705

3,118,121,985

3,575,231,129

3,364,438,638

3,023,455,260

-

-

12,000,000

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน) (ECF)

งบแสดงฐานะการเงิิน

บริษทั อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิ
ณ
วัันที่่� 31 ธัันนวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2562

และ 1 มกราคม 2562

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
9, 12, 15
เจ้าหนี้ จากการขายสิ ทธิ เรี ยกร้องในลูกหนี้ การค้า
6
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
5
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน 5
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
16
เงินกูย้ มื ระยะยาวส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
12, 20
หุน้ กูส้ ่ วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
18
หนี้ สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
2, 21
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้ สินหมุนเวียนอื่น
17
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ
หุน้ กู้ - สุ ทธิ
หนี้ สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
(ปรับปรุ งใหม่)

บาท
1 มกราคม 2562
(ปรับปรุ งใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2562
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)

601,834,706
87,460,976
215,152,727
54,178,113
210,078,200
40,372,434
379,024,689
2,318,268
8,032,020
74,601,537
1,673,053,670

522,479,788
108,199,346
153,076,755
197,994,738
27,630,545
605,685,000
1,375,377
5,847,748
53,732,892
1,676,022,189

490,842,264
113,415,604
189,372,568
1,849,166
283,176,715
18,339,719
2,972,968
12,612,643
68,667,185
1,181,248,832

601,834,706
87,460,976
212,063,029
6,726,142
82,746,223
210,078,200
40,372,434
379,024,689
2,318,268
1,117,341
70,283,034
1,694,025,042

519,688,659
108,199,346
153,076,755
49,492,553
177,994,738
25,114,956
605,685,000
1,375,377
5,602,816
52,717,293
1,698,947,493

486,873,276
113,415,604
189,372,568
1,901,666
40,237,808
164,216,455
13,205,226
2,972,968
12,612,643
66,450,134
1,091,258,348

12, 20
18
2, 21
3, 25
19

45,599,452
571,163,847
1,289,092
2,222,293
11,614,301
631,888,985

41,826,198
375,114,628
1,137,298
1,840,075
10,687,390
430,605,589

31,757,440
688,638,008
2,436,263
2,252,399
6,793,256
731,877,366

45,599,452
571,163,847
1,289,092
2,222,293
11,614,301
631,888,985

41,826,198
375,114,628
1,137,298
1,840,075
10,687,390
430,605,589

31,757,441
688,638,008
2,436,263
2,252,399
6,793,256
731,877,367

3

2,304,942,655

2,106,627,778

1,913,126,198

2,325,914,027

2,129,553,082

1,823,135,715

8

177

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน) (ECF)

งบแสดงฐานะการเงิิน

บริ ษทั อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิ
ณ วัันที่่� 31 ธัันนวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2562

และ 1 มกราคม 2562

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน - หุน้ สามัญ 1,196,646,188 หุน้ ในปี 2563
1,249,848,363 หุน้ ในปี 2562 และ 1,416,549,076 หุน้ ในปี 2561
มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว - หุน้ สามัญ 959,487,557 หุน้ ในปี 2563 และ
2562 และ 959,405,082 หุน้ ในปี 2561 มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
- จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
- ยังไม่ได้จดั สรร
รวม
องค์ประกอบอื่ นของส่ วนผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
(ปรับปรุ งใหม่)

บาท
1 มกราคม 2562
(ปรับปรุ งใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2562
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)

22

299,161,547

312,462,090

354,137,269

299,161,547

312,462,090

354,137,269

22
22

239,871,889
768,342,199

239,871,889
768,342,199

239,851,271
768,115,392

239,871,889
768,342,199

239,871,889
768,342,199

239,851,271
768,115,392

23

28,950,000
430,840,442
1,468,004,530
(235,503,587)
1,232,500,943
7,280,725
1,239,781,668

27,400,000
407,253,316
1,442,867,404
(221,549,509)
1,221,317,895
20,367,032
1,241,684,927

25,600,000
369,446,920
1,403,013,583
(219,401,508)
1,183,612,075
21,383,712
1,204,995,787

28,950,000
429,544,810
1,466,708,898
(217,391,796)
1,249,317,102
1,249,317,102

27,400,000
416,663,264
1,452,277,352
(217,391,796)
1,234,885,556
1,234,885,556

25,600,000
384,394,677
1,417,961,340
(217,641,795)
1,200,319,545
1,200,319,545

3,544,724,323

3,348,312,705

3,118,121,985

3,575,231,129

3,364,438,638

3,023,455,260

3

3

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน) (ECF)

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

บริ ษทั อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกณาไรขาดทุ
นเบ็ธััดนเสร็
จ 2563 31 ธัันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2562
วัันที่่� 31
วาคม
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
บาท
งบการเงินรวม

รายได้
รายได้จากการขาย - สุ ทธิ
รายได้อื่น
- ขายวัสดุและเศษซากจากการผลิต
- ดอกเบี้ยรับ
- กาไรจากการขายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
- กาไรจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
- อื่ นๆ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ ยน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่ น
รวมค่ าใช้ จ่าย

หมายเหตุ
5

5
11
5
5

3, 5, 7, 19
5
3, 5, 12, 14, 19, 24
10

กาไรจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการขายสิ ทธิเรี ยกร้ องในลูกหนีก้ ารค้ าและสิทธิในตราสินค้ า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562
(ปรับปรุ งใหม่)

2563

2562
(ปรับปรุ งใหม่)

1,384,485,110

1,254,183,512

1,363,675,799

1,251,506,206

11,994,600
7,656,367
6,171,006
4,759,768
560,772
1,415,627,623

12,312,562
10,131,773
7,153,915
6,813,401
344,203
1,290,939,366

11,994,600
12,460,338
4,724,423
571,460
1,393,426,620

12,312,562
7,743,418
7,116,701
5,715,957
413,838
1,284,808,682

1,077,228,060
61,608,355
134,234,987
18,128,063
1,291,199,465

851,544,512
74,824,253
183,534,690
1,109,903,455

1,069,056,386
48,549,136
124,245,709
1,241,851,231

849,801,769
74,381,672
176,944,173
1,101,127,614

124,428,158

181,035,911

151,575,389

183,681,068

6

18,796,156

5, 21

(132,918,147)

(115,434,466)

ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วมและการร่ วมค้ า

11

35,141,738

10,757,000

กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

3

45,447,905

76,358,445

36,064,481

71,452,780

3, 19, 25, 28

(13,795,295)

(7,488,701)

(5,609,640)

(7,104,165)

3

31,652,610

68,869,744

30,454,841

64,348,615

ต้ นทุนทางการเงิน

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรั บปี

-

18,796,156
(134,307,064)

(112,228,288)

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน) (ECF)

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ (ต่่อ)

บริ ษทั อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบก
จ (ต่ อ2563
)
ณาไรขาดทุ
วัันที่่� 31นเบ็ธััดนเสร็
วาคม
31 ธัันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2562
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
บาท
งบการเงินรวม

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรับปี
รายการที่จะไม่ มีการจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยของหนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
(สุ ทธิ จากผลกระทบภาษีเงินได้จานวน 256,977 บาทในปี 2562)
รายการที่จะมีการจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- ส่ วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจากบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรั บปี
การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

หมายเหตุ

19

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562
(ปรับปรุ งใหม่)

-

2563

2562
(ปรับปรุ งใหม่)

(1,027,909)

-

(1,027,909)

-

(1,027,909)

11

(13,954,078)
(13,954,078)

(2,398,000)
(3,425,909)

3

17,698,532

65,443,835

30,454,841

63,320,706

3

41,160,421
(9,507,811)
31,652,610

69,886,424
(1,016,680)
68,869,744

30,454,841
30,454,841

64,348,615
64,348,615

3

27,206,343
(9,507,811)
17,698,532

66,460,515
(1,016,680)
65,443,835

30,454,841
30,454,841

63,320,706
63,320,706

กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน

3, 26

0.0429

0.0728

0.0317

0.0670

กาไรต่ อหุ้นปรั บลด

3, 26

0.0429

0.0728

0.0317

0.0670

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

11

23
27

23
27
22

3

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ยอดตามที่เคยรายงานไว้
รายการปรับปรุ งจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี
ยอดหลังปรับปรุ ง
จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฏหมาย
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฏหมาย
เงินปั นผลระหว่างกาลจ่าย
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจการควบคุมลดลง
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
768,115,392
226,807
768,342,199
768,342,199

768,115,392

239,851,271

239,851,271
20,618
239,871,889
239,871,889

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้

ทุนที่ออก
และชาระ
แล้ว

บริษทั อีสต์โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
2563
31 ธัันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2562
สาหรับณปี สิวัั้นน
สุดที่่�วัน31
ที่ 31ธััธันนวาคม
วาคม 2563
และ 2562

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน) (ECF)

25,600,000
1,800,000
27,400,000
1,550,000
28,950,000

25,600,000
369,446,920
(1,800,000)
(29,002,120)
68,608,516
407,253,316
(1,550,000)
(16,023,295)
41,160,421
430,840,442

369,446,920

กาไรสะสม
จัดสรร
เป็ นทุนสารอง
ยังไม่ได้
ตามกฎหมาย
จัดสรร

(242,324,923)
-

242,324,923
(217,641,795)
249,999
(217,391,796)
(217,391,796)

(217,641,795)
(424,000)
(2,398,000)
(2,822,000)
(13,954,078)
(16,776,078)

(424,000)
(1,335,713)
(1,335,713)
(1,335,713)

(1,335,713)

บาท
งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ขาดทุนจากการ
ส่วนเกินทุน
ส่วนแบ่ง
เปลี่ยนแปลง
ส่วนเกินทุน จากการรวมธุรกิจ
ขาดทุน
จากการตีราคา
ภายใต้การ
เบ็ดเสร็ จอื่น สัดส่วนการลงทุน
สิ นทรัพย์ - สุทธิ ควบคุมเดียวกัน จากบริ ษทั ร่ วม ในบริ ษทั ย่อย

(242,324,923)
(219,401,508)
(2,148,001)
(221,549,509)
(13,954,078)
(235,503,587)

22,923,415

รวมองค์
ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

(242,324,923)
1,183,612,075
(29,002,120)
247,425
66,460,515
1,221,317,895
(16,023,295)
27,206,343
1,232,500,943

1,425,936,998

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่

21,383,712
(1,016,680)
20,367,032
(3,578,496)
(9,507,811)
7,280,725

21,383,712

ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

12

(242,324,923)
1,204,995,787
(29,002,120)
247,425
65,443,835
1,241,684,927
(16,023,295)
(3,578,496)
17,698,532
1,239,781,668

1,447,320,710

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

180
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

23
27

27
23
22

3

239,851,271
20,618
239,871,889
239,871,889

768,115,392
226,807
768,342,199
768,342,199

768,115,392

239,851,271
25,600,000
1,800,000
27,400,000
1,550,000
28,950,000

25,600,000

จัดสรร
เป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมาย

384,394,677
(29,002,120)
(1,800,000)
63,070,707
416,663,264
(1,550,000)
(16,023,295)
30,454,841
429,544,810

384,394,677

ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม

1,417,961,340
(29,002,120)
247,425
63,070,707
1,452,277,352
(16,023,295)
30,454,841
1,466,708,898

1,417,961,340

(242,324,923)
-

242,324,923

(217,641,795)
249,999
(217,391,796)
(217,391,796)

(217,641,795)

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่ นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินทุนจากการ
จากการตีราคา
รวมธุรกิจภายใต้
รวม
สิ นทรัพย์ - สุทธิ การควบคุมเดียวกัน

(242,324,923)
(217,641,795)
249,999
(217,391,796)
(217,391,796)

24,683,128

รวมองค์ประกอบ
อื่ นของส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

13

(242,324,923)
1,200,319,545
(29,002,120)
247,425
63,320,706
1,234,885,556
(16,023,295)
30,454,841
1,249,317,102

1,442,644,468

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

รายงานประจ�ำปี 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ยอดตามที่เคยรายงานไว้
รายการปรับปรุ งจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี
ยอดหลังปรับปรุ ง
เงินปันผลจ่าย
จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฏหมาย
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฏหมาย
เงินปันผลระหว่างกาลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ ้น

ทุนที่ออก
และชาระ
แล้ว

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

บริษทั อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นเิ ทค จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้ น
สาหรัณบปีวัันสิ้นที่่�สุ31
ดวันธััทีน่ 31
ธันวาคม
2562 2562 และ 1 มกราคม 2562
วาคม
25632563
31 และ
ธัันวาคม

บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

181

182

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน) (ECF)

บริษัทงบกระแสเงิิ
อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเน
ทคสด
จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2562
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
บาท

งบการเงินรวม
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
ปรับปรุ งด้วย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
กาไรจากการขายสิ ทธิเรี ยกร้องในลูกหนี้การค้าและสิ ทธิในตราสิ นค้า
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นค้า
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ขาดทุน (กาไร) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
ขาดทุน (กาไร) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์
กาไรจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
สิ นทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้จากการขายสิ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น - บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)

31,652,610

68,869,744

30,454,841

64,348,615

13,795,295
44,046,590
(18,796,156)
(2,407,766)
926,911
453,833
(31,974,367)
4,043
(112,519)
(6,171,006)
18,436,272
(7,656,367)
132,918,147

7,488,701
39,965,151
23,344,893
2,609,248
1,421,174
(10,757,000)
(108)
197,311
(7,153,915)
264,733
3,180,136
(212,498)
(10,131,773)
115,434,466

5,609,640
43,885,527
(18,796,156)
(3,052,181)
926,911
453,833
4,043
(124,727)
70,070
(12,460,338)
134,307,064

7,104,165
39,408,617
22,831,534
2,609,248
1,421,174
(108)
197,311
(7,116,701)
2,831,635
(212,498)
(7,743,418)
112,228,288

(85,027,227)
7,000,000
8,711,993
(6,959,863)
(5,653,062)

25,870,401
(208,588,250)
(13,865,592)
931,500
(18,064,868)

(100,816,312)
7,000,000
8,618,207
(6,147,114)
(5,644,953)

25,176,682
(209,531,875)
(19,020,235)
1,751,418

62,117,380
5,803,774
161,108,515
(7,525,215)
153,583,300

(36,286,092)
(1,849,166)
(21,762,747)
(39,094,551)
(19,798,949)
(58,893,500)

59,027,682
6,726,142
2,512,662
152,554,841
(6,009,077)
146,545,764

(36,286,092)
(1,901,666)
(20,410,610)
(22,314,516)
(19,659,345)
(41,973,861)
14
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

183

บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน) (ECF)

งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงิ
อ) 2563 31 ธัันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2562
ณ วัันที่่� น31สดธััน(ต่วาคม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
งบการเงินรวม
2563
2562

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
รับชาระเงินจากลูกหนี้อื่นผ่อนชาระ
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง (เพิม่ ขึ้น)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเพิ่มขึ้น
เงินมัดจาการเข้าศึกษาโครงการลงทุนเพิม่ ขึ้น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิม่ ขึ้น
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
รับเงินปั นผล
รับดอกเบี้ย
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

42,058,129
13,760,134
24,975,018
(39,000,000)
9,978,684
(230,355,222)
25,000,000
(99,979,655)
233,882,006
11,393,824
3,798,689
(4,488,393)

(20,840,708)
326,000
65,000,000
(120,000,000)
175,212,498
(14,049,600)
(25,000,000)
(95,000,000)
(28,750,000)
(56,216,719)
(424,672)
8,897,308
15,009,485
(95,836,408)

42,058,129
(149,000,000)
24,975,018
(35,000,000)
9,978,684
25,000,000
78,375,000
(99,979,657)
3,725,755
(99,867,071)

(20,840,708)
(12,074,470)
(120,000,000)
175,212,498
(140,000,000)
(25,000,000)
(95,000,000)
(52,633,348)
(424,672)
7,327,103
10,997,087
(272,436,510)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้จากการขายสิ ทธิเรี ยกร้องในลูกหนี้การค้าลดลง
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
เงินกูย้ มื ระยะยาวเพิ่มขึ้น
จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
ออกหุน้ กู้
ไถ่ถอนหุน้ กู้
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลง
จ่ายเงินปั นผลและเงินปั นผลระหว่างกาล
จ่ายดอกเบี้ย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

79,558,387
(20,738,370)
15,346,278
53,500,000
(2,779,346)
50,000,000
(33,484,857)
581,100,000
(609,800,000)
(14,375,445)
(3,578,496)
(16,023,295)
(124,736,566)
(46,011,710)

31,637,523
(5,216,258)
(86,000,000)
(2,896,556)
39,590,000
(20,230,416)
380,200,000
(90,100,000)
(7,802,000)
247,425
(29,002,120)
(103,996,086)
106,431,512

82,349,516
(20,738,370)
35,346,278
32,300,000
(2,779,346)
50,000,000
(30,969,268)
581,100,000
(609,800,000)
(14,375,445)
(16,023,295)
(125,849,511)
(39,439,441)

32,815,383
(5,216,258)
14,000,000
8,700,000
(2,896,556)
39,590,000
(17,611,513)
380,200,000
(90,100,000)
(7,802,000)
247,425
(29,002,120)
(101,425,588)
221,498,773
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริิษััท อีีสต์์ โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน) (ECF)

อ) และบริษัทย่อย
บริษัทงบกระแสเงิิ
อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเน
ทคสด
จากัด(ต่่
(มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2562
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2563
2562
103,083,197
(48,298,396)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
7,239,252
(92,911,598)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี

84,060,553

132,358,949

5,523,978

98,435,576

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

187,143,750

84,060,553

12,763,230

5,523,978

420,385
176,210,828
5,966,830
4,545,707
187,143,750

621,707
11,919,375
71,059,996
459,475
84,060,553

310,385
2,820,045
5,087,093
4,545,707
12,763,230

405,199
3,984,365
674,939
459,475
5,523,978

17,007,738
55,000,000
2,310,000
4,003,233
950,000
1,873,520
2,000,511
227,711,000
78,750,000
-

5,122,000
965,736
50,000,000
58,304,246

17,007,738
55,000,000
2,310,000
4,003,233
950,000
1,873,520
2,000,511
-

5,122,000
965,736
50,000,000
58,304,246

ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
ก. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี
เงินสดในมือ
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์กบั ธนาคาร
เงินฝากประจาระยะสั้นกับธนาคาร
รวม
ข. รายการทีไ่ ม่ เป็ นเงินสด
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชาระเงินแก่ผขู้ าย
ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ระยะยาวที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์ถาวร
โอนลูกหนี้การค้าไปเป็ นลูกหนี้จากการขายสิ ทธิ
โอนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนไปเป็ นสิ นทรัพย์ถาวร
โอนสิ นทรัพย์ถาวรไปเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
โอนสิ นทรัพย์ถาวรไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เป็ นครั้งแรก
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทาสัญญาเช่าซื้อ
โอนเงินลงทุนในการร่ วมค้าไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้ ไปเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
โอนเงินให้กูย้ มื แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้
โอนเงินให้กูย้ มื แก่กิจการอื่นและดอกเบี้ยค้างรับเป็ นลูกหนี้อื่นผ่อนชาระ
ค. ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า

2,949,564

-

2,949,564

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
1.

ข้ อมูลทั่วไป

บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งเดิมชื่อ บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จํากัด จดทะเบียนเป็ น
บริ ษทั จํากัดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 และต่อมาได้แปรสภาพการเป็ นนิ ติบุคคลจากการเป็ นบริ ษทั จํากัด
ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจ
เกี่ ยวกับการผลิตและจําหน่ ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ปาร์ ติเคิ ลบอร์ ดแบบประกอบด้วยตนเอง เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ยาง ไม้แปรรู ป
อบแห้ง กระดาษปิ ดผิวไม้และวัสดุตกแต่งเฟอร์นิเจอร์สาํ หรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ
บริ ษทั มีสาํ นักงานใหญ่ซ่ ึ งจดทะเบียนตั้งอยูท่ ี่เลขที่ 37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง-แกลง ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 21110 และมีสาํ นักงานสาขาซึ่ งจดทะเบียนแล้ว 2 แห่ง โดยมีสถานที่ต้ งั อยูใ่ นจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดระยอง
บริ ษทั วีวี-เดคคอร์ จํากัด (“VVD”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ น้ อยู่ร้อยละ 99.95 จดทะเบี ยนเป็ นบริ ษทั จํากัดใน
ประเทศไทยเมื่ อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 โดยดําเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับการจําหน่ ายกระดาษปิ ดผิวและวัสดุ ตกแต่ ง
เฟอร์นิเจอร์สาํ หรับตลาดในประเทศ และมีสาํ นักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตําบลบึงคําพร้อย อําเภอลํา
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี
บริ ษทั อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จํากัด (“ECF-H”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุน้ อยู่ร้อยละ 75 จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัดใน
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจําหน่ายสิ นค้าเบ็ดเตล็ดที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ
และเฟอร์ นิเจอร์ ผ่านตัวแทนขายในประเทศและมีสาํ นักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่เลขที่ 37/4 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง-แกลง
ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
บริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด (“ECF-P”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 99.99 จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด
ในประเทศไทยเมื่ อวันที่ 16 มกราคม 2560 เพื่ อดําเนิ นธุ รกิ จเป็ นผูล้ งทุ นในกิ จการที่ ดาํ เนิ นธุ รกิ จด้านพลังงาน เช่ น
พลังงานชี วมวลหรื อพลังงานแสงอาทิ ตย์ และมีสํานักงานจดทะเบี ยนตั้งอยู่ที่เลขที่ 37/7 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง-แกลง
ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
บริ ษทั แพลนเนทบอร์ ด จํากัด (“PNB”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ น้ อยู่ร้อยละ 57 จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัดใน
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 โดย PNB อยู่ระหว่างการกําหนดและจัดการแผนธุ รกิจใหม่เพื่อทดแทนแผน
ธุรกิจเดิมซึ่ งได้แก่การผลิตและจําหน่ายแผ่นไม้ (wood-based panel) ซึ่ งได้แก่ แผ่น MDF (MDF board) และแผ่นปาร์ ติ
เกิ้ล (particle board) และมีสาํ นักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตําบลบึงคําพร้อย อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
2.

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน

งบการเงิ นนี้ ได้ถูกจัดทําขึ้ นเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นหลักที่ ใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และเป็ นภาษาไทย
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยรวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดย
สภาวิชาชี พบัญชี ฯ กฎระเบี ยบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ ยวข้อง ดังนั้น
งบการเงินนี้จึงมีวตั ถุประสงค์ที่ถูกจัดทําขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น
ยกเว้นตามที่ ได้เปิ ดเผยไว้เป็ นอย่างอื่นในสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สําคัญ งบการเงิ นนี้ ถูกจัดทําขึ้ นโดยถือเกณฑ์การ
บันทึกตามราคาทุนเดิม
งบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้รวมบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”)
ที่บริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อถือหุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริ ษทั ย่อยดังต่อไปนี้

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั วีวี-เดคคอร์ จํากัด
บริ ษทั อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จํากัด
บริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด
บริ ษทั แพลนเนทบอร์ด จํากัด

ประเภทธุรกิจ
จําหน่ายกระดาษปิ ดผิวและวัสดุ
ตกแต่งเฟอร์ นิเจอร์
จําหน่ายสิ นค้าเบ็ดเตล็ดที่นาํ เข้า
จากต่างประเทศและเฟอร์นิเจอร์
บริ ษทั ผูล้ งทุนในกิจการที่ดาํ เนิ น
ธุรกิจด้านพลังงาน
ผลิตและจําหน่ายแผ่นไม้ซ่ ึ ง
ได้แก่ แผ่น MDF (MDF board)
และแผ่นปาร์ติเกิ้ล (particle
board) (ดูหมายเหตุ 1)

ประเทศที่
จัดตั้งขึ้นและ
ประกอบการ
ประเทศไทย

สัดส่ วนการถือหุน้
(ร้อยละ)
2563
2562
99.95
99.95

ประเทศไทย

75.00

75.00

ประเทศไทย

99.99

99.99

ประเทศไทย

57.00

57.00

รายการบัญชีระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยที่มีนยั สําคัญได้ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวมแล้ว
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี (TAS) และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น (TFRS) รวมถึ งการตี ความมาตรฐานการบัญชี (TSIC) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
(TFRIC) ที่ออกและปรับปรุ งใหม่โดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563 ทั้งนี้ การนํามาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่
ดังกล่าวมาเริ่ มถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ยกเว้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 และฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ระบุวิธีที่กิจการต้องใช้ในการจัดประเภทและวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้ สินทางการเงิ น และสัญญาที่ จะซื้ อหรื อจะขายรายการที่ ไม่ใช่รายการทางการเงิน ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 9 แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
1.
2.
3.

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
การด้อยค่า
การบัญชีป้องกันความเสี่ ยง

ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ ที่ 9 ส่ งผลกระทบให้กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทรายการและวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิ นสําหรับปี 2563 ใหม่ รวมถึงต้องรับรู ้การด้อยค่า
สําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นตามแนวทางที่ กล่าวไว้ในสรุ ปนโยบายการ
บัญชีที่สาํ คัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญจากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการ
เงิน นอกจากนี้ ไม่มีการปรับตัวเลขของข้อมูลเปรี ยบเทียบงวดก่อนๆ ใหม่ในส่ วนของการจัดประเภทรายการและการ
วัดมูลค่าเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ใช้ทางเลื อกการปรั บปรุ งย้อนหลังโดยรั บรู ้ ผลกระทบสะสมจากการนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 9 มาใช้ครั้งแรก ณ วันที่นาํ มาถือปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก (วันที่ 1 มกราคม 2563)
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลกระทบจากการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไม่เป็ น
สาระสําคัญและไม่มีการปรับตัวเลขของข้อมูลเปรี ยบเทียบงวดก่อนๆ ใหม่เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ใช้ทางเลือกการปรับปรุ ง
ย้อนหลังโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 มาใช้ครั้งแรก ณ วันที่นาํ มาถือ
ปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก (วันที่ 1 มกราคม 2563)
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 กําหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่าสําหรับ
สัญญาเช่ าทุกสัญญาด้วยมูลค่าปั จจุบนั หรื อกระแสเงิ นสดคิ ดลดของจํานวนเงิ นที่ จ่ายตลอดอายุของสัญญาเช่ าโดยใช้
อัตราคิดลดที่เหมาะสมกับสถานการณ์และกิจการ อย่างไรก็ดี มีขอ้ ยกเว้นให้สาํ หรับสัญญาเช่าระยะสั้นที่มีระยะเวลาไม่
เกิ น 12 เดื อนหรื อสัญญาเช่ าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิ งมีมูลค่ าตํ่าซึ่ งสามารถบันทึ กรายจ่ ายตามสัญญาเช่ าเป็ นค่าใช้จ่ายได้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ตอ้ งมีการคิดค่าเสื่ อมราคาตามวิธีเส้นตรงไปตลอดอายุของสัญญาเช่า ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดบัญชี
ซึ่ งถูกนําไปแสดงยอดสุ ทธิ กบั หนี้ สินตามสัญญาเช่ าจะถูกทยอยตัดจ่ายเป็ นต้นทุนทางการเงินตลอดอายุของสัญญาเช่ า
ด้วยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ส่ วนการจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าในแต่ละงวดจะจําแนกออกเป็ นส่ วนที่เป็ นเงินต้น
และดอกเบี้ย
ในฝั่ งผูใ้ ห้เช่ ายังคงต้องจัดประเภทและบันทึ กบัญชี เกี่ ยวกับสัญญาเช่ าโดยจําแนกออกเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานและ
สัญญาเช่าเงินทุน (เดิมเรี ยกว่าสัญญาเช่าการเงิน) เช่นเดิม จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญใน
ฝั่งผูใ้ ห้เช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 16 ส่ งผลกระทบให้กลุ่มบริ ษทั ต้องบันทึ กรับรู ้รายการสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
(สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน) และหนี้ สินตามสัญญาเช่ ายานพาหนะ (หนี้ สินไม่หมุนเวียน) ซึ่ งมีอายุของสัญญาเช่ าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 18 เดือนและ 29 เดื อน โดยยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนและหนี้ สินไม่
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่ มขึ้ นจากที่ เ คยรายงานไว้
ประมาณ 1.87 ล้านบาท ส่ วนผลกระทบที่ มีต่องบกํา ไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิ จการไม่เป็ นสาระสําคัญ
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้โอนยอดของสิ นทรัพย์ถาวร (ยานพาหนะ) ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่ งมีราคาตามบัญชี ประมาณ
4.00 ล้านบาทมาแสดงรายการเป็ นส่ วนหนึ่งของราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ ณ วันดังกล่าว (ดูหมายเหตุ 13
และ 21)
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ ยเงิ นกูย้ ืมส่ วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ กลุ่มบริ ษทั นํามาใช้การคิดลดกระแสเงิ นสดเท่ากับร้อยละ
6.025% ต่อปี นอกจากนี้ ไม่มีการปรับตัวเลขของข้อมูลเปรี ยบเทียบงวดก่อนๆ ใหม่เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ใช้ทางเลือกการ
ปรับปรุ งย้อนหลังโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมจากการนํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 16 มาใช้ครั้งแรก ณ
วันที่นาํ มาถือปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก (วันที่ 1 มกราคม 2563)
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศหลายฉบับซึ่ งถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหว่างปี 2563 เกี่ยวกับการปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยกลุ่ม
บริ ษทั ยังไม่ได้นาํ มาเริ่ มถือปฏิ บตั ิ ในการจัดทํางบการเงิ นนี้ และไม่มีนโยบายในการนํามาเริ่ มถือปฏิ บตั ิ ก่อนวันที่ มีผล
บังคับใช้ ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมีรายละเอียดดังนี้


มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มีการปรั บปรุ ง โดยอ้างอิงตามการปรับปรุ งของกรอบแนวคิ ด สําหรั บการ
รายงานทางการเงิ นได้แก่ TAS 1, TAS 8, TAS 34, TAS 37, TAS 38, TFRS 2, TFRS 3, TFRS 6, TFRIC 12,
TFRIC 19, TFRIC 20, TFRIC 22, TSIC 32 โดยการปรับปรุ งกรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทางการเงิ น
ประกอบด้วยคํานิยามที่ทนั สมัยของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน เกณฑ์ที่ทนั สมัยในการรวมสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบ
การเงิน นอกจากนี้ ยังรวมถึงหลักการใหม่และแนวปฏิบตั ิที่ได้ถูกเพิ่มเติมเข้าไปดังต่อไปนี้
 การวัดมูลค่าซึ่ งรวมถึงปัจจัยที่ตอ้ งพิจารณาในการเลือกเกณฑ์ในการวัดมูลค่า
 การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมู ลซึ่ งรวมถึงเมื่อใดที่ จะจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
 กิจการที่เสนอรายงาน
 เมื่อใดสิ นทรัพย์และหนี้สินจะถูกเอาออกจากงบการเงิน
กรอบแนวคิดยังได้อธิ บายให้ชดั เจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ ายบริ หารในการดูแลรักษาทรัพยากร
เชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการรายงานทางการเงิน



มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง เกี่ ยวกับคํานิ ยามของธุ รกิจได้แก่ TFRS 3 โดยการปรับปรุ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้กิจการใช้ในการกําหนดว่ารายการค้านั้นต้องบันทึกรายการเป็ น “การรวมธุ รกิจ” หรื อ
“การซื้ อสิ นทรัพย์” หรื อไม่



มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งเกี่ยวกับคํานิ ยามของความมีสาระสําคัญได้แก่ TAS 1, TAS 8,
TAS 10, TAS 34, TAS 37 โดยการปรับปรุ งจะช่ วยทําให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้ นของคํานิ ยามของความมี
สาระสําคัญ
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562


มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งเกี่ยวกับการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงได้แก่ TFRS 7, TFRS 9
โดยการปรับปรุ งเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนข้อกําหนดของการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยงโดยเฉพาะเพื่อเป็ นการ
บรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงที่กาํ หนดจากธุ รกรรมการกูย้ ืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรับปรุ งได้กาํ หนดให้
กิจการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมกับนักลงทุนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ ยงที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น

ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินในเบื้องต้นและเชื่ อว่าเมื่อนํามาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าว
ข้างต้นมาเริ่ มถือปฏิบตั ิจะไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบในงบการเงิ นสําหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในลักษณะของตัวเลขที่เกี่ยวข้อง
เพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิน งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้ถูกจัดทําขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ซ่ ึ งได้
ถูกนําเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินภายในประเทศ
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
3.

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี

เริ่ มตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั ได้เปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญชี เกี่ ยวกับการแสดงมูลค่ า ที่ ดิน อาคารและ
เครื่ องจักรจากวิธีการตีราคาใหม่เป็ นวิธีราคาทุน (ได้รับอนุ มตั ิ โดยที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2563) ซึ่ งสามารถกระทําได้ภายใต้ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 18/2554 ลงวันที่ 12 เมษายน 2554 เรื่ อง “การบันทึก
บัญชี เมื่อมีการตีราคาใหม่” ทั้งนี้ เหตุผลหลักของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าวเกี่ยวเนื่ องกับ (1) เพื่อให้
เกิ ดความเป็ นไปได้ในทางปฏิ บตั ิ และขจัดความยุ่งยากรวมถึงต้นทุ นที่ เกิ นจําเป็ นอย่างมากสําหรั บการปิ ดบัญชี ดว้ ย
นโยบายการบัญชี เดียวกันของกิจการภายในกลุ่มและ (2) ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เห็นว่าการบันทึกบัญชี ดว้ ยวิธีราคาทุน
สอดคล้องกับวิธีปฏิ บตั ิ ของอุตสาหกรรมเดียวกันและยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริ หารจัดการและผล
การดําเนิ นงานของบริ ษทั ที่มีความชัดเจนและเหมาะสมกว่าวิธีการตี ราคาใหม่ โดยบริ ษทั ได้ปรับปรุ งย้อนหลังงบการ
เงินงวดก่อนๆ ที่นาํ มาแสดงเปรี ยบเทียบเสมือนว่าบริ ษทั ได้บนั ทึกและแสดงมูลค่าที่ดิน อาคารและเครื่ องจักรโดยใช้วิธี
ราคาทุนมาโดยตลอดตั้งแต่ ตน้ การปรับปรุ งย้อนหลังดังกล่าวมีผลกระทบต่อรายการที่ สําคัญบางรายการในงบการ
เงินงวดก่อนๆ ที่นาํ มาแสดงเปรี ยบเทียบดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ / รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / รวมหนี้สิน
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ / รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรและกําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
กําไรและกําไรเบ็ดเสร็ จรวมส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุน้ ปรับลด

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) - บาท
1 มกราคม 2562
31 ธันวาคม 2562
( 277,409,294)
( 242,661,257)
( 35,084,371)
( 29,937,142)
( 242,324,923)
( 212,724,115)

( 33,183,638)
( 1,324,873)
34,508,511
4,907,703
29,600,808
29,600,808
0.0308
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) - บาท
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้ นสาหรั บปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
โอนไปกําไรสะสม (2562)
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี เข้ากําไรสะสม (2562)

( 242,324,923)
( 212,724,115)
( 29,600,808)
29,600,808

งบกระแสเงินสดสาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กําไรสําหรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี

29,600,808
4,907,703
( 34,508,511)

4.

สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

เกณฑ์ การจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
รายการบัญชีที่มีนยั สําคัญระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยได้ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวมแล้ว
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมทั้งทางตรงหรื อ
ทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของบริ ษทั นั้นซึ่ งรวมถึงผลตอบแทนผันแปรจากบริ ษทั
นั้นเพื่อได้มาซึ่ งประโยชน์จากกิจกรรมของบริ ษทั ย่อย งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมนับแต่วนั ที่
มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมได้สิ้นสุ ดลง
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั ย่อยโดยที่ ไม่ได้ทาํ ให้บริ ษทั ใหญ่สูญเสี ยอํานาจในการ
ควบคุม บริ ษทั บันทึกส่ วนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นรายการในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ แต่หากการเปลี่ยนแปลงมีผลทําให้เกิด
การสู ญเสี ยอํานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย มูลค่าของส่ วนได้เสี ยคงเหลือที่ ถืออยู่จะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและ
รับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม
แปลงค่าเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วมและการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิ จการที่ บริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั มี อิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญโดยมี อาํ นาจเข้าไปมี ส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิ นและการดําเนิ นงานแต่ไม่ถึงระดับที่ จะควบคุมนโยบายดังกล่าว การร่ วมค้าเป็ น
การร่ วมการงานในกิจการที่บริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมร่ วมกันกับผูร้ ่ วมค้าอื่นในกิจการนั้น งบการเงินรวมของ
กลุ่มบริ ษทั ได้รวมส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ยนับจากวันที่มีอิทธิ พล
อย่างเป็ นสาระสําคัญหรื อมีการควบคุมร่ วมกันจนถึงวันที่การมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญหรื อมีการควบคุมร่ วมกัน
สิ้ นสุ ดลง เมื่อส่ วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้ามีจาํ นวนเกินกว่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เงิ นลงทุนจะถูกบันทึ กลดยอดลงจนเป็ นศูนย์และหยุดรับรู ้ส่วนแบ่งผลขาดทุนเว้นแต่กรณี ที่บริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั มี
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อโดยการอนุมานหรื อยินยอมที่จะชําระภาระผูกพันของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
เงินลงทุนชั่วคราว
เงิ นลงทุนชัว่ คราวในหน่ วยลงทุนซึ่ งบริ ษทั ถือไว้เพื่อค้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั บันทึ กการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของเงิ นลงทุ นและกําไรหรื อขาดทุ นเมื่ อมี การจําหน่ ายเงิ นลงทุ นเป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุ นในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ในกรณี ที่มีการจําหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จาํ หน่าย
ไปและเงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนรวมที่ออกหน่วยลงทุนนั้นซึ่ งถือเป็ นข้อมูล
ระดับ 1 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนชัว่ คราวในตัว๋ แลกเงินระยะสั้น (ตราสารหนี้) ที่จะถือไว้จนครบกําหนดแสดงในราคาทุนตัดจําหน่ายสุ ทธิ จาก
ค่าเผื่อการด้อยค้า (ถ้ามี)
การใช้ ประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารมี ความจําเป็ นต้องใช้ประมาณการและ
ข้อสมมติ ฐานที่ กระทบต่อรายได้ รายจ่ าย สิ นทรั พย์ และหนี้ สิน เพื่อประโยชน์ในการกําหนดมูลค่าของสิ นทรัพย์
หนี้ สิ น ตลอดจนหนี้ สิ นที่ อาจเกิ ด ขึ้ น ด้วยเหตุ ด ังกล่ า วผลของรายการเมื่ อเกิ ด ขึ้ นจริ งจึ งอาจแตกต่ า งไปจากที่ ไ ด้
ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงิ นจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการ
จะบันทึกในงวดบัญชี ที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ
และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบงวดปัจจุบนั และอนาคต
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ทั้งนี้ ประมาณการและข้อสมมติฐานที่สาํ คัญที่ใช้ในการจัดทํางบการเงิน ซึ่ งอาจมีความไม่แน่นอนที่สาํ คัญมาเกี่ยวข้อง
ได้แก่









ค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ รวมถึงเงินให้กยู้ ืม
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับและการประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ข้อพิจารณาการใช้สิทธิ ต่ออายุสญ
ั ญาและอัตราคิดลดของหนี้สินตามสัญญาเช่า
งวดบัญชีและจํานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สมมติฐานที่ใช้ในการคํานวณภาระผูกพันจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
มูลค่ายุติธรรมและการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หนี้ สินทางการเงิ นและเครื่ องมือทางการเงิ น
อื่นๆ

ในส่ วนของสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ติ ด ตามสถานการณ์ และประเมิ นผลกระทบจากเรื่ องดังกล่ าวอย่างต่ อเนื่ องมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี สถานการณ์
COVID-19 นั้นมีความไม่แน่นอนสู งและอาจส่ งผลต่อสภาพแวดล้อมไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมในการดําเนิ นธุ รกิ จ
ของกลุ่มบริ ษทั รวมถึงการประมาณการและใช้ดุ ลยพินิจเพื่ อประเมิ นมูลค่าของสิ นทรั พย์ หนี้ สินหรื อประมาณการ
หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงินซึ่ งอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามการประเมินสถานการณ์ COVID-19 ในแต่
ละช่วงเวลาของฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่ งแสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นด้วยราคาทุนประกอบด้วย เงิ นสดในมือและเงิ น
ฝากสถาบันการเงิน รายการเทียบเท่าเงินสดเป็ นเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสด
ในจํานวนที่ ทราบได้ซ่ ึ งครบกําหนดภายในสามเดื อนหรื อน้อยกว่า และไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิ กใช้หรื อติ ดภาระคํ้า
ประกันและมีความเสี่ ยงต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อยหรื อไม่มีนยั สําคัญ
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้หรื อติดภาระคํ้าประกันแยกแสดงไว้ในบัญชี “เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดใน
การใช้” ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ลูกหนีก้ ารค้ า ลูกหนีอ้ ื่นและค่ าเผื่อการด้ อยค่ า (2563) /ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ (2562)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้สุทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าตามนโยบายที่กล่าวไว้ในส่ วนของเครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตามจํานวนหนี้ ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บจากลูกหนี้ ไม่ได้ ทั้งนี้ โดยการประมาณจาก
ประสบการณ์การเรี ยกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กบั การวิเคราะห์สถานะปัจจุบนั ของลูกหนี้
สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน สุ ทธิ จากค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือคํานวณโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
ต้นทุนสิ นค้าคงเหลือประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนในการแปลงสภาพหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และ
สภาพปัจจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปที่ผลิตเองและสิ นค้าระหว่างผลิต ต้นทุนสิ นค้ารวมการปั นส่ วนของค่าโสหุ ย้
การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม
ที่จาํ เป็ นในการขาย
กลุ่ มบริ ษ ทั ตั้งค่ า เผื่ อ การลดมูลค่ า ของสิ นค้า ล้า สมัย และเคลื่ อนไหวช้าโดยพิ จารณาจากสภาพของสิ นค้า และการ
ประมาณการจากประสบการณ์ที่ผา่ นมาในอดีต
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) เมื่อมีการเลิกใช้หรื อ
ตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ออกจากบัญชี กลุ่มบริ ษทั จะบันทึ กตัดมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี พร้อมกับ
บันทึ กกําไรหรื อขาดทุนจากการเลิ กใช้หรื อตัดจําหน่ ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ต้นทุนการรื้ อถอน ขนย้ายและ
บูรณะสิ นทรัพย์ถือเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์และคิดค่าเสื่ อมราคา
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของ
สิ น ทรั พ ย์แ ต่ ล ะรายการ ค่ า เสื่ อ มราคาถู ก พิ จ ารณาแต่ ล ะส่ ว นแยกต่ า งหากจากกัน เมื่ อ แต่ ล ะส่ ว นประกอบนั้น มี
สาระสําคัญ วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา มูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุก
สิ้ นรอบปี บัญชี และปรั บปรุ งตามความเหมาะสม มูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์ถูกประมาณการด้วยมูลค่าที่ คาดว่าจะ
ได้รับในปัจจุบนั จากสิ นทรัพย์น้ นั หากมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะได้รับในปั จจุบนั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์ อายุ
การให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้

ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
อุปกรณ์โชว์รูม
ยานพาหนะ
ระบบสาธารณู ปโภค

จํานวนปี
5
5 และ 20
3 - 15
5
5
3
5
5

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างหรื อติดตั้ง
สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
กลุ่ มบริ ษ ทั วัด มู ลค่ า สิ นทรั พ ย์สิ ทธิ การใช้ด ้วยราคาทุ นหักค่ า เสื่ อ มราคาสะสมและค่ า เผื่ อการด้อยค่ า (ถ้า มี ) และ
ปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี)
ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วย (1) จํานวนเงินของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจาก
การวัดมูลค่าเริ่ มแรก (2) การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าใดๆ ที่จ่ายชําระ ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเริ่ ม
มีผลหักสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใดๆ (3) ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกใดๆ ที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) และ (4) ประมาณการต้นทุน
ที่จะเกิดขึ้นในการรื้ อและการขนย้ายสิ นทรัพย์อา้ งอิง การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อการบูรณะสิ นทรัพย์
อ้างอิงให้อยูใ่ นสภาพตามที่กาํ หนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า (ถ้ามีและเป็ นสาระสําคัญ)
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนและคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของการเช่าที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้

ยานพาหนะและอุปกรณ์

ระยะเวลา
18 - 60 เดือน

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งแสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าใช้จ่ายตัดบัญชี สะสมและค่าเผื่อการ
ด้อยค่ า (ถ้ามี ) กลุ่มบริ ษทั ตัดบัญชี สินทรั พย์ไม่มีตวั ตนเป็ นค่ าใช้จ่า ยโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของ
สิ นทรัพย์เป็ นระยะเวลา 5 ปี
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายบันทึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและคํานวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแต่ละประเภท สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอน (ถ้ามี) จะไม่ถูกตัดจําหน่าย แต่จะได้รับการทดสอบว่ามีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าหรื อไม่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
ที่รายงาน วิธีการตัดจําหน่ าย มูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ถูกทบทวนอย่างน้อยที่ สุดทุกสิ้ นปี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ ที่ไม่ ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน (มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนที่จาํ เป็ นในการขาย
สิ นทรั พ ย์หรื อมู ลค่ า จากการใช้ข องสิ น ทรั พ ย์น้ ันแล้วแต่ จาํ นวนใดจะสู งกว่า ) โดยที่ การทบทวนจะพิ จารณาจาก
สิ นทรัพย์แต่ละรายการหรื อพิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าโดย
การลดมูลค่ าตามบัญชี ให้เท่ ากับมูลค่ าที่ คาดว่าจะได้รับคื นและรั บรู ้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและจะบันทึ กกลับ
รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือเป็ นรายได้อื่น เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรื อยังคงมี
อยู่แต่เป็ นไปในทางที่ลดลง ทั้งนี้ การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
นั้นสุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่ายประหนึ่ งว่าไม่มีการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์น้ นั ในปี
ก่อนๆ
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า
ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่
ยังไม่ได้จ่ายชําระ ณ วันนั้น การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าต้องคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหากอัตรานั้น
สามารถกําหนดได้ทุกเมื่อ แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกําหนดได้ทุกเมื่อต้องใช้อตั ราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่ม (อัตรา
ดอกเบี้ยของการกูย้ ืมถัวเฉลี่ยที่มีระยะเวลาใกล้เคียงกันและมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันกับสิ นทรัพย์อา้ งอิง) ของกลุ่มบริ ษทั
ทั้งนี้ การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชําระประกอบด้วย (1) การจ่ายชําระคงที่หกั ลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า
ใดๆ (2) การจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรที่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตราซึ่ งให้ใช้ดชั นี หรื ออัตรา ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล (ถ้ามี)
(3) จํานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ (ถ้ามี) (4) ราคาใช้สิทธิ ของสิ ทธิ เลือกซื้ อหากมี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ เลือกนั้น (ถ้ามี) และ (5) การจ่ายชําระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่าหาก
ข้อกําหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า (ถ้ามี)
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ภายหลังจากสัญญาเช่าเริ่ มมีผล กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าหนี้ สินตามสัญญาเช่ าโดย (1) การเพิ่มมูลค่าตามบัญชี เพื่อสะท้อน
ดอกเบี้ยจากหนี้ สินตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) (2) การลดมูลค่าตามบัญชี เพื่อสะท้อนการชําระการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่
จ่ายชําระแล้วและ (3) การวัดมูลค่าใหม่ตามมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการประเมินใหม่หรื อการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
ใดๆ หรื อเพื่อสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่คงที่โดยเนื้ อหามีการปรับปรุ ง (ถ้ามี) ทั้งนี้ ดอกเบี้ยจากหนี้ สินตาม
สัญญาเช่ าและการจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรที่ไม่ได้รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่ า (ถ้ามี) ถูกรับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
รายจ่ายค่าเช่าสําหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (ไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วนั ที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล) และสัญญาเช่าสิ นทรัพย์มูลค่า
ตํ่าบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของการเช่าที่เกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการและตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ ของพนักงานหลังออกจากงาน
ภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการสมทบเงินซึ่ งได้แก่ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อมีการจ่ายเงินสมทบไปยังกองทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ซ่ ึ งจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อเลิกจ้าง
คํานวณโดยการประมาณผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับในอนาคตสําหรั บการทํางานของพนักงานในอดี ตและ
ปั จจุ บนั ซึ่ งผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิ ดลดแต่ ละหน่ วยที่ ประมาณการไว้เป็ นมูลค่ าปั จจุบนั ของภาระผูกพันซึ่ ง
คํานวณเป็ นรายปี หรื ออย่างน้อยทุ กสามปี โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ค่ าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้ สิ น
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่ถูกรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประกอบด้วย ต้นทุนบริ การในอดี ต ต้นทุ นบริ การปั จจุ บนั และต้นทุ นดอกเบี้ ย ซึ่ งแสดงเป็ น
รายการกําไรหรื อขาดทุนและกําไร/ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยซึ่ งแสดงเป็ น
รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน คือ การรวมธุรกิ จซึ่ งกิ จการหรื อธุ รกิ จทั้งหมดที่นาํ มารวมกันอยู่ภายใต้การควบคุม
สู งสุ ดโดยบุคคล กลุ่มบุคคล กิ จการ หรื อกลุ่มกิ จการเดียวกัน ทั้งก่อนและหลังการรวมธุ รกิ จ และการควบคุมนั้นไม่เป็ นการ
ควบคุมชัว่ คราว
กําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากผลต่างการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็ นผลต่างระหว่าง
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ได้รับมากับต้นทุนจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการหรื อกลุ่ม
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่งการซื้อสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นการรวมกิจการที่มีผถู ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารชุดเดียวกัน กําไร
หรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งดังกล่าวได้ถูกแสดงเป็ น “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ซึ่ งถูกแสดง
เป็ นรายการแยกต่างหากภายใต้องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบแสดงฐานะการเงิ น เมื่อสิ นทรัพย์ที่เกี่ ยวข้องกับ
ส่ วนเกิ นทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันถูกเลิกใช้หรื อตัดจําหน่าย ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุ รกิ จภายใต้การ
ควบคุมเดียวกันที่เกี่ยวข้องจะถูกโอนไปยังกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรโดยตรง
การรับรู้ รายได้
กลุม่ บริ ษทั รับรู ้รายได้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายการค้านั้นและสามารถ
วัดมูลค่าของจํานวนรายได้ได้อย่างน่ าเชื่ อถือและมีการพิจารณาถึง ลักษณะ จํานวนเงิน จังหวะเวลาและความไม่แน่ นอนของ
รายได้รวมถึงกระแสเงินสดจากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
รายการขายรับรู ้เป็ นรายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งสุ ทธิ จากส่ วนลดและสิ่ งตอบแทนที่จ่ายชําระให้แก่ลูกค้าหรื อผูซ้ ้ื อเมื่อส่ งมอบ
โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของและการควบคุมในตัวสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว
รายได้จากการให้บริ การระยะสั้นรับรู ้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อได้ให้บริ การและส่งมอบบริ การแก่ลูกค้าแล้วและตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ งตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลาโดยคํานึ งถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์หากมี
นัยสําคัญ
รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
รายได้เงินปั นผลรับรู ้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปั นผล ซึ่งตามปกติในกรณี เงินปั นผลที่จะได้รับจาก
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิ ทธิ การรับปั นผล ส่ วนเงินปั นผลจากเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าถือเป็ นการคืนทุน จึงนํามาลดมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
รายได้อื่นๆรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
การรับรู้ ค่าใช้ จ่าย
นอกเหนื อจากรายจ่ายค่าเช่ าสําหรับสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสิ นทรัพย์มูลค่าตํ่า ค่าใช้จ่ายอื่นๆรับรู ้ตามเกณฑ์
คงค้าง
ต้ นทุนการกู้ยืม
กลุ่มบริ ษทั บันทึกดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินซึ่ งเกิดจากหนี้ สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อสร้างอาคารและ
การติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์เป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนของสิ นทรัพย์น้ นั และหยุดบันทึกต้นทุนทางการเงิ นดังกล่าว
เป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์เมื่อการก่อสร้างหรื อการติดตั้งแล้วเสร็ จ
การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่ กลุ่มบริ ษทั จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่ เกิดขึ้ นใน
สภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า ตลาดที่มีสภาพคล่องเป็ นตลาดที่รายการสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
นั้นๆ เกิดขึ้นซึ่ งมีความถี่และปริ มาณอย่างเพียงพอเพื่อให้ขอ้ มูลราคาอย่างต่อเนื่ อง ผูร้ ่ วมตลาดได้แก่ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายใน
ตลาดหลักหรื อตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุ ดสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้นๆ โดยผูร้ ่ วมตลาดต้องมีความเป็ นอิสระจาก
กัน มีความรอบรู ้และความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล สามารถที่จะเข้าทํารายการสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้นๆ และ
เต็มใจที่จะเข้าทํารายการสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้นๆ
เพื่อให้การวัดมูลค่ายุติธรรมและเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินมีความสมํ่าเสมอและสามารถเปรี ยบเทียบได้ จึง
มีการกําหนดลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่ นาํ มาใช้ในเทคนิ คการประเมิน
มูลค่าเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมให้ลาํ ดับความสําคัญสู งสุ ดกับราคาเสนอซื้ อขายที่ไม่ตอ้ ง
ปรับปรุ งในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกัน (“ข้อมูลระดับ 1”) รองลงมาคือข้อมูลอื่นที่
สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 2”) และตํ่าสุ ดคือข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 3”)
ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้ อขายที่ไม่ตอ้ งปรับปรุ งในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึง ณ วันที่วดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรื อ
โดยอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้นๆ
ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซ่ ึ งนํามาใช้กบั สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้นๆ
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
เครื่ องมือทางการเงิน
การรั บรู้ รายการและการวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทางการเงินถูกรับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกด้วยต้นทุนการทํารายการกรณี ท่ีเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่
ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน สิ นทรัพย์ทางการเงิ นจัด ประเภทและวัดมูลค่าโดยอ้างอิงตาม
โมเดลธุ รกิจที่ใช้ในการจัดการสิ นทรัพย์และตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์โดยแบ่งออกเป็ น
สามวิธีคือ ราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุ รกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์ทางการเงิน ต้องมีการจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์ทางการ
เงินใหม่ในส่ วนที่ได้รับผลกระทบ
หนี้ สินทางการเงิ นถูกรับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทํารายการ หนี้ สินทางการเงิ นจัดประเภทและวัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายยกเว้นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (โดยหนี้ สิน
ดังกล่าวรวมถึงหนี้สินตราสารอนุพนั ธ์) และไม่สามารถจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินใหม่ได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
 เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น
 ลูกหนี้การค้า
 ลูกหนี้อื่นๆ (รวมถึงเงินทดรองจ่ายหรื อเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจําหรื อเงินประกันที่ขอคืนได้)
 เงินให้กยู้ ืม
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทรายการและวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น - ไม่มี
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทรายการและวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
 สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ (สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น)
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
หนี้ สินที่จดั ประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
 เจ้าหนี้ การค้า
 เจ้าหนี้ อื่นๆ (รวมถึงรายการค้างจ่ายต่างๆ และเงินมัดจําหรื อเงินประกันรับที่มีขอ้ กําหนดชําระคืน)
 เงินกูย้ ืมระยะยาว
 หุ ้นกู้
 หนี้ สินตามสัญญาเช่า
หนี้ สินที่จดั ประเภทรายการและวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
 หนี้ สินตราสารอนุพนั ธ์ (หนี้ สินหมุนเวียนอื่น)
การด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่า (ซึ่ งเดิมก่อนปี 2563 บางรายการในงบการเงิ นหมายถึ ง หนี้ สงสัยจะสู ญ) สําหรับผลขาดทุนด้าน
เครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น (Expected credit loss) ของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นให้รับรู ้เป็ นขั้นตามวิธีการทัว่ ไป (General
approach) ดังนี้






ขั้นที่ 1 (performing) กิจการต้องรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นใน 12 เดื อนข้างหน้าในกําไรหรื อ
ขาดทุน ดอกเบี้ยรับ (ถ้ามี) คํานวณจากมูลค่าตามบัญชี ข้ นั ต้นโดยไม่มีการปรับลดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น
ขั้นที่ 2 (under-performing) เมื่ อความเสี่ ยงด้านเครดิ ตเพิ่มขึ้นอย่างมี นยั สําคัญและไม่ได้พิจารณาว่าอยู่ในระดับตํ่า
กิจการต้องรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นตลอดอายุในกําไรหรื อขาดทุน ดอกเบี้ยรับ (ถ้ามี) คํานวณ
เช่นเดียวกับขั้นที่ 1
ขั้นที่ 3 (credit-impaired) เมื่อความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่พิจารณาได้ว่าเกิดการ
ด้อยค่าด้านเครดิตขึ้น กิจการต้องรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุในกําไรหรื อขาดทุน ดอกเบี้ย
รับ (ถ้ามี) คํานวณจากราคาทุนตัดจําหน่ายโดยใช้มูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นปรับลดด้วยค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

สําหรับลูกหนี้ การค้าและสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เช่น รายได้คา้ งรับ) กลุ่มบริ ษทั สามารถใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified
approach) โดยรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นตลอดอายุสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ถูกพิจารณาตามที่
กล่าวถึ งข้างต้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาและวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นสําหรับทั้งวิธีการทัว่ ไปและ
วิธีการอย่างง่ าย ต้องนําข้อมู ลผลขาดทุนด้านเครดิ ต ในอดี ต (Historical credit loss) มาประกอบกันกับข้อมู ลที่มีการ
คาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) ในส่ วนของสิ นทรัพย์น้ นั และปัจจัยสําคัญๆ ของสภาพแวดล้อมเชิ ง
เศรษฐกิจ
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ในส่ ว นของลู กหนี้ เงิ นให้กู้ยื ม และเงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ ร ะยะสั้น ต่ า งๆ กลุ่ มบริ ษ ทั จัด กลุ่ มประชากรโดยให้
ความสําคัญไปที่ ขอ้ มูลยอดคงค้างตามอายุหนี้ (Aging balance information) โดยจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังสําหรั บ
Historical credit loss ประมาณ 1 ปี อย่างไรก็ดี กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ ผ่อนปรนบางประการของแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง
“มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ซึ่ งออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในเดือนเมษายน 2563 (มีผลบังคับใช้
สําหรับปี 2563 เท่านั้น) ในส่ วนของการไม่ตอ้ งนํา Forward-looking information มาประกอบสําหรับสิ นทรัพย์ที่ใช้
วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาและวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
การบัญชีป้องกันความเสี่ ยง
การบัญชีป้องกันความเสี่ ยงมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงผลกระทบในงบการเงินซึ่ งเกิดจากกิจกรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่
ใช้เครื่ องมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปิ ดที่เกิดขึ้นจากความเสี่ ยงนั้นๆ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อกําไรหรื อขาดทุน
หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ ยงและวิธีการทางบัญชี ที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็ น
3 ประเภทได้แก่ การป้องกันความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรม การป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด และการป้ องกันความ
เสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ของหน่วยงานต่างประเทศ
ตราสารอนุพนั ธ์เป็ นเครื่ องมือทางการเงินที่ถูกนํามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ เกิดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน ตราสารอนุพนั ธ์ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ไว้เพื่อการค้า
อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพนั ธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการกําหนดให้เป็ นเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงถือเป็ นรายการเพื่อค้า ตรา
สารอนุพนั ธ์ถูกรับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม หลังจากนั้นจะมีการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่ กําไรหรื อขาดทุนจากการวัด
มูลค่ายุติธรรมใหม่จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์ได้แก่ ราคาตลาดของตราสารอนุ พนั ธ์ ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ นซึ่ งถือเป็ น
ข้อมูลระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมโดยราคาดังกล่าวแสดงมูลค่าปั จจุบนั ของเครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสาร
อนุ พ ันธ์ ที่ ใ ช้เ ทคนิ ค การประเมิ นมู ล ค่ า ด้ว ยวิ ธี ร าคาตลาดโดยข้อ มู ล หลัก ที่ ใช้ใ นการประเมิ น ได้แ ก่ ข้อ มู ลอัต รา
ั ญา
แลกเปลี่ยนในท้องตลาดที่ปรับปรุ งให้เหมาะสมกับตราสารที่ออกซึ่ งคํานวณโดยธนาคารที่เป็ นคู่สญ
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ประมาณการหนีส้ ิ น
ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมาย
หรื อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดี ต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ
จะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยภาระหนี้ สินดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่าเชื่ อถือ
ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็ นนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงิ นสดที่ จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้
อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบนั ก่อนคํานึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตาม
เวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้จากกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของ
งวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบัน
ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั ได้แก่ ภาษีที่ตอ้ งชําระหรื อสามารถขอคื นได้โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุ นทางภาษี
สําหรับปี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินตลอดจนการปรับปรุ งภาษีที่คา้ งชําระในงวด
ก่อน ๆ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชี โดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้ นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
และจํานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี โดยผลต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ ไม่ได้ถูกนํามาร่ วมพิจารณาได้แก่ ค่าความนิ ยม
ซึ่ งไม่สามารถเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษีและการรับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินในครั้งแรกซึ่ งไม่กระทบต่อทั้งกําไรทางบัญชี หรื อ
กําไรทางภาษีหากเป็ นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในระยะเวลาอันใกล้ จํานวนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี พิจารณา
จากการเคลื่ อ นไหวที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ งของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นตามบัญ ชี ด ้วยอัต ราภาษี สํา หรั บ งวดที่ ค าดว่ า จะได้รั บ
ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรื อในงวดที่คาดว่าจะจ่ายชําระหนี้ สินภาษีโดยใช้อตั ราภาษีที่มีการ
ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะ
มีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากการบันทึกรับรู ้สินทรัพย์ดงั กล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะถูก
ปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
กาไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ ้นขั้นพื้ นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรั บปี ที่ เป็ นส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกในระหว่างปี ส่ วนกําไรต่อหุ น้ ปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือ
หุ น้ ของบริ ษทั ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ย ถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ ออกจําหน่ ายแล้วระหว่างปี และหลังจากที่ ได้ปรับปรุ ง
ผลกระทบของหุน้ ปรับลด
5.

รายการบัญชีกบั บุคคลและบริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน

บุคคลหรื อบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน หมายถึ ง บุคคลหรื อบริ ษทั ที่ อยู่ภายใต้การควบคุ มของบริ ษทั หรื อสามารถควบคุ ม
บริ ษทั ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญในการตัดสิ นใจด้านการเงินหรื อการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั
ลักษณะของความสัมพันธ์กบั บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ชื่อบริ ษทั / บุคคล
บริ ษทั วีวี-เดคคอร์ จํากัด
บริ ษทั อีซีเอฟ โฮล์ดิ้ง จํากัด
บริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด
บริ ษทั แพลนเนทบอร์ด จํากัด

บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จํากัด

ประเภทธุรกิจ
จําหน่ายกระดาษปิ ดผิวและวัสดุ
ตกแต่งเฟอร์ นิเจอร์
จําหน่ายสิ นค้าเบ็ดเตล็ดที่นาํ เข้าจาก
ต่างประเทศและเฟอร์นิเจอร์
บริ ษทั ผูล้ งทุนในกิจการที่ดาํ เนิ น
ธุรกิจด้านพลังงาน
ผลิตและจําหน่ายแผ่นไม้ซ่ ึ งได้แก่
แผ่น MDF (MDF board) และแผ่น
ปาร์ติเกิ้ล (particle board) (ดูหมาย
เหตุ 1)
บริ ษทั ผูล้ งทุนในกิจการที่ดาํ เนิ น
ธุรกิจด้านพลังงาน

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

กิจการร่ วมค้า
(จนถึงเดือนธันวาคม 2563)
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ชื่อบริ ษทั / บุคคล
บริ ษทั กรี น เอิร์ท พาวเวอร์ (ไทยแลนด์)
จํากัด
บริ ษทั ไพร้ซ ออฟ วูด้ กรี น เอนเนอร์จี จํากัด

ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ผูล้ งทุนในกิจการที่ดาํ เนิ น
ธุรกิจด้านพลังงาน
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงชีวมวล

GEP (Myanmar) Company Limited
(จดทะเบียนและประกอบการในประเทศ
เมียนมาร์ )
บริ ษทั บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด

ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์

บริ ษทั อีสต์โคสท์ ดีไซน์ จํากัด

ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงชีวมวล
โรงไม้สบั สําหรับใช้เป็ นเชื้อเพลิง
สําหรับโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์

บริ ษทั อีสต์โคสท์ อุตสาหกรรม จํากัด

จําหน่ายเฟอร์นิเจอร์

บริ ษทั วี-ชัท เดคคอร์ จํากัด

ผลิตและจําหน่ายกระดาษปิ ดผิวไม้

บริ ษทั วี-ชัท อินดัสทรี จํากัด

ผลิตและจําหน่ายไม้แปรรู ปอบแห้ง

บริ ษทั บี.วี. พาราวูด จํากัด

ผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์และไม้
แปรรู ปอบแห้ง
จําหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ผลิตและจําหน่ายแผ่นไม้ซ่ ึ งได้แก่
ไม้แผ่นบางและไม้ยาง

บริ ษทั เซฟ ไบโอแมส จํากัด

บริ ษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากัด
บริ ษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิ ร์น จํากัด
บริ ษทั ไพร์ซ ออฟ วูด้ อินดรัสทรี ส์ จํากัด

คุณวัลลภ สุ ขสวัสดิ์

-

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อยของกิจการร่ วมค้า
และมีกรรมการร่ วมกัน
(จนถึงเดือนธันวาคม 2563)
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ร่ วมและ
มีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ย่อยของกิจการร่ วมค้า
(จนถึงเดือนธันวาคม 2563)
บริ ษทั ย่อยของกิจการร่ วมค้า
(จนถึงเดือนธันวาคม 2563)
มีผถู ้ ือหุ น้ และกรรมการ
ร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ และกรรมการ
ร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ และกรรมการ
ร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ และกรรมการ
ร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ และกรรมการ
ร่ วมกัน
มีกรรมการซึ่ งเป็ นคู่สมรสกัน
มีกรรมการซึ่ งเป็ นคู่สมรสกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน
กับบริ ษทั ย่อยของการร่ วมค้า
(จนถึงเดือนธันวาคม 2563)
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
(ผูบ้ ริ หารสําคัญ)
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ชื่อบริ ษทั / บุคคล
คุณชาลี สุ ขสวัสดิ์

ประเภทธุรกิจ
-

คุณอารักษ์ สุ ขสวัสดิ์

-

คุณทิพวรรณ สุ ขสวัสดิ์

-

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
คุณมนตรี โสคติยานุรักษ์
คุณทรงกลด จารุ สมบัติ
คุณเอกริ นทร์ วาสนาส่ ง
คุณไพบูลย์ อรุ ณประสบสุ ข

-

ลักษณะความสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
(ผูบ้ ริ หารสําคัญ)
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
(ผูบ้ ริ หารสําคัญ)
ผูถ้ ือหุน้ และญาติของ
กรรมการ
กรรมการ (ผูบ้ ริ หารสําคัญ)
กรรมการ (ผูบ้ ริ หารสําคัญ)
กรรมการ (ผูบ้ ริ หารสําคัญ)
กรรมการ (ผูบ้ ริ หารสําคัญ)
กรรมการ (ผูบ้ ริ หารสําคัญ)

ผูบ้ ริ หารสําคัญ หมายถึ ง บุ คคลที่ มีอาํ นาจและความรั บผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิ จกรรมต่ างๆ ของ
กิจการไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของบริ ษทั (ไม่วา่ จะทําหน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่)
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีกบั บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
รายการ

ซื้ อ - ขายสิ นค้า
ดอกเบี้ยรับ / ดอกเบี้ยจ่าย
รายได้ค่าเช่าพื้นที่และรายได้อื่นๆ
รายได้เงินปันผล
ซื้ อวัตถุดิบ / สิ นค้า / วัสดุสิ้นเปลือง
ซื้ อ - ขายอุปกรณ์
ค่าเช่าและค่าบริ การโชว์รูม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารที่สาํ คัญ
การคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อโดยกรรมการ

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาใกล้เคียงกันกับราคาตลาด
อัตราอ้างอิงกับ MOR
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราตามที่ประกาศจ่ายในที่ประชุมของผูถ้ ูกลงทุน
ราคาใกล้เคียงกันกับราคาตลาด
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน
จํานวนเงินตามที่ตกลงร่ วมกัน
ไม่คิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกัน
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดระหว่างบริ ษทั และบุคคลหรื อบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ขายสิ นค้ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
รายได้ ค่าเช่ าพื้นที่
บริ ษทั ย่อย
รายได้ อื่นๆ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ เงินปันผล (แสดงเป็ นรายการ
หักจากมูลค่ าเงินลงทุน)
บริ ษทั ร่ วม
ขายอุปกรณ์
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อสิ นค้ า
บริ ษทั ย่อย
ซื้ออุปกรณ์
บริ ษทั ย่อย

2563

2562

งบการเฉพาะกิจการ
2563
2562

21,688
21,688

25,130
25,130

76,480
16,121
92,601

8,533
25,130
33,663

-

-

5,707
888
6,595

2,821
2,821

16
624
888
1,528
579

11,394

58
932
2,805
3,795
-

-

1,326

-

-

3

-

-

-

-

3

579

879

-

-

-

1

-

-

542
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
ค่ าเช่ าและค่ าบริการโชว์ รูม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบีย้ จ่ าย
บริ ษทั ย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่ าตอบแทนผู้บริหารที่สาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

-

9,084

664
664
21,033
271
21,304

-

9,084

-

2,383
136
2,519

1,404
1,404

18,972
1,424
20,396

18,513
271
18,784

18,972
1,424
20,396

ยอดคงเหลือกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
ลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ลูกหนีอ้ ื่นผ่ อนชาระ (ดูหมายเหตุ 8)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
- ส่ วนที่ ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ่ งปี
แต่ไม่เกินสามปี
รวม
ดอกเบี้ยค้างรับ (สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น)
รวม

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

7,555
7,555

6,517
6,517

35,809
2,800
38,609

4,029
6,517
10,546

5,550

8,325

5,550

8,325

5,560
11,110
907
12,017

11,110
19,435
19
19,454

5,560
11,110
907
12,017

11,110
19,435
19
19,454
43
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
ลูกหนีอ้ ื่น (สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างรับ
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ น
บริ ษทั ย่อย (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 - 7.0
ต่อปี และครบกําหนดชําระเมื่อทวงถาม)
บริ ษทั ร่ วม (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
และครบกําหนดชําระเมื่อทวงถาม)
การร่ วมค้า (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 - 7.5
ต่อปี และครบกําหนดชําระเมื่อทวงถาม)
รวม
เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าหุ้น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวม
เงินประกันการเช่ าและบริการโชว์ รูม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินประกันโครงการก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ า
บริ ษทั ร่ วม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

-

114
114

-

141
1,132

-

-

-

2,720
114
2,834

5,707
-

1,826
-

184,000

35,000

-

1,161

-

-

12,600
15,034

189,707

36,826

-

78,750
78,750

-

78,375
78,375

-

2

-

2

20,000

-

20,000

-

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

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
พันบาท
งบการเงินรวม
เจ้ าหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ย่อย
เงินกู้ยืมระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย
ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้ น
บริ ษทั ย่อย (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 และ
7.5 ต่อปี และครบกําหนดชําระเมื่อทวงถาม)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
5.25 ต่อปี และครบกําหนดชําระเมื่อทวงถาม)
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2563

2562

-

-

6,726

-

-

1,596
150

-

-

-

68,500

48,700

53,500
54,178

-

12,500
82,746

49,493

678

-

793

เงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ ืมที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี ดังนี้

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ น
บริ ษทั กรี นเอิร์ธ พาวเวอร์
(ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จํากัด

บริ ษทั อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จํากัด
บริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

1,161
12,600

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
35,000
-

งบการเงินรวม (พันบาท)
รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

1,161
12,600

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
149,000
-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
35,000
149,000
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
เงินกู้ยืมระยะสั้ น
กรรมการ
ญาติของกรรมการ

บริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด
บริ ษทั แพลนเนทบอร์ด จํากัด
กรรมการ
ญาติของกรรมการ
6.

-

งบการเงินรวม (พันบาท)
รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
113,000
26,000

ยอดคงเหลือ ณ วัน
31 ธันวาคม 2562
26,000
22,700
-

59,500
26,000

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
62,500
26,000
119,175
135,875
65,000
52,500
18,000
18,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

53,500
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
62,500
6,000
12,500
-

ลูกหนีก้ ารค้ า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ลูกหนี้ การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระ :
ไม่เกิน 3 เดือน
ระหว่าง 3 เดือนถึง 6 เดือน
ระหว่าง 6 เดือนถึง 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม

2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

4,384

4,945

16,285

6,589

3,162
9
7,555

1,559
13
6,517

15,014
7,055
246
9
38,609

3,763
181
13
10,546
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
พันบาท
งบการเงินรวม
บริ ษทั อื่น - สุทธิ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระ :
ไม่เกิน 3 เดือน
ระหว่าง 3 เดือนถึง 6 เดือน
ระหว่าง 6 เดือนถึง 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2563

2562

230,667

173,475

220,880

172,544

47,051
16,231
24,762
9,903
328,614

56,940
8,720
11,704
49,419
300,258

43,603
15,921
24,711
7,037
312,152

55,663
8,696
11,704
46,426
295,033

( 4,860)
323,754

( 23,458)
276,800

( 1,994)
310,158

( 21,237)
273,796

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ได้นาํ ลูกหนี้การค้าจํานวนเงินประมาณ 89.7 ล้านบาทและ 130.0 ล้านบาทไปขายลด
แก่สถาบันการเงิ นในประเทศสองแห่ งและสามแห่ ง ตามลําดับ (ภายใต้วงเงินสิ นเชื่อรวม 215 ล้านบาท) โดยสถาบันการเงิ น
ดังกล่าวมีสิทธิไล่เบี้ยจํานวนเงินประมาณ 87.5 ล้านบาทและ 108.2 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ได้แสดงจํานวนเงินของข้อผูกพัน
จากการมีสิทธิถูกไล่เบี้ยดังกล่าวเป็ น “เจ้าหนี้จากการขายสิ ทธิเรี ยกร้องลูกหนี้การค้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในเดือนมีนาคม 2563 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ขายส่ วนหนึ่ งของลูกหนี้
การค้าซึ่งเกิดจากการขายสิ นค้าผ่านร้านตัวแทนขาย (Agents) พร้อมสิ ทธิ ในตราสิ นค้าที่เกี่ยวข้องให้แก่บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
แห่งหนึ่งซึ่งดําเนินธุรกิจซื้อมาขายไปซึ่งวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านในราคาขายจํานวน 55 ล้านบาทซึ่งลูกหนี้ การค้าดังกล่าวมี
มูลค่าตามบัญชีประมาณ 36.2 ล้านบาท และเกิดกําไรจากการขายประมาณ 18.8 ล้านบาทซึ่ งส่ วนใหญ่ของกําไรจํานวนดังกล่าว
เป็ นการชําระค่าสิ ทธิในตราสิ นค้าที่เกี่ยวข้องโดยบริ ษทั ได้โอนการควบคุมในสิ ทธิการรับชําระเงินจากลูกหนี้การค้าและสิ ทธิ ใน
ตราสิ นค้าให้แก่ผซู ้ ้ือแล้ว บริ ษทั แสดงรายการกําไรดังกล่าวเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะ
กิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ ตามสัญญาซื้ อ-ขายรวมถึงหนังสื อผ่อนผันการชําระหนี้ ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ได้ตกลงให้ผซู ้ ้ือผ่อนชําระราคาขายข้างต้นเป็ นรายเดือนเริ่ มตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 จนถึงเดือนมีนาคม 2565 และมีการ
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี กับผูซ้ ้ื อจนกว่าจะชําระราคาครบถ้วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงค้างของบัญชีลูกหนี้
จากการขายสิ ทธิดงั กล่าวส่วนที่จะได้รับชําระภายในหนึ่งปี และเกินกว่าหนึ่งปี มีจาํ นวน 36 ล้านบาทและ 12 ล้านบาท ตามลําดับ
นอกจากนี้ หากกลุ่มบริ ษทั ยกเลิกการใช้มาตรการผ่อนปรนตามที่กล่าวถึงในหมายเหตุ 4 ผลกระทบที่จะมีต่อค่าเผื่อการด้อยค่า
สําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบัญชี “ลูกหนี้ การค้า” หากนํา Forward-looking information มารวมในการ
พิจารณาและวัดมูลค่าจะเพิ่มขึ้นจากยอดที่เคยรายงานไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประมาณ 3.4 ล้านบาทและ 4.1 ล้านบาทใน
งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ตามลําดับ โดยจํานวนเงินดังกล่าวจะถูกรับรู ้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
7.

สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ
พันบาท
งบการเงินรวม

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงาน
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้า
ล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
สุ ทธิ

2563
549,267
682,739
80,677
59,525
4,110
1,376,318
(

6,110)
1,370,208

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
548,832
381,700
682,739
889,633
80,677
66,156
59,525
41,556
4,110
5,455
1,375,883
1,384,500

2562
382,229
889,633
66,156
41,556
5,455
1,385,029
(

5,656)
1,379,373

(

6,110)
1,369,773

(

5,656)
1,378,844

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ส่ วนต่างจากการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับที่
บันทึ กเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนขายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มี
จํานวนเงินประมาณ 13.0 ล้านบาทและ 8.5 ล้านบาท ตามลําดับ
8. เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ บุคคลและกิจการอื่นที่โอนขายสิ ทธิเป็ นลูกหนีอ้ ื่นผ่ อนชาระ
บัญชีน้ ีเดิมเป็ นเงินให้กยู้ ืมแก่ บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“IFEC”) จํานวน 50
ล้านบาทที่มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี ซึ่ งมีหลักประกันเป็ นหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งของ IFEC
และอยู่ในรู ปแบบเงินมัดจําเพื่อเข้าศึกษาความเป็ นไปได้ของการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ของ
บริ ษทั ซี อาร์ โซล่าร์ จํากัด (“CRS”) ขนาด 1 เมกะวัตต์ ซึ่ งตั้งอยู่ที่อาํ เภอเถิน จังหวัดลําปางโดย CRS เป็ นบริ ษทั ย่อยอีก
แห่งหนึ่งของ IFEC ทั้งนี้ บริ ษทั IFEC และ CRS ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกันเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
2560 เพื่อกําหนดเงื่อนไขให้เงินให้กยู้ ืมดังกล่าวรวมถึงดอกเบี้ยค้างรับที่เกี่ยวข้องสามารถถูกนํามาใช้เป็ นเงินมัดจําเพื่อ
เป็ นส่ วนหนึ่งของการชําระราคาการซื้ อขายกิจการในอนาคตหากผลการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการเป็ นที่พอใจ
และบริ ษทั ตัดสิ นใจเข้าลงทุ น ทั้งนี้ เงิ นให้กูย้ ืมดังกล่าวยังคงถูกคิ ดดอกเบี้ ยไปจนกว่าจะบรรลุเงื่ อนไขทั้งหมดตาม
บันทึกความเข้าใจดังกล่าวโดยบริ ษทั และ IFEC ได้เจรจาร่ วมกันและตกลงขยายระยะเวลาการตรวจสอบสถานะของ
กิจการไปเป็ นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และขยายระยะเวลาเข้าทําสัญญาซื้ อขายกิจการไปเป็ นภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2562
48
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
อย่างไรก็ดี เนื่องจากการตรวจสอบสถานะของกิจการของ CRS ยังไม่แล้วเสร็ จและไม่สามารถประเมินกําหนดการที่จะ
แล้วเสร็ จได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 จึงมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั จําหน่ายสิ ทธิ เรี ยกร้องใน
สัญ ญาเงิ นให้กู้ยื มข้า งต้นรวมถึ งสัญญาจํา นําหลักประกันและบันทึ กความเข้าใจที่ เกี่ ย วข้องให้แ ก่ (1) บุ ค คลที่ ไ ม่
เกี่ยวข้องกันท่านหนึ่งซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของผูร้ ่ วมค้าและกรรมการของกิจการร่ วมค้าของบริ ษทั และ (2) ผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่และ
กรรมการท่านหนึ่งของบริ ษทั ในสัดส่ วน 2 ใน 3 และ 1 ใน 3 ตามลําดับ ของยอดเงินให้กยู้ ืมคงค้างรวมดอกเบี้ย ณ วันที่
24 ธันวาคม 2562 (รวมประมาณ 58.30 ล้านบาท) ซึ่ งเป็ นส่ วนของ (1) รวมประมาณ 38.87 ล้านบาทและ (2) รวม
ประมาณ 19.43 ล้านบาท โดยเป็ นการจําหน่ายออกไปให้แก่ (1) และ (2) โดยทยอยผ่อนชําระจํานวน 7 งวดๆ ละหก
เดือนเริ่ มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ซึ่ งในส่ วนของ (1) และ (2) มีจาํ นวนเงิ นงวดละประมาณ 5.55 ล้านบาทและ 2.78
ล้านบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ บริ ษทั มีการคิดดอกเบี้ยจากการผ่อนชําระดังกล่าวกับ (1) และ (2) ในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี และ
นับจากวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เป็ นต้นไป บริ ษทั ไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องและสัญญาใดๆ ที่ คงค้างกับ IFEC อี กและไม่
ประสงค์ที่จะดําเนิ นการตรวจสอบสถานะกิจการและเข้าซื้ อขายกิ จการกับ CRS อีกต่อไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 จํานวนเงินของ “ลูกหนี้อื่นผ่อนชําระ” ส่ วนที่บริ ษทั จะได้รับชําระภายในหนึ่งปี จาก (1) และ (2) มีจาํ นวนเงิน
รวมประมาณ 11.10 ล้านบาทและ 5.55 ล้านบาท ตามลําดับ และส่ วนที่จะได้รับชําระเกินกว่าหนึ่ งปี มีจาํ นวนเงินรวม
ประมาณ 11.12 ล้านบาทและ 5.56 ล้านบาท ตามลําดับ
9. เงินฝากธนาคารที่มขี ้ อจากัดในการใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ได้นาํ เงิ นฝากประจํากับธนาคารในประเทศสามเเห่ งจํานวนเงินประมาณ
51.8 ล้านบาทและ 93.9 ล้านบาท ตามลําดับ ไปวางเป็ นหลักประกันสําหรับวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นกับธนาคารดังกล่าว
10. เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยซึ่ งบันทึกโดยวิธีราคาทุน
ทุนจดทะเบียน
(พันบาท)
2563
2562
บริ ษทั วีวี-เดคคอร์ จํากัด
1,000
1,000
บริ ษทั อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จํากัด 10,000
10,000
บริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด 687,652
687,652
บริ ษทั แพลนเนทบอร์ด จํากัด 50,000
50,000
รวม

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
สัดส่ วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
2563
2562
99.95
99.95
75.00
75.00
99.99
99.99
57.00
57.00

ราคาทุนของเงินลงทุน
(พันบาท)
2563
2562
1,000
1,000
7,500
7,500
687,652
687,652
7,125
7,125
703,277
703,277

ในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อยไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหุน้
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ในที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของ บริ ษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด (“ECF-P”) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 และในที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ประชุ มได้มีมติ อนุมตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของ ECF-P จํานวน 140
ล้านบาท (จากเดิม 547.7 ล้านบาทเป็ น 687.7 ล้านบาท) ซึ่ งเป็ นการเพิ่มทุนตามสัดส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เดิม โดย ECF-P ได้
ดําเนินการเพิ่มทุนและจดทะเบียนการเพิ่มทุนนี้กบั กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิงบจ่ายลงทุนจากการ
เพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั แพลนเนทบอร์ ด จํากัด (“PNB”) จํานวน 400 ล้านบาท (จากเดิม 50 ล้านบาทเป็ น 450
ล้านบาท) เพื่อเตรี ยมความพร้อมในโครงการผลิตแผ่นไม้ MDF (MDF board) และแผ่นปาร์ ติเกิ้ล (particle board) โดย
เป็ นการเพิ่ มทุ นตามสัดส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มซึ่ งเป็ นส่ วนของบริ ษทั ร้ อยละ 57 เป็ นจํา นวนเงิ น 228 ล้านบาท ทั้งนี้
ในช่วงสิ้ นปี 2561 บริ ษทั ได้จ่ายชําระเงินค่าหุ น้ เพิ่มทุนดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ PNB เป็ นจํานวนเงินประมาณ 78.4 ล้าน
บาทและยังคงค้างอยู่ ณ สิ้ นปี 2562 ซึ่ งต่อมาบริ ษทั ได้รับเงิ นจํานวนดังกล่าวคื นจาก PNB แล้วในปี 2563 เนื่ องจาก
โครงการดังกล่าวของ PNB ได้ถูกยกเลิกไป
ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญในงบการเงินสําหรับปี 2563 และ 2562 ของบริ ษทั อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จํากัด (“ECF-H”) ซึ่ งมี
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมอยูใ่ นสัดส่ วนร้อยละ 25 มีดงั นี้
ล้านบาท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (ขาดทุนสะสมเกินทุน)
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้อื่น
ขาดทุนสําหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

2563
17.3
0.1
64.5
(47.1)
67.7
( 8.6)
( 8.6)

2562
2.5
0.2
41.1
(38.4)
2.3
( 4.0)
( 4.0)
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญในงบการเงินสําหรับปี 2563 และ 2562 ของ PNB ซึ่ งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมอยู่ใน
สัดส่ วนร้อยละ 43 มีดงั นี้
ล้านบาท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้อื่น
ขาดทุนสําหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

2563
13.0
4.0
0.8
16.2
1.6
( 17.1)
( 17.1)

2562
94.0
22.2
0.9
115.3
3.6
-

PNB ได้มีแผนยกเลิกโครงการผลิตและจําหน่ายแผ่นไม้ MDF (MDF board) และแผ่นปาร์ ติเกิ้ล (particle board) โดย
ขณะนี้ ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการใหม่ที่เหมาะสมในอนาคตสําหรับ PNB สิ นทรัพย์ถาวร
ของ PNB ส่ วนหนึ่ งซึ่ งมีจาํ นวนเงิ นประมาณ 18.1 ล้านบาทจึ งไม่ได้ถูกใช้งานอี กต่ อไปและได้ถูกตัดจําหน่ ายเป็ น
ค่าใช้จ่าย (ได้รับอนุมตั ิโดยกรรมการของบริ ษทั แล้ว ) ซึ่ งแสดงรายการเป็ นส่ วนหนึ่ งของ “ค่าใช้จ่ายอื่น” ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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20.00
33.37

20.00
-

-

2,252,716
581,000

215,756

ทุนจดทะเบียน
2563
2562

672,121

672,121

227,711
584,100

356,389

งบการเงินรวม (พันบาท)
มูลค่าของเงินลงทุน
2563
2562

-

11,394

-

-

เงินปั นผล
2563
2562
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ส่ วนแบ่งกําไรจาก GEP สําหรับปี 2563 มีจาํ นวนเงิ นประมาณ 35.1 ล้านบาท ในขณะที่ ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี เดี ยวกันมีจาํ นวนเงิ นประมาณ 13.8 ล้านบาท นอกจากนี้
ในระหว่างปี 2563 ECF-P ได้ลงทุนเพิ่มเติมใน GEP อีกเป็ นจํานวนเงินประมาณ 227.2 ล้านบาท และเป็ นการโอนยอดจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้ จํานวนเงินประมาณ 78.8 ล้านบาท

เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
บริ ษทั กรี นเอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (“GEP”)
เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
บริ ษทั เซฟ เอนเนอจี โฮลดิ้ง จํากัด (“SAFE”)

สัดส่ วนการ
ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย
(ECF-P) (ร้อยละ)
2563
2562

11. เงินลงทุนในบริษทั ร่ วมและการร่ วมค้ าซึ่งบันทึกด้ วยวิธีส่วนได้ เสี ย

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ในอนาคต GEP จะต้องมีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการลงทุนก่อสร้างและผลิตกระแสไฟฟ้ าเพื่อจําหน่ ายของบริ ษทั ย่อย
(GEP ถือหุน้ ร้อยละ 100) ซึ่ งได้แก่ GEP (Myanmar) Company Limited (“GEPM”) โดยโครงการจะแบ่งออกเป็ น 4 เฟส
จนครบ 220 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็ นส่ วนที่ ECF-P ต้องทยอยลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตอีกประมาณ
91.5 ล้านบาท ในระหว่างปี 2564 ทั้งนี้ GEP ดําเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับการลงทุนและบริ หารโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาด 220 เมกะวัตต์ของ GEPM ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์
ในปี 2562 ECF-P ได้วางหลักประกันการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ของ GEP เป็ นเงินจํานวน 20.0 ล้าน
บาทซึ่ งจะได้รับคืนเมื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าทั้ง 4 เฟสได้แล้วเสร็ จโดยเงินคํ้าประกันดังกล่าวแสดงรายการเป็ นส่ วน
หนึ่งของ “เงินมัดจําและเงินประกัน” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ECF-P ได้นาํ ใบหุน้ ที่ลงทุนใน GEP จํานวน 4,505,433 หุน้ (คิดเป็ นจํานวนหุน้ ทั้งหมดที่ลงทุน) ไปวางเป็ นหลักประกัน
การจ่ายชําระเงินค่าก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศพม่าของ GEPM ให้แก่บริ ษทั ย่อยสอง
แห่ ง ของบริ ษ ัท เมตะ คอร์ ป อเรชั่น จํา กัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นผู ร้ ั บ เหมาก่ อ สร้ า งโครงการดัง กล่ า ว ทั้ง นี้ การวาง
หลักประกันดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขการจ่ ายชําระเงิ นของโครงการดังกล่าวเนื่ องจากการจ่ ายชําระเงิ นจะเกิ ดขึ้ น
หลังจากการก่อสร้างโครงการได้แล้วเสร็ จ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่กลุ่มบริ ษทั ในช่วงต้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ECF-P ได้เข้าสู่ แผนการขายเงินลงทุนใน
SAFE ทั้งจํานวนให้แก่ผูร้ ่ วมค้ารายหนึ่ งใน SAFE โดยทําสัญญาซื้ อ-ขาย (รวมถึงฉบับแก้ไขในไตรมาสที่ 3 ของปี
2563) ร่ วมกับผูร้ ่ วมค้าอีกรายหนึ่งในราคารวมประมาณ 233.9 ล้านบาท ซึ่ งมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยใน SAFE
ในช่ วงดังกล่ า วมี จาํ นวนเงิ นประมาณ 227.7 ล้า นบาทซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้โ อนจัด ประเภทเงิ นลงทุ นดังกล่ า วไปเป็ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายตั้งแต่ไตรมาสดังกล่าว ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้หยุดใช้วิธีส่วนได้เสี ยในการวัดมูลค่า
เงินลงทุนดังกล่าวและถือมูลค่าดังกล่าวเป็ นมูลค่าตามบัญชี ใหม่ของเงินลงทุนซึ่ งมีจาํ นวนเงินตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขายเงิ นลงทุนเป็ นจํานวนเงินประมาณ 6.2 ล้านบาท (กําไรจากการขาย) แผนการขายดังกล่าวข้างต้นได้
เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ในเดือนธันวาคม 2563 นอกจากนี้ ในการรายงานเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ นที่สําคัญจําแนกตามส่ วน
งานดําเนินงาน รายการดังกล่าวจัดอยูใ่ นส่ วนงาน “ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ”
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญในงบการเงินรวมสําหรับปี 2563 ของ GEP และ 2562 ของ GEP และ SAFE ซึ่ งมีสาระสําคัญ
ต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
2563 - ล้านบาท
GEP
269.8
3,451.9
1,765.5
32.6
318.7
181.9
110.2
1,923.6
384.7
287.4
672.1

สิ นทรัพย์หมุนเวียน (รวมลูกหนี้ค่าหุน้ สามัญ)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้
กําไรสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (ไม่หกั ลูกหนี้ค่าหุน้ สามัญ)
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ตามสัดส่ วนการลงทุน
ราคาจ่ายซื้ อเงินลงทุนที่สูงกว่าส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวม

2562 - ล้านบาท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้
กําไรสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (ไม่รวมส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม)
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ตามสัดส่ วนการลงทุน
ราคาจ่ายซื้ อเงินลงทุนที่สูงกว่าส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวม

GEP
175.9
2,475.8
2,283.2
23.6
835.8
13.4
( 22.0)
344.9
69.0
287.4
356.4

SAFE
195.3
815.7
173.8
135.8
253.4
38.3
38.3
680.7
226.8
0.9
227.7

54

223

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
12. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
งบการเงินรวม (พันบาท)
ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่
1 มกราคม 2563
ราคาทุน
ที่ดิน
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
อุปกรณ์โชว์รูม
ยานพาหนะ
ระบบสาธารณู ปโภค
งานระหว่างก่อสร้างและ
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
รวมราคาทุน

ยอดคงเหลือสิ้ นปี
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน

162,809
9,709
184,101
48,053
365,744
41,025

37,229
5,684
556
7,629
2,632

-

18,258
31
56,396
3,897

549
-

-

51,439
941,462

47,208
101,487

-

300
-

18,128
18,428

67
84
15,393
5,488
4

200,038
9,709
189,852
48,693
388,466
49,145

( 7,100)
-

18,811
31
49,296
3,897

( 19,676)
( 5,740)

60,843
1,018,781
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
งบการเงินรวม (พันบาท)
ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่
1 มกราคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
อุปกรณ์โชว์รูม
ยานพาหนะ
ระบบสาธารณู ปโภค
รวมค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
รวมค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
สุ ทธิ

ยอดคงเหลือสิ้ นปี
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน

8,960
61,270
19,736
296,768
3,551

229
9,359
3,062
18,804
4,247

230
-

13,888
20
46,021
3,897
454,111

1,851
6
3,470
41,028

230

2,527
2,932
5,459
481,892

-

-

6
(

6)

( 3,097)
( 3,097)

-

9,189
70,629
22,798
315,348
7,798
15,733
26
46,394
3,897
491,812

2,527
2,932
5,459
521,510
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่
1 มกราคม 2563
ราคาทุน
ที่ดิน
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
ระบบสาธารณู ปโภค
งานระหว่างก่อสร้างและ
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
ระบบสาธารณู ปโภค
รวมค่ าเสื่ อมราคาสะสม

ยอดคงเหลือสิ้ นปี
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน

162,809
9,709
184,101
48,053
365,744
41,025

37,229
5,684
556
7,629
2,632

-

17,700
56,396
3,897

-

-

-

67
84
15,393
5,488

200,038
9,709
189,852
48,693
388,466
49,145

549

-

4
( 7,100)
-

18,253
49,296
3,897

29,453
918,887

47,208
101,487

-

( 19,676)
( 5,740)

56,985
1,014,334

8,960
61,270
19,737
296,768
3,550

229
9,359
3,062
18,804
4,247

230
-

-

9,189
70,629
22,799
315,348
7,797

13,513
46,021
3,897
453,716

1,728
3,470
40,899

230

(
6)
( 3,097)
( 3,097)

15,235
46,394
3,897
491,288

300

300

6
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่
1 มกราคม 2563
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
รวมค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
สุ ทธิ

2,527
2,932
5,459
459,712

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน

-

-

-

ยอดคงเหลือสิ้ นปี
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

2,527
2,932
5,459
517,587

งบการเงินรวม (พันบาท)
ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่
1 มกราคม 2562
ราคาทุน
ที่ดิน
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
อุปกรณ์โชว์รูม
ยานพาหนะ
ระบบสาธารณู ปโภค
งานระหว่างก่อสร้างและ
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
รวมราคาทุน

140,764
9,709
135,849
46,714
362,855
3,378

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน
-

ยอดคงเหลือสิ้ นปี
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

848
4,483
22

1,632
-

22,045
48,252
491
38
37,625

162,809
9,709
184,101
48,053
365,744
41,025

17,108
2,562
65,107
3,897

1,438
700
-

288
2,531
9,411
-

-

18,258
31
56,396
3,897

105,318
893,261

54,943
62,434

13,862

(108,822)
( 371)

51,439
941,462
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
งบการเงินรวม (พันบาท)
ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่
1 มกราคม 2562
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
อุปกรณ์โชว์รูม
ยานพาหนะ
ระบบสาธารณู ปโภค
รวมค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
รวมค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
สุ ทธิ

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน

ยอดคงเหลือสิ้ นปี
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

8,690
53,115
16,639
280,890
2,349

270
8,155
3,097
17,183
1,202

1,305
-

-

8,960
61,270
19,736
296,768
3,551

11,886
1,275
49,666
3,896
428,406

2,194
223
5,556
1
37,881

192
1,478
9,201
12,176

-

13,888
20
46,021
3,897
454,111

2,527
2,932
5,459
459,396

-

-

-

2,527
2,932
5,459
481,892

59

228

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่
1 มกราคม 2562
ราคาทุน
ที่ดิน
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
ระบบสาธารณู ปโภค
งานระหว่างก่อสร้างและ
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
ระบบสาธารณู ปโภค
รวมค่ าเสื่ อมราคาสะสม

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน
-

-

140,764
9,709
135,849
46,714
362,203
3,378

848
4,483
22

16,262
65,107
3,897

1,438
700
-

9,411
-

-

17,700
56,396
3,897

86,566
870,449

51,360
58,851

10,391

(108,473)
( 22)

29,453
918,887

8,690
53,115
16,639
280,499
2,349

270
8,155
3,098
17,119
1,201

850
-

-

8,960
61,270
19,737
296,768
3,550

11,485
49,666
3,896
426,339

2,028
5,556
1
37,428

9,201
10,051

-

13,513
46,021
3,897
453,716

980
-

22,045
48,252
491
38
37,625

ยอดคงเหลือสิ้ นปี
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
162,809
9,709
184,101
48,053
365,744
41,025
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่
1 มกราคม 2562
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
รวมค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
สุ ทธิ

2,527
2,932
5,459
438,651

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน

-

-

-

ยอดคงเหลือสิ้ นปี
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

2,527
2,932
5,459
459,712

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ที่ดิน อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์ของบริ ษทั ซึ่ งมีมูลค่า
ตามบัญชีรวมประมาณ 357.5 ล้านบาทและ 310.8 ล้านบาท ตามลําดับ ได้ถูกใช้เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่ อต่างๆ กับ
สถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 15 และ 20
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ราคาทุนของอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ซึ่ งตัดค่าเสื่ อม
ราคาหมดแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยูม่ ีจาํ นวนเงินรวมประมาณ 284.3 ล้านบาทและ 254.9 ล้านบาท ตามลําดับ
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์สาํ หรับปี 2563 มีจาํ นวนเงินประมาณ 41.0 ล้านบาทในงบการเงินรวมและ 40.9
ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการและสําหรับปี 2562 มีจาํ นวนเงินประมาณ 37.9 ล้านบาทในงบการเงินรวมและ 37.4
ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
13. สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2563
ยานพาหนะและอุปกรณ์
ราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
สุ ทธิ

5,877
5,877

รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
2,000
2,543

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
7,877
2,543
5,334

14. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน - สุ ทธิ
งบการเงินรวม (พันบาท)
ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่
1 มกราคม 2563
ราคาทุน
9,843
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีสะสม
( 9,067)
สุ ทธิ
776

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน
950
( 475)
( 475)
950

ยอดคงเหลือสิ้ นปี
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
10,793
( 9,542)
1,251

งบการเงินรวม (พันบาท)
ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่
1 มกราคม 2562
ราคาทุน
10,999
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีสะสม
( 8,805)
สุ ทธิ
2,194

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน
425
( 1,581)
( 460)
198
( 435)
( 1,383)
-

ยอดคงเหลือสิ้ นปี
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
9,843
( 9,067)
776
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่
1 มกราคม 2563
ราคาทุน
9,684
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีสะสม
( 9,005)
สุ ทธิ
679

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน
950
( 444)
( 444)
950

ยอดคงเหลือสิ้ นปี
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
10,634
( 9,449)
1,185

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่
1 มกราคม 2562
ราคาทุน
9,259
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีสะสม
( 8,647)
สุ ทธิ
612

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน
425
( 358)
67
-

ยอดคงเหลือสิ้ นปี
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
9,684
( 9,005)
679

ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีจาํ นวนเงินปี ละประมาณ 0.5 ล้านบาทและ 0.4
ล้านบาท ตามลําดับ ทั้งในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการซึ่ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของ “ค่าใช้จ่ายในการ
บริ หาร”ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
พันบาท
งบการเงินรวม
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ ืมประเภทแพคกิ้งเครดิต
เงินกูย้ ืมประเภทตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เงินกูย้ ืมประเภททรัสต์รีซีท
รวม

2563
62,863
303,309
230,000
5,663
601,835

2562
56,785
215,695
250,000
522,480

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
62,863
53,994
303,309
215,695
230,000
250,000
5,663
601,835
519,689
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชี กบั ธนาคารในประเทศสี่ แห่ งและสามแห่ งจํานวน
เงิ นรวม 75 ล้านบาท และ 65 ล้านบาท (ส่ วนของเฉพาะบริ ษทั มีจาํ นวนเงิ นรวม 60 ล้านบาท) ตามลําดับ ซึ่ งมีอตั รา
ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีสาํ หรับลูกค้าชั้นดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีวงเงินกูย้ ืมประเภทแพคกิ้งเครดิตกับธนาคารในประเทศสามแห่ งและสอง
แห่ งจํานวนเงินรวม 250 ล้านบาท และ 280 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมขั้นตํ่า
สําหรับลูกค้าชั้นดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีวงเงินกูย้ ืมประเภทตัว๋ สัญญาใช้เงินกับธนาคารในประเทศสามแห่ งจํานวน
เงินรวม 330 ล้านบาท และ 250 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 4.25 ถึงร้อยละ 6.25 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีวงเงิ นกูย้ ืมประเภทสัญญาทรัสต์รีซีทกับธนาคารในประเทศสามแห่ ง
จํานวนเงินรวม 123 ล้านบาท และ 58 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมขั้นตํ่าสําหรับ
ลูกค้าชั้นดี
วงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวข้างต้นคํ้าประกันโดยกรรมการและญาติของกรรมการบางท่านของบริ ษทั พร้อมทั้งที่ดินและบัญชี
เงินฝากประจําของกรรมการบางท่านของบริ ษทั เงินฝากประจําของบริ ษทั ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 9 และที่ดิน อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ของบริ ษทั ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 12
16. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคลและกิจการอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บัญชี น้ ี เป็ นเงินกูย้ ืมระยะสั้นประเภทตัว๋ แลกเงินซึ่ งไม่มีหลักประกันและบางส่ วนมีหลักประกัน
เป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั ซึ่ งถื อโดยกรรมการสองท่านและญาติ ของกรรมการทั้งสองท่านเป็ นจํานวนรวม 108.1 ล้านหุ ้น
โดยตัว๋ แลกเงิ นดังกล่าวบริ ษทั ออกให้แก่บริ ษทั และบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันหลายรายในระหว่างเดื อนกรกฎาคมถึงเดื อน
ธันวาคม 2563 ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 6.5 ต่อปี ถึงร้อยละ 15.0 ต่อปี โดยมีระยะเวลาครบกําหนดไม่เกินเก้าเดือน
นับจากวันที่ออกตราสาร

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 บัญ ชี น้ ี เ ป็ นเงิ น กู้ยื ม ระยะสั้ น ประเภทตั๋ว แลกเงิ น ซึ่ งไม่ มี ห ลัก ประกัน และบางส่ ว นมี
หลักประกันเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั ซึ่ งถือโดยกรรมการบางท่านเป็ นจํานวนรวมประมาณ 59.7 ล้านหุ น้ โดยตัว๋ แลก
เงิ นดังกล่าวบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งออกให้แก่ บุคคลที่ ไม่เกี่ ยวข้องกันหลายรายในระหว่างเดื อนมิถุนายนถึ ง
เดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 5.5 ต่อปี ถึงร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยมีระยะเวลาครบกําหนดไม่
เกินเจ็ดเดือนนับจากวันที่ออกตราสาร
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
17.

ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ ายและหนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
พันบาท
งบการเงินรวม

เจ้าหนี้ อื่น
ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขายค้างจ่าย
เงินเดือน ค่าแรงและสวัสดิการค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
ส่ วนลดค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า
อื่นๆ
รวม

2563
36,932
12,291
8,308
5,613
3,629
1,928
1,522
4,379
74,602

2562
15,324
12,309
6,373
7,694
2,901
1,237
4,040
3,855
53,733

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
34,168
14,704
12,291
12,309
7,226
6,370
5,613
7,694
3,629
2,901
1,928
1,237
1,522
4,040
3,906
3,462
70,283
52,717

18. หุ้นกู้

หุ ้นกู้
หัก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ ้นกูร้ อตัดบัญชี
สุ ทธิ
หัก ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
สุ ทธิ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)
2563
2562
961,300
990,000
( 11,111)
( 9,200)
950,189
980,800
( 379,025)
( 605,685)
571,164
375,115

เมื่ อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ได้ออกหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ื อ ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และมี หลักประกันให้แก่ผลู ้ งทุนสถาบัน
จํานวน 699,900 หน่ วย มูลค่าที่ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท หุ ้นกูน้ ้ ี มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี ดอกเบี้ยครบกําหนด
ชําระทุก 3 เดือน และได้ครบกําหนดไถ่ถอนแล้วในวันที่ 9 สิ งหาคม 2563 หุ ้นกูด้ งั กล่าวข้างต้นมีเงื่อนไขที่สาํ คัญซึ่ งบริ ษทั
ต้องปฏิบตั ิตามได้แก่ การรักษาอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนทุนในอัตราไม่เกินกว่า 4:1

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 บริ ษทั ได้ออกหุ น้ กูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และมีหลักประกันบางส่ วนให้แก่ผู ้
ลงทุนสถาบันจํานวน 200,000 หน่วย มูลค่าที่ ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท หุ น้ กูน้ ้ ี มีอตั ราดอกเบี้ ยร้อยละ 6.75 ต่อปี
ดอกเบี้ยครบกําหนดชําระทุก 3 เดือน และครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 22 มีนาคม 2564 หุ ้นกูด้ งั กล่าวข้างต้นมีเงื่อนไขที่
สําคัญซึ่ งบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามได้แก่ การรักษาอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนทุนในอัตราไม่เกินกว่า 4:1
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 บริ ษทั ได้ออกหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกันให้แก่ผลู ้ งทุนสถาบัน
จํานวน 180,200 หน่ วย มูลค่าที่ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท หุ ้นกูน้ ้ ี มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี ดอกเบี้ยครบกําหนด
ชําระทุก 3 เดือน และครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 31 กรกฏาคม 2564 หุ ้นกูด้ งั กล่าวข้างต้นมีเงื่อนไขที่สาํ คัญซึ่ งบริ ษทั ต้อง
ปฏิบตั ิตามได้แก่ การรักษาอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนทุนในอัตราไม่เกินกว่า 4:1
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ได้ออกหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และมีหลักประกันบางส่ วนให้แก่ผลู ้ งทุน
สถาบันจํานวน 581,100 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท หุ ้นกูน้ ้ ี มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปี ดอกเบี้ยครบ
กําหนดชําระทุก 3 เดือน และครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 หุ ้นกูด้ งั กล่าวข้างต้นมีเงื่อนไขที่สาํ คัญซึ่ ง
บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามได้แก่ การรักษาอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนทุนในอัตราไม่เกินกว่า 4:1 หุ ้นกูน้ ้ ี ค้ าํ ประกันโดยหุ ้นสามัญ
ของ ECF-P ที่บริ ษทั ถืออยูจ่ าํ นวน 38,947,722 หุ ้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ ้นกูไ้ ด้แก่ ค่าธรรมเนี ยมการจัดจําหน่ ายซึ่ งบริ ษทั บันทึกเป็ นรายการรอตัดบัญชี
และทยอยรับรู ้เป็ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนทางการเงินด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของหุ ้นกูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 หุ ้นกูด้ งั กล่าวมีมูลค่ายุติธรรมประมาณ 962.8 ล้านบาทและ 993.5 ล้านบาท ตามลําดับ
ซึ่ งถือเป็ นข้อมูลระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
19. หนีส้ ิ นผลประโยชน์ ของพนักงานหลังออกจากงาน
รายการเคลื่อนไหวของหนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 มีดงั นี้

หนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้เป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
2563
2562
10,687
6,793
731
910
196
277
1,422
927
2,609
1,285
11,614
10,687
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยข้างต้นประกอบด้วย (1) ขาดทุนจากการปรับปรุ ง
ประสบการณ์เป็ นจํานวนเงินประมาณ 3,723 พันบาท (2) กําไรจากการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานทางการเงินเป็ นจํานวน
เงินประมาณ 1,741 พันบาทและ (3) กําไรจากการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานเชิ งประชากรศาสตร์เป็ นจํานวนเงินประมาณ
697 พันบาท
สมมติฐานที่สาํ คัญซึ่ งใช้ในการคํานวณหนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน มีดงั นี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

ร้อยละ 2.66 ต่อปี
ร้อยละ 3 ต่อปี
ร้อยละ 8 - 35 ต่อปี

ทั้งนี้ การเปลี่ ยนแปลงของสมมติ ฐานที่สาํ คัญข้างต้นอาจมีผลต่อความอ่อนไหวของยอดคงเหลื อของประมาณการหนี้ สิน
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานซึ่ งอาศัยข้อมูลตามรายงานการคํานวณของนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยดังนี้

สมมติฐานที่สาํ คัญ
อัตราคิดลด (เพิม่ ขึ้น/ลดลงร้อยละ 0.5)
อัตราการขึ้นเงินเดือน (เพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 0.5)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 1)

หนี้ สินอาจเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการ
เปลี่ยนแปลงของสมมติฐาน (พันบาท)
หากสมมติฐานเพิ่มขึ้น
หากสมมติฐานลดลง
(337)
358
427
(403)
(895)
1,023

ในระหว่างปี 2561 สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติได้อนุมตั ิและเห็นชอบให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในบางเรื่ องซึ่ งรวมถึงการเพิ่มค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่ทาํ งานมาเป็ นระยะเวลาตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไปจากเดิมเท่ากับอัตราค่าจ้าง
จํานวน 300 วันเป็ นอัตราใหม่เท่ากับ 400 วันซึ่ งต่อมาได้ถูกประกาศกําหนดเป็ นกฎหมายในช่วงต้นเดือนเมษายน 2562 และ
มีผลบังคับใช้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาแล้วว่าการแก้ไขโครงการ
ผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าว (การแก้ไขกฏหมาย) ได้เกิดขึ้นและมีผลบังคับใช้ใน ไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 บริ ษทั จึง
บันทึกต้นทุนบริ การในอดีตส่ วนที่เป็ นผลจากการแก้ไขโครงการซึ่ งมีจาํ นวนประมาณ 1.4 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ของปี
2562 โดยแสดงรายการเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หารเป็ นจํานวนเงินประมาณ 0.2 ล้านบาทและ
1.2 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อยมีการจ้างพนักงานประจําเป็ นจํานวนน้อย ดังนั้น บริ ษทั ย่อยจึงยังไม่มีภาระ
ผูกพันที่เป็ นสาระสําคัญจากผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่ตอ้ งรับรู ้
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
20. เงินกู้ยืมระยะยาว
บัญชี น้ ี เป็ นเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศสองแห่ งและบริ ษทั ลิสซิ่ งในประเทศหนึ่ งแห่ งในปี 2563 และ
ธนาคารในประเทศสองแห่งในงบการเงินเฉพาะกิจการและสามแห่ งในงบการเงินรวมในปี 2562 ซึ่ งประกอบด้วย
งบการเงินรวม (พันบาท)
2563
2562
1) เงิ นกูย้ ืมในวงเงิ น 40 ล้านบาท ชําระคื นเป็ นรายเดื อนจนถึงเดื อนกันยายน 2565 มี
อัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมขั้นตํ่าสําหรับลูกค้าชั้นดี
2) เงิ นกูย้ ืมในวงเงิ น 25 ล้านบาท ชําระคื นเป็ นรายเดื อนจนถึงเดื อนมี นาคม 2567 มี
อัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมขั้นตํ่าสําหรับลูกค้าชั้นดี
3) เงิ นกูย้ ืมในวงเงิ น 20 ล้านบาท ชําระคื นเป็ นรายเดื อนจนถึงเดื อนมกราคม 2564 มี
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมขั้นตํ่าสําหรับลูกค้าชั้นดี
4) เงิ นกูย้ ืมในวงเงิ น 20 ล้านบาท ชําระคื นเป็ นรายเดื อนจนถึงเดื อนมกราคม 2564 มี
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมขั้นตํ่าสําหรับลูกค้าชั้นดี
5) เงินกูย้ ืมในวงเงิน 10 ล้านบาท (ของบริ ษทั ย่อย) ชําระคืนเป็ นรายเดือนจนถึงเดือน
มีนาคม 2564 มีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมขั้นตํ่าสําหรับลูกค้าชั้นดี
6) เงิ นกูย้ ืมในวงเงิ น 20 ล้านบาท ชําระคื นเป็ นรายเดื อ นจนถึงเดื อนมกราคม 2565 มี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี
7) เงิ นกูย้ ืมในวงเงิ น 30 ล้านบาท ชําระคื นเป็ นรายเดื อนจนถึงเดื อนสิ งหาคม 2565 มี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 11.105 ต่อปี
รวม
หัก ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
สุ ทธิ

8,993

17,389

10,762

14,362

9,895

16,495

12,095

18,695

-

2,516

20,000

-

24,226
85,971
( 40,372)
45,599

69,457
( 27,631)
41,826
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
2563
2562
1) เงิ นกูย้ ืมในวงเงิ น 40 ล้านบาท ชํา ระคื นเป็ นรายเดื อนจนถึ งเดื อนกันยายน 2565
อัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมขั้นตํ่าสําหรับลูกค้าชั้นดี
2) เงิ นกูย้ ืมในวงเงิ น 25 ล้านบาท ชําระคื นเป็ นรายเดื อนจนถึงเดื อนมี นาคม 2567 มี
อัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมขั้นตํ่าสําหรับลูกค้าชั้นดี
3) เงิ นกูย้ ืมในวงเงิ น 20 ล้านบาท ชําระคื นเป็ นรายเดื อนจนถึงเดื อนมกราคม 2564 มี
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมขั้นตํ่าสําหรับลูกค้าชั้นดี
4) เงิ นกูย้ ืมในวงเงิ น 20 ล้านบาท ชําระคื นเป็ นรายเดื อนจนถึงเดื อนมกราคม 2564 มี
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมขั้นตํ่าสําหรับลูกค้าชั้นดี
5) เงิ นกูย้ ืมในวงเงิ น 20 ล้านบาท ชําระคื นเป็ นรายเดื อนจนถึงเดื อนมกราคม 2565 มี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี
6) เงิ นกูย้ ืมในวงเงิ น 30 ล้านบาท ชําระคื นเป็ นรายเดื อนจนถึงเดื อนสิ งหาคม 2565 มี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 11.105 ต่อปี
รวม
หัก ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
สุ ทธิ

8,993

17,389

10,762

14,362

9,895

16,495

12,095

18,695

20,000

-

24,226
85,971
( 40,372)
45,599

66,941
( 25,115)
41,826

เงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวข้างต้นมีหลักประกันตามที่กล่าวในหมายเหตุ 12 ทั้งนี้ เงินกูย้ ืมตาม 6) มีหลักประกันเป็ นเงิน
สดซึ่ งบริ ษทั ฝากไว้กบั บริ ษทั ผูใ้ ห้กูจ้ าํ นวน 6 ล้านบาทซึ่ งแสดงรายการเป็ นส่ วนหนึ่ งของ “เงินมัดจําและเงินประกัน”
ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
นอกจากนี้ บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิ ตามเงื่อนไขและข้อกําหนดของเงิ นกูย้ ืมเหล่านี้ เช่ น การดํารงอัตราส่ วนความสามารถใน
การชําระหนี้ อัตราส่ วนหนี้สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม และอัตราส่ วนสภาพคล่อง เป็ นต้น
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
21. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

ยานพาหนะและอุปกรณ์

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2563
4,386

รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
2,000
2,779

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
3,607

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
2563
2562
หนี้สินตามสัญญาเช่า
- ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี
- ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายใน 2 - 5 ปี
รวม
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ จากดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
หัก ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

2,439
1,308
3,747
( 2,140)
3,607
( 2,318)
1,289

1,459
1,155
2,614
( 2,102)
2,512
( 1,375)
1,137

หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงในระหว่างปี 2563 จากการจ่ายชําระทั้งจํานวน
ดอกเบี้ยจ่ายตัดบัญชี ซ่ ึ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของ “ต้นทุนทางการเงิน” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี 2563 และ
2562 มีจาํ นวนเงินปี ละประมาณ 0.2 ล้านบาท
ในปี 2560 2562 และ 2563 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าและเช่าซื้ อยานพาหนะและอุปกรณ์กบั บริ ษทั ลีสซิ่ งในประเทศรวมสี่
แห่งเป็ นระยะเวลา 36 และ 48 เดือน โดยสัญญาเช่าดังกล่าวจะสิ้ นสุ ดลงในระหว่างปี 2564 ถึงปี 2567
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
22. ทุนเรื อนหุ้น ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิ
พันหุน้ / พันบาท
2563
มูลค่าหุน้
(บาท)
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุน้ สามัญ
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
การใช้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ซื้อหุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุน้ สามัญ

2562

จํานวนหุน้

จํานวนเงิน
ตามมูลค่าหุน้

0.25

1,196,646

299,162

1,249,848

312,462

0.25

959,488

239,872

959,405

239,851

83

21

959,488

239,872

0.25
0.25

959,488

จํานวนหุน้

239,872

จํานวนเงิน
ตามมูลค่าหุน้

ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิและรับทราบเรื่ องสําคัญดังต่อไปนี้
ก.

การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 40,100,543.75 บาท (จากเดิม 312,462,090.75 บาทเป็ น 272,361,547.00 บาท) โดยการ
ตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 160,402,175 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท ซึ่งหุน้ สามัญจํานวนดังกล่าวประกอบด้วย
(1) หุน้ สามัญจํานวน 53,402,175 หุน้ ที่เคยจัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญ ECF-W2 ซึ่ งสิ้ นสุ ดระยะเวลา
การใช้สิทธิแล้ว (2) หุน้ สามัญจํานวน 95,000,000 หุน้ ที่เคยจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ในแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) และ (3) หุ ้นสามัญจํานวน 12,000,000 หุ ้นที่เคยจัดสรรไว้ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
รองรับการปรับสิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญ ECF-W3 การลดทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

ข.

การเพิ่ม ทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษัท จํานวน 26,800,000 บาท (จากเดิ ม 272,361,547 บาทเป็ น 299,161,547 บาท) โดยแบ่ ง
ออกเป็ นหุ ้น สามัญ จํา นวน 107,200,000 หุ ้น มู ล ค่ า หุ ้น ละ 0.25 บาท และจัด สรรหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ดังกล่ าวจํานวน (1)
95,000,000 หุ ้น เพื่อ ออกและเสนอขายให้แก่ บุ คคลในวงจํากัด (Private Placement) ในแบบมอบอํานาจทั่วไป (General
Mandate) และ (2) 12,200,000 หุ ้นเพื่อออกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
ECF-W3 โดยหุ ้นสามัญในส่ วนนี้ ได้รวมจํานวน 200,000 หุ ้นที่ตอ้ งมีการจัดสรรตามเงื่อนไขเนื่ องจากบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลใน
สัดส่ วนที่เกิ น กว่าร้ อยละ 80 ของกําไรสําหรั บปี 2561 การเพิ่มทุน ดังกล่ าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม 2563
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั มหาชนเสนอขายหุ น้ สู ง
กว่ามูลค่าหุ ้นที่ จดทะเบี ยนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกิ นนี้ ต้ งั เป็ นทุนสํารองส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้นแยกต่างหากจากทุน
สํารองตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (“ทุนสํารองตามกฎหมาย”) ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั (“ECF-W2”) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560
จํานวน 194,929,773 หน่ วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มในอัตราส่ วนหุ ้นสามัญ 4 หุ ้นต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1
หน่วยโดยมีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั นี้
อัตราการใช้สิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยสามารถซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุน้

ราคาใช้สิทธิ

3 บาทต่อหุน้

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ผูถ้ ื อใบสํา คัญแสดงสิ ท ธิ เ ริ่ ม ใช้สิ ทธิ ค รั้ งแรกได้ใ นวันที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2560 และ
สามารถใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้อีก 5 ครั้ง ซึ่ งจะตรงกับวันที่ 25 ของเดือน
กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิ งหาคม พฤศจิกายน 2561 และวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายคือวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2562

อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

1 ปี 4 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
และในวันเดี ยวกันบริ ษ ทั ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นของบริ ษ ทั (“ECF-W3”)
จํานวน 129,951,632 หน่ วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มในอัตราส่ วนหุ ้นสามัญ 6 หุ ้นต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1
หน่วยโดยมีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั นี้
อัตราการใช้สิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยสามารถซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุน้
(ปรับสิ ทธิ ใหม่ในเดือนเมษายน 2562 เป็ น 1 หน่วยสามารถซื้ อหุน้ สามัญได้ 1.0008 หุน้ )

ราคาใช้สิทธิ

5 บาทต่อหุน้
(ปรับสิ ทธิ ใหม่ในเดือนเมษายน 2562 เป็ นราคา 4.9958 บาทต่อหุน้ )

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะเริ่ มใช้สิทธิ ครั้ งแรกได้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 และ
สามารถใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้อีก 7 ครั้ง ซึ่ งจะตรงกับวันที่ 25 ของเดือน
สิ งหาคมและพฤศจิกายน 2562 กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิ งหาคม พฤศจิกายน 2563 และ
วันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายคือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

3 ปี 4 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีคาํ สัง่ รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญของ
บริ ษทั จํานวน 194,929,773 (ECF-W2) และ 129,951,632 (ECF-W3) หน่วยเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้
เริ่ มทําการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตั้งแต่วนั ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้นไป รายละเอียดการใช้ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ECF-W2 มีดงั นี้

วันที่ใช้สิทธิ
25 พฤศจิกายน 2560
25 กุมภาพันธ์ 2561
25 พฤษภาคม 2561
25 สิ งหาคม 2561
25 พฤศจิกายน 2561
20 กุมภาพันธ์ 2562

จํานวน
ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิที่นาํ มาซื้อ
หุ้นสามัญ
(หน่วย)
20,255,666
31,348,046
37,787,808
46,436,851
5,624,925
82,475

เงินรับจาก
การใช้
ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
(บาท)
60,766,998
94,044,138
113,363,424
139,310,553
16,874,775
247,425

ทุนที่ชาํ ระ
แล้ว
(บาท)
5,063,917
7,837,012
9,446,952
11,609,213
1,406,231
20,618

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น
(บาท)
55,703,081
86,207,126
103,916,472
127,701,340
15,468,544
226,807

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิที่
ยังไม่ได้ถูก
ใช้สิทธิ
174,674,107
143,326,061
105,538,253
59,101,402
53,476,477
53,394,002

วันที่จดทะเบียน
การเพิ่มทุนที่ออก
และชําระแล้วกับ
กระทรวงพาณิ ชย์
30 พฤศจิกายน 2560
27 กุมภาพันธ์ 2561
21 มิถุนายน 2561
229 สิ งหาคม 2561
112 ธันวาคม 2561
27 กุมภาพันธ์ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ถูกใช้สิทธิ สําหรั บ ECF-W3 มี จาํ นวน
129,951,632 หน่วย นอกจากนี้ ณ ปัจจุบนั ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทั้ง ECF-W2 และ ECF-W3 มิได้เป็ นหลักทรัพย์ จด
ทะเบียนแล้ว
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
23. ทุนสารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั มหาชนจะต้องจัดสรรทุนสํารอง
(“ทุนสํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายนี้ จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผล
ไม่ได้
24. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
พันบาท
งบการเงินรวม
สิ นค้าประกอบ วัตถุดิบและ
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและ
สิ นค้าระหว่างผลิต
ค่าขนส่ งและค่าระวาง
ค่าไฟฟ้า
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง
ค่าเช่าสําหรับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าเช่าสําหรับสัญญาเช่าสิ นทรัพย์มูลค่าตํ่า
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการ
ด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
(แสดงรายการเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร)

2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

765,168
238,437
132,918
44,047

792,562
259,661
115,434
39,965

757,090
230,930
134,307
43,886

791,916
259,007
112,228
39,409

39,856
36,680
35,694
12,873
11,692
8,683
1,377
1,287

(202,085)
37,192
35,426
9,115
11,117
10,338
1,256
1,465

39,762
28,025
35,694
11,916
11,692
8,683
297
1,287

(203,029)
36,947
35,424
8,779
11,117
10,338
1,256
1,465

( 2,408)

23,345

( 3,052)

22,832
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
25. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่าย (รายได้) สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
พันบาท

ภาษีเงินได้ที่คาํ นวณจากกําไรทางบัญชี
ผลกระทบจากรายการที่ถือเป็ นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี
ผลกระทบจากรายการที่สามารถหักเป็ นรายจ่ายทางภาษีได้
เพิ่มเติมหรื อยังไม่ถือเป็ นรายได้ทางภาษี
ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ของผลขาดทุนสะสมทางภาษี
ยกมา
ผลกระทบจากการได้ลดอัตราภาษีภายใต้การส่ งเสริ มการลงทุน
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ที่คาํ นวณจากกําไรทางภาษี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง (เพิ่มขึ้น)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ภาษีเงินได้ที่แสดงเป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้นในส่ วนของ
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

งบการเงินรวม
2563
2562
8,442
15,293
10,839
8,636

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
7,213
14,292
2,698
7,387

( 3,914)

( 3,522)

( 2,730)

( 1,713)

( 5,658)
9,709
3,704
382

( 7,356)
( 7,316)
13,035
( 4,894)
( 652)

( 5,658)
1,523
3,704
382

( 7,316)
12,650
( 4,894)
( 652)

13,795

7,489

5,609

7,104

-

257

-

257

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยหนึ่ งแห่ งมีผลขาดทุนสะสมทางภาษียกไปเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 86.6 ล้าน
บาท โดยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวจะใช้เป็ นเครดิตภาษีได้ในระหว่างปี 2564 จนถึงปี 2568

75
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกระทบของรายการซึ่ งยังไม่สามารถ
ถือเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษีหรื อรายได้ทางบัญชี
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าล้าสมัยและ
เคลื่อนไหวช้า
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้ การค้าและ
ลูกหนี้อื่น
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและเครื่ องจักร
- หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออก
จากงาน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกระทบของรายการซึ่ งยังไม่ถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายทางบัญชีหรื อรายได้ทางภาษี
- ค่าใช้จ่ายในการออกหุ น้ กูร้ อตัดบัญชี
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

1,222

1,131

1,222

1,131

1,198
1,092

5,178
1,092

1,198
1,092

5,178
1,092

2,323
5,835

2,138
9,539

2,323
5,835

2,138
9,539

2,222
2,222

1,840
1,840

2,222
2,222

1,840
1,840

76
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
26.

กาไรต่ อหุ้น

กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกในระหว่างปี ซึ่ งแสดงการคํานวณดังได้น้ ี

กําไรที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

พันบาท/พันหุ น้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
41,160
69,887
30,455
64,349

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักขั้นพื้นฐาน

959,488

959,476

959,488

959,476

0.0429

0.0728

0.0317

0.0670

กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
กาไรต่ อหุ้นปรับลด

กําไรต่อหุน้ ปรับลดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563และ 2562 คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ ออกในระหว่างปี หลังจากที่ ได้ปรับปรุ งผลกระทบ
ของหุน้ สามัญปรับลดซึ่ งแสดงการคํานวณได้ดงั นี้

กําไรที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักขั้นพื้นฐาน
ผลกระทบจากการถือเสมือนว่ามีการใช้สิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญ
จํานวนหุน้ สามัญปรับ
กําไรต่อหุน้ ปรับลด (บาท)

พันบาท/พันหุ น้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
41,160
69,887
30,455
64,349
959,488

959,476

959,488

959,476

959,488

959,476

959,488

959,476

0.0429

0.0728

0.0317

0.0670
77
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
กําไรต่อหุ น้ ปรับลดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีจาํ นวนเงินเดียวกันกับกําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
เนื่องจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ น้ สามัญของบริ ษทั สําหรับ ปี 2563 และ 2562 มีจาํ นวนเงินตํ่ากว่าราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้
สามัญที่ กาํ หนดไว้ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญจึ งไม่เกิ ดผลกระทบจากการถื อเสมื อนว่ามี การใช้สิทธิ ของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญที่ก่อให้เกิดหุ น้ สามัญปรับลด
27.

การจ่ ายเงินปันผลและเงินปันผลระหว่ างกาล

ในที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั เมื่ อวัน ที่ 24 เมษายน 2563 (รั บทราบภายหลังในที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เมื่ อวัน ที่ 8
กรกฎาคม 2563) คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนิ นงานปี
2562 ในอัตราหุน้ ละประมาณ 0.0167 บาทเป็ นเงินรวมประมาณ 16.0 ล้านบาทให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ผูถ้ ือหุ น้ ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการ
ดําเนิ นงานปี 2561 ในอัตราหุ ้นละประมาณ 0.030227 บาทเป็ นเงิ นรวมประมาณ 29.0 ล้านบาทให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นโดย
กําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
28.

สิ ทธิพเิ ศษที่ได้ รับจากการส่ งเสริมการลงทุน

บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ พิเศษจากการได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจากบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเพื่อส่ งเสริ มการผลิตและจําหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตในโรงงานที่มีการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้รับสิ ทธิ พิเศษหลาย
ประการ เช่น ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรที่นาํ เข้าเพื่อใช้ในกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มและได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ ได้รับการส่ งเสริ มในจํานวนที่ ไม่เกิ นขอบเขตที่
กําหนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเป็ นระยะเวลาสามปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มโดย
บริ ษทั เริ่ มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562
ในฐานะที่บริ ษทั เป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดต่างๆ ที่กาํ หนด
ไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ผลการดําเนิ นงานแยกตามกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มและไม่ได้รับการส่ งเสริ มสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 มีดงั นี้

รายได้จากการขาย - สุ ทธิ
รายได้อื่น (รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน)
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร (รวมค่าใช้จ่ายอื่น)
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

รายได้จากการขาย - สุ ทธิ
รายได้อื่น (รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน)
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

กิจการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มทั้งหมด
778,420
326
( 590,547)
( 18,360)
( 70,319)
( 74,191)
25,329

2563 - งบการเงินรวม (พันบาท)
กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม
606,065
49,612
( 486,681)
( 43,248)
( 82,044)
( 58,727)
35,142
( 13,795)
6,324

2563 - งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
กิจการที่ได้รับการ
กิจการที่ไม่ได้รับ
ส่ งเสริ มทั้งหมด
การส่ งเสริ ม
778,420
585,256
326
48,221
( 590,547)
( 478,509)
( 18,360)
( 30,189)
( 70,319)
( 53,927)
( 74,191)
( 60,116)
( 5,610)
25,329
5,126

รวม
1,384,485
49,938
( 1,077,228)
( 61,608)
( 152,363)
( 132,918)
35,142
( 13,795)
31,653

รวม
1,363,676
48,547
( 1,069,056)
( 48,549)
( 124,246)
( 134,307)
( 5,610)
30,455
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

รายได้จากการขาย - สุ ทธิ
รายได้อื่น (รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน)
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

รายได้จากการขาย - สุ ทธิ
รายได้อื่น (รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน)
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

กิจการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มทั้งหมด
240,655
258
( 149,742)
( 11,882)
( 26,606)
( 25,278)
27,405

2562 - งบการเงินรวม (พันบาท)
กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม
1,013,529
36,459
( 734,986)
( 62,943)
( 158,215)
( 90,156)
10,757
( 2,581)
11,864

2562 - งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
กิจการที่ได้รับการ
กิจการที่ไม่ได้รับ
ส่ งเสริ มทั้งหมด
การส่ งเสริ ม
240,655
1,010,851
258
33,044
( 149,742)
( 733,243)
( 11,882)
( 62,500)
( 26,606)
( 151,663)
( 25,278)
( 86,950)
( 2,196)
27,405
7,343

รวม
1,254,184
36,717
( 884,728)
( 1,174,825)
( 1,184,821)
( 1,115,434)
10,757
( 1,112,581)
39,269

รวม
1,251,506
33,302
( 1,882,985)
( 1, 74,382)
( 1,178,269)
( 1,112,228)
( 1,1 2,196)
34,748
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
29.

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญจาแนกตามส่ วนงานดาเนินงาน

รายได้จากการขาย รายได้อื่น ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายอื่น และกําไร/ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็ นข้อมูลทางการเงิน
ที่สาํ คัญและเป็ นข้อมูลหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยซึ่ งถูกนําเสนอให้กบั ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน
อย่างสมํ่าเสมอและถูกใช้ในการประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานดําเนิ นงาน
(ซึ่ งกําหนดจากส่ วนงานที่รายงานเป็ นการภายใน) ที่มีสัดส่ วนเป็ นสาระสําคัญสองส่ วนงานคือ (1) เฟอร์ นิเจอร์ ไม้และ
แผ่นไม้ประกอบ (เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางและเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด) และ (2) ส่ วนงานอื่นๆ (เช่น กระดาษปิ ดผิว ไม้
แปรรู ปอบแห้ง วัสดุตกแต่งเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ธุรกิจค้าปลีกสิ นค้าเบ็ดเตล็ดและธุรกิจพลังงานที่ดาํ เนินงานโดยบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า) ซึ่ งมีสัดส่ วนที่ ยงั ไม่เป็ นสาระสําคัญเมื่อเปรี ยบเที ยบกับขนาดและปริ มาณของธุ รกรรมทั้งหมด จึงถือ
เป็ นส่ วนงานย่อยที่มีสัดส่ วนไม่เป็ นสาระสําคัญ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกรายการโอนระหว่างส่ วนงานในราคาทุน
โดยนโยบายการบัญชีที่ใช้กบั ส่ วนงานดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นไปตามนโยบายการบัญชี ตามที่กล่าวใน
หมายเหตุ 4 นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่สามารถจําแนกข้อมูลสิ นทรัพย์และหนี้ สินตามส่ วนงานได้โดยไม่มี
ต้นทุนที่เกินจําเป็ น
พันบาท
งบการเงินรวม

ข้ อมูลเชิ งผลิตภัณฑ์
2563
รายได้จากการขาย - สุ ทธิ
- เฟอร์นิเจอร์ไม้และแผ่นไม้ประกอบ
- ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
รวม
รายได้อื่น ๆ
- เฟอร์นิเจอร์ไม้และแผ่นไม้ประกอบ
- ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
รวม
ต้นทุนขาย
- เฟอร์นิเจอร์ไม้และแผ่นไม้ประกอบ
- ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
รวม

2562

1,334,006
50,478
1,384,484

1,203,974
50,210
1,254,184

29,286
55,795
85,081

32,597
14,915
47,512

1,034,265
42,962
1,077,227

809,129
42,415
851,544
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
พันบาท
งบการเงินรวม

ข้ อมูลเชิ งผลิตภัณฑ์
2563
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- เฟอร์นิเจอร์ไม้และแผ่นไม้ประกอบ
- ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
รวม
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
- เฟอร์นิเจอร์ไม้และแผ่นไม้ประกอบ
- ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
สุ ทธิ

306,952
39,938
346,890

350,711
23,083
373,794

22,075
23,373
45,448

76,731
( 16,373)
76,358

พันบาท
งบการเงินรวม

ข้ อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้จากการขายต่างประเทศ - สุ ทธิ
- ญี่ปุ่น
- สหรัฐอเมริ กา
- อินเดีย
- จีน
- ฟิ ลิปปิ นส์
- คูเวต
- บาเรน
- ดูไบ
- มาเลเซี ย
- เปรู
รวม
รายได้จากการขายในประเทศ - สุ ทธิ
รวมรายได้จากการขาย - สุ ทธิ

2562

2563

2562

629,355
103,053
79,393
37,517
9,247
4,288
4,202
1,680
560
869,295
515,190
1,384,485

643,142
13,587
15,243
10,667
7,420
7,323
5,130
3,275
782
706,569
547,615
1,254,184
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
รายได้อื่นจําแนกตามผลิตภัณฑ์ได้รวมรายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ารายอื่นๆ ที่มิใช่ลูกค้าของกิจกรรมหลักทางธุ รกิจ
ซึ่ งรายได้ดงั กล่าวมีจงั หวะเวลาของการรับรู ้รายการดังนี้

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง

พันบาท
งบการเงินรวม
เฟอร์นิเจอร์ไม้และแผ่นไม้ประกอบ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
2563
2562
2563
2562
11,995
12,313
1,107
1,358

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนใดๆ ที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย
ข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ ารายใหญ่ (ลูกค้ าที่มยี อดรายการค้ าเกินกว่ าร้ อยละ 10 ของยอดรายการค้ ารวม)
ร้อยละของยอดที่มีกบั ลูกค้ารายใหญ่ต่อยอดรวม
งบการเงินรวม
2563
2562
รายได้จากการขาย - สุ ทธิ
- เฟอร์นิเจอร์ไม้และแผ่นไม้ประกอบ
- ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
- ต่างประเทศ
- ในประเทศ
- รวม
30.

23.88
36.55
22.95

30.91
32.52
26.01
29.68

การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่ องมือทางการเงินและการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม

กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง จากการให้สินเชื่ อ จากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่ างประเทศและจากอัตรา
ดอกเบี้ ยซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั มีการใช้เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์
เพื่อการป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยไม่มีความประสงค์ที่จะมีไว้เพื่อใช้ในทางค้าหรื อ
หากําไรและไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงเกี่ ยวกับเครื่ องมือทางการเงิ นและทางด้านการเงิ นที่
สําคัญในระหว่างปี 2563 และ 2562
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดรวมถึงการก่อหนี้ สิน
ตามความจําเป็ นให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมสําหรับการดําเนิ นงานให้ต่อเนื่ องไปได้ตามปกติและเพื่อป้ องกันความผัน
ผวนของกระแสเงินสด
ความเสี่ ยงจากการให้ สินเชื่ อ
ความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อเกิดจากการที่ลูกค้าหรื อคู่สญ
ั ญาไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์จะปฏิบตั ิตามข้อตกลงทางการ
เงินและตามสัญญาที่ให้ไว้กบั กลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายในการป้ องกันความเสี่ ยงนี้ โดยการวิเคราะห์ฐานะทาง
การเงิ นของลูกค้าและคู่สัญญาเป็ นระยะ ๆ มูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้ และเงิ นให้กูย้ ืมต่างๆ ที่ แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินเป็ นมูลค่าสู งสุ ดที่อาจเกิดจากความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั มีรายการค้าที่ สําคัญในต่างประเทศซึ่ งรวมถึงการนําเข้าสิ นค้าและวัตถุดิบและการส่ งออกสิ นค้าของกลุ่ม
บริ ษทั ซึ่ งอาจทําให้กลุ่มบริ ษทั ได้รับความเสี่ ยงจากความผันผวนของเงินตราต่างประเทศ ในทางปฏิ บตั ิกลุ่มบริ ษทั ลด
ความเสี่ ยงนี้โดยการจับคู่ (Matching) เงินรับชําระจากลูกค้า (ลูกหนี้) และเงินจ่ายชําระแก่ผขู ้ าย (เจ้าหนี้ ) โดยเริ่ มตั้งแต่ปี
2552 กลุ่มบริ ษทั ได้เริ่ มใช้สญ
ั ญาซื้ อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ ยงนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีสญ
ั ญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังนี้
พัน
เงินตราต่างประเทศ
2563
2562
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- เหรี ยญสหรัฐ

54

จํานวนเงินบาทคงที่
2563
2562
0.5

1,623

15
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
นอกจากนี้ มูลค่ายุติธรรมของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มี
ดังนี้
พันบาท
2563
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- เหรี ยญสหรัฐ

2562

1,627

15

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีระยะเวลาครบกําหนดในเดือนมิถุนายน 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่สาํ คัญซึ่ งไม่ได้มีการ
ป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

-

เหรี ยญสหรัฐ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ที่เป็ น
หนี้สินที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
เงินตราต่างประเทศ
2563
2562
2563
2562
1,632,688
2,579,898
285,106
116,253

ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่ากลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ ยที่ เป็ นสาระสําคัญ เนื่ องจากเงิ นฝากธนาคาร ลูกหนี้ อื่นผ่อนชําระ เงิ นให้กูย้ ืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เงิ น
เบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยอื่นๆ ของกลุ่มบริ ษทั มีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่ที่ใกล้เคียงหรื อลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ สมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น เงินฝากธนาคารที่ มีขอ้ จํากัดในการใช้ ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้
อื่นๆ เงินให้กยู้ ืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้
อื่นและหนี้ สินตามสัญญาเช่ า มีมูลค่ าตามบัญชี ใกล้เคี ยงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สิน
ทางการเงินเหล่านี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้นหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ที่ใกล้เคียงหรื อลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ย
ในท้องตลาด (ข้อมูลระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม)
มูลค่ายุติธรรมของหุน้ กูซ้ ่ ึ งแสดงด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายได้ถูกเปิ ดเผยไว้ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 18
31.

การจัดการส่ วนทุน

วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั คือ การจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างของ
เงินทุนที่เหมาะสมและการดํารงไว้ซ่ ึ งสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการดําเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่ องต่อไปได้
ตามปกติ ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญใดๆ เกี่ยวกับนโยบายในการบริ หารจัดการทุนในระหว่างปี 2563
และ 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนสําหรับงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 1.86 : 1.00 ในปี
2563 และ 1.70 : 1.00 และ 1.72 : 1.00 ตามลําดับ ในปี 2562
32.

กองทุนสารองเลีย้ งชีพของพนักงานซึ่ งจดทะเบียนแล้ ว

บริ ษทั ได้จดั ให้มีเงิ นกองทุนสํารองเลี้ยงชี พพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530
สําหรับพนักงานของบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิ กของกองทุน ตามข้อบังคับของ
กองทุน บริ ษทั และพนักงานจะจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพพนักงานจะจ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพแก่พนักงานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อบังคับของกองทุน

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

255

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ส่ วนที่บริ ษทั จ่ายสมทบซึ่ งบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับปี 2563 และ 2562 มีจาํ นวนเงินปี ละประมาณ 0.2 ล้านบาทและ
1.1 ล้านบาท ตามลําดับ
33.

บัญชีซื้อ - ขายหลักทรัพย์ ของบริษทั

บริ ษทั ได้รับอนุ มตั ิ โดยที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่ อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ให้เปิ ดบัญชี ซ้ื อ-ขายหลักทรั พ ย์
ประเภทตราสารหนี้ และตราสารทุนระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั หลักทรัพย์ในประเทศสองแห่ งโดยแบ่งออกเป็ นวงเงิ น
สําหรับตราสารหนี้จาํ นวน 50 ล้านบาทและตราสารทุนจํานวน 1 บาทโดยมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การหรื อบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการเปิ ดบัญชี ทําธุ รกรรมซื้ อ-ขาย ลงนามในเอกสารซื้ อ-ขายโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั และเปลี่ยนแปลงวงเงินระหว่างวงเงินสําหรับตราสารหนี้และตราสารทุน
34. เงินลงทุนในตราสารหนีร้ ะยะสั้ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บัญชีน้ ีเป็ นเงินลงทุนในตัว๋ แลกเงินซึ่ งไม่มีหลักประกันของบริ ษทั หลักทรัพย์ในประเทศแห่ ง
หนึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี โดยมีระยะเวลาครบกําหนดไม่เกินหกเดือนนับจากวันที่ออกตราสาร
35.

อื่น ๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ก.

บริ ษ ทั มี ห นังสื อคํ้า ประกัน บริ ษ ทั ซึ่ ง ออกโดยธนาคารในประเทศสี่ แ ห่ งให้กับ บริ ษ ทั เอกชนสามแห่ งและ
หน่วยงานรัฐบาลแห่งหนึ่งเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 30.0 ล้านบาท

ข.

บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการซื้ อที่ดิน ก่อสร้างอาคารสํานักงาน ก่อสร้างโกดังเก็บสิ นค้าและงานปรับปรุ งระบบ
โครงสร้ างพื้ นฐานเป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 6.0 ล้า นบาท 46.1 ล้านบาท 28.0 ล้านบาทและ 9.2 ล้านบาท
ตามลําดับ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค.

บริ ษทั มีเงิ นจ่ายล่วงหน้าจํานวน 70.0 ล้านบาทเพื่ อซื้ อเงิ นลงทุนในหุ ้นทุนของบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ งซึ่ ง
ดําเนินธุรกิจด้านการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานลมโดยซื้ อจากผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ดังกล่าวซึ่ งเป็ นบุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ทั้งนี้ การซื้ อเงินลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้รับการอนุมตั ิ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ในวงเงินจ่ายซื้ อรวมประมาณ 200.0 ล้านบาท
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ง.

บริ ษทั มีเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยงั ไม่ได้ใช้กบั ธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นจํานวนเงินประมาณ 6.1 ล้านบาท

จ.

บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ในโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้ าจากพลังงานชี วมวลซึ่ งอยู่
ในจังหวัดซางะ (Saga) ของประเทศญี่ปุ่นโดยมีเงื่อนไขที่จะต้องจ่ายชําระเงินมัดจําที่สามารถเรี ยกคืนได้จาํ นวน
100 ล้านบาทให้แก่ เจ้าของโครงการซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการสําหรั บการศึ กษาความเป็ นไปได้
ดังกล่ าวโดยบริ ษ ทั หรื อกลุ่ มบริ ษ ทั จะเรี ย กคื นเงิ นมัด จํา ดังกล่ าวหากในท้ายที่ สุ ดตัดสิ นใจที่ จะไม่ ลงทุ นใน
โครงการ ซึ่ งในปี 2561 และ 2562 บริ ษทั ได้จ่ายเงิ นมัดจําดังกล่าวแล้วจํานวน 75 ล้านบาทและ 25 ล้านบาท
ตามลําดับ (รวม 100 ล้านบาท)

36.

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ บุคคลอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บัญชีน้ ีเป็ นเงินให้กยู้ ืมที่ไม่มีหลักประกันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งให้แก่บุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้องกันท่านหนึ่ง (ดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ) ซึ่ งครบกําหนดชําระเมื่อทวงถาม
37.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย (“ECF-P”) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนของ ECF-P จํานวน 221,630,000 บาท (จากเดิม 687,652,500 บาทเป็ น 909,282,500 บาท) โดยออก
หุ น้ สามัญใหม่จาํ นวน 22,163,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาทซึ่ งกําหนดให้เรี ยกชําระค่าหุ น้ ครั้งแรกมูลค่า 6 บาทต่อหุ ้น
(ร้อยละ 60) คิ ดเป็ นเงินจํานวน 132,978,000 บาท โดยกําหนดชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนงวดแรกนี้ ภายในวันที่ 12 มกราคม
2564
ในที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่ อ วัน ที่ 25 กุม ภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มี มติ อ นุ ม ัติ เ รื่ องสํา คัญ
ดังต่อไปนี้ซ่ ึ งจะถูกนําเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งถัดไปที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2564
ก.

การประกาศจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานปี 2563 ในอัตราหุ น้ ละ 0.0125 บาทเป็ นเงินรวมประมาณ 12
ล้านบาทโดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ข.

การลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท จํา นวน 59,289,649.50 บาท (จากเดิ ม 299,161,547.00 บาทเป็ น
239,871,897.50 บาท) โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 237,158,598 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.25
บาท

รายงานประจ�ำปี 2563

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)

257

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ค.

การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท จํา นวน 47,974,379.50 บาท (จากเดิ ม 239,871,897.50 บาทเป็ น
287,846,277.00 บาท) โดยแบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 191,897,518 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.25 บาท และจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญ ECF-W4 จํานวน 191,897,518
หน่ วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิ มในอัตราส่ วนหุ ้นสามัญ 5 หุ น้ ต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย ส่ วน
รายละเอียดอื่นๆ ของ ECF-W4 จะพิจารณาอนุมตั ิในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป

38.

การอนุมตั งิ บการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
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EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
HEAD OFFICE LOCATION

37/9 Moo 10 Banbueng - Klaeng Road, Thang Kwian Subdistrict,
Klaeng District, Rayong Province 21110
Telephone Number : +66 3867 5181-4
Fax Number : +66 3867 8220

MARKETING OFFICE

25/28 Moo 12, Bueng Kham Phroi Subdistrict, Lam Luk ka District,
Pathum Thani Province 12150
Telephone Number : +66 2152 7301-4
Fax Number : +66 2152 7305

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง-แกลง ต�ำบลทางเกวียน
อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : +66 3867 5181-4
โทรสาร : +66 3867 8220

ที่ตั้งส�ำนักงานฝ่ายการตลาด

เลขที่ 25/28 หมู่ที่ 12 ต�ำบลบึงค�ำพร้อย อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : +66 2152 7301-4
โทรสาร : +66 2152 7305

WWW.EASTCOAST.CO.TH / WWW.ELEGA-THAI.COM

