บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
สรุปภาพรวมของบริษัท
บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) (East Coast Furnitech Public Company Limited :
ECF) (“บริษัท”) จดทะเบียนกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6,000,000 บาท (หกลาน
บาทถวน) โดยในชวงแรกมีวัตถุประสงคการกอตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรไมปารติเคิล
บอรดแบบประกอบดวยตนเอง ภายใตการบริหารงานโดยกลุมนักธุรกิจคนไทยนําโดยนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ในฐานะผูถือหุน
รายใหญในปจจุบัน และครอบครัวสุขสวัสดิ์ซึ่งเปนผูกอตั้งและบุกเบิกธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายเฟอรนิเจอรมาตั้งแต
ชวงป 2535
ในป 2535 กลุมผูบริหารหรือกลุมครอบครัวสุขสวัสดิ์ นําโดยนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ไดกอตั้ง บริษัท อีสตโคสท
อุตสาหกรรม จํากัด (ECI) ขึ้นในปดงั กลาวและถือเปนนิติบุคคลแหงแรกของกลุมอีสตโคสท เพื่อประกอบธุรกิจโรงเลื่อย โรง
อบ ไมยางพาราแปรรูป และผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรไมยางพารา ในป 2539 ไดจดทะเบียนกอตั้ง บริษัท อีสตโคสทดี
ไซน จํากัด (ECD) ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรทั้งในประเทศและตางประเทศ และ
ประกอบกิจการนําเขาหรือสงออกเฟอรนิเจอรทุกชนิดตลอดจนวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ โดยยายฐานการผลิตจาก ECI ใน
สวนของการประกอบกิจการผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรไมยางพาราจาก ECI มาไวที่ ECD โดยวิธีการซื้อทรัพยสิน และ
เพื่อประโยชนในการขอรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) โดยตอมาทาง ECD ไดรับการ
สงเสริมการลงทุนในสวนการผลิตเฟอรนิเจอรจากไมยางพารา ตอมาในป 2542 ไดจดทะเบียนกอตั้ง บริษัท อีสตโคสท
เฟอร นิ เ ทค จํ า กั ด (ECF) ขึ้ น เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ หลั ก เป น ผู ผ ลิ ต และจํ า หน า ยเฟอร นิ เ จอร ไ ม ป าร ติ เ คิ ล บอร ด แบบ
ประกอบดวยตัวเอง ซึ่งขณะนั้นกระแสความนิยมในเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดกําลังเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยตอมา ECF
เปนบริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน หลังจากนั้นในชวงป 2545 ไดดําเนินการจดทะเบียนกอตั้งบริษัทขึ้นอีก 2 แหง
ไดแก บริษัท วี - ชัท เดคคอร จํากัด (VCD) เพื่อประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและจําหนายกระดาษปดผิวไม และใหบริการ
ตัด แผน ปด ขอบไม (พีวีซี ) เพื่ อ จํา หนายใหแกโรงงานผลิตเฟอรนิเ จอรทั่วไป และในปเดียวกันไดกอ ตั้ง บริษัท วี - ชัท
อินดัสทรี จํากัด (VCI) เพื่อประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและจําหนายไมยางพาราแปรรูปอบแหง ซึ่งเปนการยายฐานการ
ผลิตจาก ECI มาไวที่ VCI โดยวิธีการซื้อทรัพยสิน โดยตอมา VCI เปนบริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน สงผลให ECI ได
เปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจหลักมาเปนผูจําหนายเฟอรนิเจอรเพียงอยางเดียว โดยดูแลในดานการตลาด และรับผิดชอบ
สาขาและโชวรูมเพื่อการจัดแสดงสินคาและจําหนาย ภายใตตราสินคา “ELEGA” ซึ่งเปนตราสินคาสําหรับเฟอรนิเจอรไม
ยางพารา และเฟอรนิเจอรนําเขาจากตางประเทศ โดยมีพื้นที่เชาเพื่อใชเปนโชวรูม ตั้งอยูในอินเด็กซ ลีฟวิ่ง มอลล (Index
Living Mall) และโฮมโปร (Home Pro) โดยมีจํานวนสาขา ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 รวมทั้งสิ้น 15 สาขา
โครงสรางการถือหุน ในบริษัท อีสตโคสทอุตสาหกรรม จํากัด (ECI) บริษัท อีสตโคสทดีไซน จํากัด (ECD) บริษัท
อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (ECF) บริษัท วี - ชัท เดคคอร จํากัด (VCD) และ บริษัท วี - ชัท อินดัสทรี จํากัด (VCI)
ประกอบดวยครอบครัวสุขสวัสดิ์ เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 และเปนกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมใน
ทุกบริษัท
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ตอมาในป 2553 ผูบริหารกลุมบริษัทอีสตโคสทไดวางแผนสําหรับการเตรียมตัวเพื่อเขาเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ทางบริษัทจึงไดดําเนินการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจและการเงินภายในกลุมบริษัท
อีสตโคสทใหม โดยใชรูปแบบการปรับปรุงโครงสรางการดําเนินงานและการเงินของแตละบริษัทรวม 4 บริษัท (ECD ECI
VCD และ VCI) ใหมาอยูภายใตการควบคุมดวยวิธีการเขาซื้อทรัพยสินที่ใชในการดําเนินธุรกิจของแตละบริษัทมาไวที่
บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (ECF) เพียงแหงเดียว วิธีการดังกลาวครอบคลุมถึงการโอนสายการผลิตสินคา การ
จําหนายสินคาสําเร็จรูป สินคาระหวางผลิต วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องจักรและอุปกรณ รวมถึงอาคาร และสินทรัพย
ถาวรอื่น ๆ ของทั้ง 4 บริษัท มาใหแก ECF ในราคาซื้อขายสําหรับอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณตามวิธีการประเมินที่
ดําเนินการโดยบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (TVA) และ
สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย (VAT) และดําเนินการจายชําระคืนหนี้เงินกูยืมระหวางกันใหเสร็จเรียบรอย
ซึ่งในขณะนั้นการจัดรูปแบบโครงสรางดังกลาว
เปนไปเพื่อคํานึงถึงประโยชนในการเตรียมตัวสําหรับเขาเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อขจัดปญหารายการระหวางกัน (Connected Transaction) ปญหาความ
ขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) และเพื่อใหการดําเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเปนสําคัญ นอกจากนี้
สาเหตุที่เลือกใหบริษัท อีสตโคสตเฟอรนิเทค จํากัด เปนบริษัทหลักที่จะเตรียมตัวเพื่อเขาเปนบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากมี
รูปแบบการดําเนินธุรกิจหลักคือ การเปนผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรประเภทไมปารติเคิลบอรด ซึ่งมีอัตราการเติบโต
ของรายไดจากการขายที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง มีรายไดจากการขายสูงสุดและมีผลการดําเนินงานที่ดีกวาบริษัทอื่น ๆ ในกลุม
ประกอบกับยังมีชวงเวลาที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) เหลืออยู ในขณะที่บริษัทอื่นในกลุมไดใชสิทธิจากการสงเสริม
การลงทุนครบถวนตามกําหนดเวลา
ภายหลังจัดโครงสรางการดําเนินธุรกิจใหม บริษัทจึงมีลักษณะการดําเนินธุรกิจครอบคลุมดานตาง ๆ ดังนี้
1. ผูผลิตและจําหนายไมยางพาราแปรรูปอบแหง เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา
และบางสวนจําหนายใหกับบุคคลภายนอก
2. ผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรไมยางพารา
3. ผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด
4. ผูจัดจําหนายผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร (Trading) สําหรับเฟอรนิเจอรที่นําเขาจากตางประเทศ
5. ผูผลิตสวนตกแตงเฟอรนิเจอร ไดแก กระดาษปดผิว และใหบริการตัดแผนปดขอบไม (พีวีซี) เพื่อใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด และเพื่อจําหนายใหกับบุคคลภายนอก
ตอมาที่ประชุมคณะกรรมการของ ECD ECI VCD และ VCI ไดจัดการประชุมขึ้นในชวงเดือนกันยายน ป 2555
เพื่อเปนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบให
มีการกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจที่จะไมแขงขันกับ บริษทั อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (ซึ่งขณะนั้นยังเปนบริษัท
จํากัด)” และเนื่องจากทั้ง 4 บริษัทดังกลาวมีผลขาดทุนสะสมจึงอยูระหวางรอใชประโยชนจากผลขาดทุนสะสม หรือ
พิจารณาเพื่อใหชําระบัญชีและปดกิจการใหเรียบรอยตอไป

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรจากไมปารติเคิล
บอรดและไมยางพารา กระดาษปดผิว ไมยางพาราแปรรูปอบแหง และใหบริการตัดแผนปดขอบไม (พีวีซี) เพื่อใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอร
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บริษัทมีบริษัทยอย 1 แหง คือ บริษัท วีวี – เดคคอร จํากัด (V V Décor) เปนบริษัทยอยเพียงแหงเดียว บริษัทถือ
หุนในสัดสวนรอยละ 99.95 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) ชําระเต็มมูลคา โดยกอตั้งขึ้นเพื่อ
ประกอบธุรกิจดานการตลาด (Trading) เพื่อเปนผูจําหนายกระดาษปดผิวใหกับลูกคาบางรายของบริษัท
ผลิตภัณฑของบริษัทและบริษัทยอย สามารถแบงกลุมสินคาหลักได 5 ประเภท คือ
1. เฟอรนิเจอรไมยางพารา
2. เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด
3. เฟอรนิเจอรซื้อมาเพื่อจําหนาย
4. กระดาษปดผิว
5. ไมยางพาราแปรรูปอบแหง
บริษัทมีรายไดจากการขายโดยสวนใหญมาจากการผลิตและจําหนายโดยตรง การผลิตและจําหนายตามคําสั่งซื้อ
(Made to order) ไดแก เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด และไมยางพารา ใหกับลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย
กลุมลูกคาในประเทศ ประกอบดวยกลุมรานคาปลีกขนาดใหญ (Modern Trade) ไดแก เทสโก โลตัส (Tesco Lotus) บิ๊กซี
(Big C) โฮมโปร (Home Pro) สําหรับลูกคาตางประเทศจะเปนการผลิตและจําหนายตามคําสั่งซื้อใหกับบริษัทผูจําหนาย
เฟอรนิเจอร และรานคาปลีกรายใหญ (Modern Trade) หลายรายในประเทศญี่ปุน โดยหากพิจารณาจากโครงสรางรายได
จากการขายทั้งหมดของบริษัท จะพบวา มีสัดสวนการขายใหกับลูกคาประเทศในญี่ปุนมากกวารอยละ 50 รองลงมาคือ
รายไดจากการผลิตและจําหนายสินคาภายในประเทศ
โดยตราสินคาที่ทางบริษัทเปนผูผลิตและจําหนายใหกับกลุมรานคาปลีกขนาดใหญ
(Modern
Trade)
ประกอบดวยตราสินคาที่เปนของบริษัทเอง ไดแก “Muse” “Fur Direct” และ “Leaf” โดยเปนตราสินคาที่ทางบริษัทผลิต
และจําหนายใหกับ เทสโก โลตัส (Tesco Lotus) บิ๊กซี (Big C) และโฮมโปร (Home Pro) ตามลําดับ สําหรับตราสินคา
“ELEGA”
จะเปนตราสินคาที่บริษัทใชสําหรับการจําหนายภายในโชวรูมสาขาเพื่อแสดงสินคาและจําหนายเฉพาะ
เฟอรนิเจอรไมยางพารา และเฟอรนิเจอรนําเขาที่เปนไมจริงเทานั้น ซึ่งโชวรูมจะตั้งอยูในอินเด็กซ ลีฟวิ่ง มอลล (Index
Living Mall) และ โฮมโปร (Home Pro) โดยมีจํานวนโชวรูม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เทากับ 12 สาขา และ 3 สาขา
ตามลําดับ นอกจากนี้ชองทางการจําหนายสินคาตามที่กลาวมาขางตนแลว บริษัทยังมีรายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอร
ใหกับกลุมตัวแทนจําหนายรายยอยทั่วไป (Dealer) ซึ่งสัดสวนดังกลาวยังมีมูลคาไมสูง เนื่องจากบริษัทไดเริ่มขยายชอง
ทางการจําหนายดังกลาวเมื่อชวงเดือนกรกฎาคม ป 2555 ที่ผานมา ทั้งนี้ บริษัทอยูระหวางการขอจดทะเบียนตราสินคา
ใหมในนาม “Costa” โดยจะแลวเสร็จภายใน 6 เดือนขางหนา เพื่อใชเปนตราสินคาสําหรับการจําหนายผานทาง Dealer
โดยบริษัทเริ่มมีรายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอรในตราสินคาดังกลาวตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 2555 ที่ผานมา

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
สําหรับการนําเสนอขอมูลในสวนของตัวเลขและมูลคาตาง ๆ ตามที่จะปรากฏในสวนของฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานนี้ สําหรับป 2552 ป 2553 และ ป 2554 จะเปนการนําเสนอตัวเลขและมูลคารวมของบริษัท และของ บริษัท
อีสตโคสทดีไซน จํากัด (ECD) บริษัท อีสตโคสทอุตสาหกรรม จํากัด (ECI) บริษัท วี - ชัท เดคคอร จํากัด (VCD) และบริษัท
วี - ชัท อินดัสทรี จํากัด (VCI) โดยเสมือนวา การปรับโครงสรางของกลุมบริษัทอีสตโคสท ไดดําเนินการปรับโครงสราง
บริษัทเปนที่เรียบรอยตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2552 ที่ผานมา ทั้งนี้เพื่อใหสะดวกตอการพิจารณาภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ในชวงป 2552 ป 2553 และป 2554 โดยสามารถเปรียบเทียบกับขอมูลที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ผานมาไดบนโครงสราง
เดียวกัน โดยกลุมบริษัทอีสตโคสท ไดดําเนินการปรับโครงสรางเสร็จเรียบรอยอยางสมบูรณ โดยเหลือเพียง บริษัท อีสต
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โคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) (ECF) เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเพียงแหงเดียว ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ในชวงป
2553 การปรับโครงสรางกลุมบริษัทเริ่มจากซื้อที่ดินทั้งหมดที่ใชในการประกอบธุรกิจซึ่งขณะนั้นเปนกรรมสิทธิ์สวนตัวของ
กรรมการบริษัทเขาเปนกรรมสิทธิ์ในนาม ECF การดําเนินการโอนสายการผลิตสินคาพรอมทั้งจําหนายสินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางผลิต วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องจักรและอุปกรณบางสวนจาก 4 บริษัทเขาเปนกรรมสิทธิ์ของ ECF รวมถึง
เจรจาเพื่อขอลดยอดวงเงินสินเชื่อตาง ๆ ของบริษัทในกลุมที่มีกับสถาบันการเงินและโอนเพิ่มเปนวงเงินสินเชื่อของ ECF
การดําเนินการจายชําระคืนหนี้สินในระหวางกลุมบริษัท ป 2554 บริษัทไดดําเนินการเพิ่มเติมในสวนของการโอนอาคาร
เครื่องจักร และอุปกรณสวนที่เหลือ และสินทรัพยถาวรอื่น ๆ การโอนยอดวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่ยังมีภาระหนี้คง
คางมายัง ECF รวมถึงการโอนยายพนักงานจาก 4 บริษัท เขาปฏิบัติงานใน ECF โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 กลุม
บริษัทอีสตโคสท ไดดําเนินการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ โดยเหลือเพียง ECF เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจโดยเรียบรอย
และสมบูรณเพียงแหงเดียว
โดยบริษัทในเครือตามที่จะปรากฎมูลคาในงบเสมือนควบรวมกิจการ ประกอบดวย
1. บริษัท อีสตโคสท อุตสาหกรรม จํากัด (ECI)
2. บริษัท อีสตโคสท ดีไซน จํากัด (ECD)
3. บริษัท วี - ชีท อินดัสทรี จํากัด (VCD)
4. บริษัท วี - ชัท เดคคอร จํากัด (VCI)
5. บริษัท วีวี-เดคคอร จํากัด ในฐานะบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนอยูรอยละ 99.95 จดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่
11 พฤษภาคม 2554
รายไดหลัก
รายไดของบริษัทสามารถแบงแยกตามประเภทผลิตภัณฑและชองทางการจัดจําหนาย โดยปจจุบันบริษัทมีรายได
จากการจําหนายเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 70 เมื่อเทียบกับรายไดจากการขาย และมี
รายไดจากการผลิตตามคําสั่งซื้อ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 65 เมื่อเทียบกับรายไดจากการขาย นอกจากนี้ยังสามารถ
แบงไดออกเปนรายไดจากการจําหนายตางประเทศ และภายในประเทศ คิดเปนสัดสวนในปจจุบันประมาณรอยละ 61 และ
รอยละ 39 ตามลําดับ
บริษัทมีรายไดจากการขายในชวงป 2552 ป 2553 และ ป 2554 เทากับ 815.30 ลานบาท 942.15 ลานบาท และ
984.08 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นเทากับรอยละ 15.56 เมื่อเปรียบเทียบระหวางป 2552 และ 2553
และรอยละ 4.45 เมื่อเปรียบเทียบระหวางป 2553 และ 2554 ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของประเภทผลิตภัณฑ จะ
พบวา ในชวงป 2553 รายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเกิดจากบริษัทมีอัตราการเติบโตของรายไดจากการ
จําหนายเฟอรนิเจอรปารติเคิลบอรด และเฟอรนิเจอรซื้อมาเพื่อจําหนาย คิดเปนอัตราการเติบโตเมื่อเปรียบเทียบกับชวงป
2552 เทากับรอยละ 13.07 และรอยละ 83.26 ตามลําดับ สําหรับชวงป 2554 รายไดจากการขายของบริษัทเติบโตขึ้นจาก
การเติบโตของยอดขายเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด และกระดาษปดผิว คิดเปนอัตราการเติบโตเมื่อเปรียบเทียบกับชวงป
2553 เทากับรอยละ 9.98 และ รอยละ 12.57 ตามลําดับ โดยสวนของการจําหนายเฟอรนิเจอรที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มา
จากการเพิ่มขึ้ในคําสั่งซื้อของลูกคาญี่ปุน
บริษัทมีรายไดจากการขายในชวง 9 เดือนแรกของป 2555 เทากับ 758.13 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น
เทากับรอยละ 3.5 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาอัตราการเติบโตของรายไดจากการ
ขายในป 2555 เติบโตคอนขางนอยเมื่อเปรียบเทียบกับชวงที่ผานมา สาเหตุที่สําคัญเกิดจากยอดคําสั่งซื้อของลูกคาใน
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ตางประเทศบางรายลดปริมาณการสั่งซื้อลงจากเดิม เนื่องจากอยูในระหวางการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรูปแบบเฟอรนิเจอร
ที่จะสั่งซื้อ หรืออยูระหวางการพิจารณากระแสความนิยมเฟอรนิเจอรใหมีรูปแบบใหม ๆ เพื่อใหการสั่งจางผลิตสินคาเปนไป
อยางสอดคลองกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในตลาดเฟอรนิเจอรสําหรับกลุมผูบริโภค โดยยอดคําสั่งซื้อดังกลาวจะลดลง
อยางมีนัยสําคัญสําหรับเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดสําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2555 แตทั้งนี้บริษัทสามารถจัดหา
โดยสามารถนํามาชดเชยสวน
คําสั่งจางผลิตสําหรับเฟอรนิเจอรไมยางพาราจากลูกคาประเทศญี่ปุนไดเพิ่มขึ้นจากเดิม
คําสั่งจางผลิตของเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดที่ลดลงได สงผลใหในชวง 9 เดือนแรกของป 2555 มีอัตราการเติบโตที่นอย
กวาเมื่อเปรียบเทียบกับชวงที่ผานมา
รายไดรวม ในป 2552 ป 2553 และ ป 2554 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 823.90 ลานบาท 962.18 ลานบาท และ
998.04 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป (CAGR) เทากับ รอยละ 10.06 มูลคารายไดรวม
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามการเติบโตที่สําคัญของรายไดจากการขาย
สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 768.38 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป
กอนรอยละ 3.73
อัตรากําไรขั้นตน
บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตน ในป 2552 ป 2553 และ ป 2554 คิดเปนสัดสวนกําไรขั้นตนตอรายไดจากการขาย รอย
ละ 17.67 รอยละ 13.68 และรอยละ 17.70 ตามลําดับ หรือคิดเปนมูลคากําไรขั้นตน เทากับ 144.06 ลานบาท 128.84
ลานบาท และ 174.14 ลานบาท ตามลําดับ
สาเหตุสําคัญที่ทําใหบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนปรับตัวเพิ่มขึ้นหากพิจารณาโดยเปรียบเทียบระหวางชวงป 2553
และป 2554 เกิดจากบริษัทไดปรับนโยบายในกระบวนการผลิตใหมโดยเนนลดตนทุนการผลิตสินคา การฝกอบรมพนักงาน
เพื่อใหมีทักษะและความชํานาญในการผลิตเพื่อลดสวนสูญเสีย ประกอบกับบริษัทสามารถเจรจาตอรองเพื่อขอปรับราคา
สินคากับลูกคาได และปริมาณคําสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นชวยลดคาใชจายในการผลิตตอหนวยใหลดลงจากเดิม โดยแมวา
สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีกําไรขั้นตนตอรายไดจากการขาย เทากับรอยละ 20.12 หรือคิดเปน
มูลคาเทากับ 152.56 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน ที่มีสัดสวนรอยละ 16.08 คิดเปนมูลคาเทากับ 117.82
ลานบาท โดยสาเหตุสําคัญของกําไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้นในชวง 9 เดือนแรกของป 2555 เกิดจากการปรับตัวลดลงของราคาไม
ยางพาราที่ประมาณรอยละ 60 ผลจากคําสั่งซื้อลูกคาที่เพิ่มสูงขึ้น และนโยบายการปรับกระบวนการเพื่อลดตนทุนการผลิต
สินคา
อัตรากําไรสุทธิ
เมื่อพิจารณาอัตรากําไรสุทธิของบริษัท พบวา บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิในป 2552 ป 2553 และป 2554 เทากับกําไร
รอยละ 3.03 ขาดทุน รอยละ 0.03 และกําไร รอยละ 2.62 หรือคิดเปนมูลคา กําไรสุทธิเทากับ 24.98 ลานบาท ขาดทุนสุทธิ
เทากับ 0.32 ลานบาท และกําไรสุทธิเทากับ 26.11 ลานบาท ตามลําดับ
สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิ เทากับรอยละ 3.77 หรือคิดเปนมูลคาเทากับ 29.01
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน ที่มีสัดสวนรอยละ 1.69 คิดเปนมูลคาเทากับ 12.53 ลานบาท
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีมูลคาสินทรัพยหมุนเวียน
เทากับ 228.57 ลานบาท 239.09 ลานบาท 249.67 ลานบาท และ 358.86 ลานบาท ตามลําดับ มีรายละเอียดในแตละ
รายการที่สําคัญ ดังตอไปนี้
- ลูกหนี้การคา – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีมูลคา
ลูกหนี้การคา – สุทธิ เทากับ 105.54 ลานบาท 103.11 ลานบาท 95.59 ลานบาท และ 139.77 ลานบาท คิด
เปนสัดสวนตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ 25.93 รอยละ 19.91 รอยละ 10.82 และรอยละ 13.96 ตามลําดับ
หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้การคา ตั้งแตป 2552 ถึงชวงปจจุบัน จะพบวา โดย
ภาพรวมบริษัทมีมูลคาของลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เปนไปตามการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขาย
และหากพิจารณาจากความสามารถในการจัดเก็บหนี้ จะพบวา บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในชวงป 2552
ป 2553 ป 2554 และชวง 9 เดือน ป 2555 เทากับ 34.86 วัน 40.93 วัน 37.31 วัน และ 42.38 วัน ตามลําดับ
โดยในชวง 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ที่นานขึ้นกวาเดิมเมื่อเทียบกับชวงอดีต
ที่ผานมา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีรายการลูกหนี้การคา - สุทธิเทากับ 139.77 ลานบาท มูลคาลูกหนี้
การคาโดยสวนใหญประมาณรอยละ 63 อยูในกลุมลูกหนี้การคาที่ยังไมถึงกําหนดชําระ ปจจุบันลูกคาที่บริษัท
พิจารณาใหเครดิตเทอมทั้งหมดจะเปนลูกคา Modern Trade ภายในประเทศ ซึ่งที่ผานมากลุมลูกคาดังกลาวไม
มีปญหาเรื่องการเรียกเก็บหนี้แตอยางใด สําหรับลูกคาตางประเทศบริษัทกําหนดเงื่อนไขการชําระเงินเปน L/C
at sight หรือการโอนเงินทันที (T/T) กอนวันสงสินคา (Shipment Date)
- สินคาคงเหลือ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มี
มูลคาสินคาคงเหลือ – สุทธิ เทากับ 104.52 ลานบาท 106.04 ลานบาท 121.99 ลานบาท และ 198.14 ลาน
บาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ 25.68 รอยละ 20.48 รอยละ 13.81 และรอยละ 19.79
ตามลําดับ
สินคาคงเหลือของบริษัทคือ วัตถุดิบที่เตรียมไวใชในการผลิต สินคาระหวางทํา และสินคา
สําเร็จรูปที่เก็บสตอกไวเพื่อจําหนาย รวมถึงเฟอรนิเจอรที่นําเขาจากตางประเทศเพื่อจําหนาย โดยหาก
พิจารณาจากอดีตที่ผานมาจะพบวา
มูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง หากพิจารณาระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยในชวงป 2552 ป 2553 ป 2554 และชวง 9 เดือนแรกของ
ป 2555 พบวา บริษัทมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย เทากับ 38.29 วัน 29.35 วัน 31.89 วัน และ 45.08 วัน
ตามลําดับ
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีมูลคาสินทรัพยไม
หมุนเวียน เทากับ 178.40 ลานบาท 278.76 ลานบาท 633.87 ลานบาท และ 641.56 ลานบาท ตามลําดับ มีรายละเอียด
ในแตละรายการที่สําคัญ ดังตอไปนี้
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- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน
2555 มีมูลคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ เทากับ 151.94 ลานบาท 248.73 ลานบาท 358.15 ลานบาท
และ 385.97 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ 37.33 รอยละ 48.03 รอยละ 40.54
และรอยละ 38.54 ตามลําดับ
หากพิจารณามูลคาการลงทุนในสินทรัพยที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผานมา จะพบวา ในป 2553 บริษัท อีสต
โคสทเฟอรนิเทค จํากัด มีมูลคาทรัพยสินที่ซื้อจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันซึ่งเปนไปตามนโยบายการ
จัดโครงสรางของกลุมอีสตโคสทกรุปที่เกิดขึ้นในระหวางป 2553 ถึงป 2554 โดยแบงรายการหลัก ๆ
ออกเปนสวนของที่ดินที่ซื้อจากกรรมการบริษัท เพื่อจัดโครงสรางทรัพยสินที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของโรงงานเขา
เปนกรรมสิทธิ์ในนามของบริษัท ในราคาทุนที่ 76.31 ลานบาท และเครื่องจักร-อุปกรณที่ใชในการผลิตใน
ราคาทุนที่ 32.37 ลานบาท เปนการซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวของกันตามกระบวนการปรับโครงสรางการดําเนิน
ธุรกิจของกลุมอีสตโคสทกรุป จํานวน 3 บริษัท ไดแก บริษัท อีสตโคสท อุตสาหกรรม จํากัด บริษัท อีสต
โคสท ดีไซน จํากัด และบริษัท วี-ชัท อินดัสทรี จํากัด โดยการขายทรัพยสินใหกับบริษัท อีสตโคสทเฟอรนิ
เทค จํากัด ในขณะนั้น (ราคาซื้อขายเปนราคาที่อางอิงจากราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ) โดยใช
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สําหรับป 2554 บริษัทมีมูลคาซื้อทรัพยสินถาวรจากบริษัท
ที่เกี่ยวของกันและบุคคลที่เกี่ยวของกันรวม 231.25 ลานบาท บริษัทไดซื้ออาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ ระบบไฟฟา เครื่องตกแตงติดตั้ง เครื่องใชสํานักงาน และยานพาหนะจากบริษัทที่
เกี่ยวของรวม 4 บริษัท โดยเพิ่มเติมการซื้อทรัพยสินจาก บริษัท วี-ชัท เดคคอร จํากัดอีกหนึ่งแหง เปนการ
ดําเนินการที่ตอเนื่องจากป 2553 ในการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ โดยราคาซื้อขายใชราคาประเมิน
ของผูประเมินราคาอิสระ ในสวนอาคาร โดยใชวิธีตนทุน Cost Approach และเครื่องจักรและอุปกรณใชวิธี
Market Approach และเนื่องจากบริษัทซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณตามราคาประเมินซึ่งสูงกวามูลคา
ทางบัญชี ดังนั้นมูลคาสวนที่เกินกวามูลคาทางบัญชีจะปรากฏอยูในรายการสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใตการควบคุมเดียวกันในสวนของผูถือหุน
นอกจากทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสรางการ
ดําเนินธุรกิจแลว ในชวงป 2553 และ 2554 บริษัทยังอยูระหวางการลงทุนเพิ่มเติมในอาคารโรงงานและ
เครื่องจักรเพื่อใชเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยมีมูลคาเพิ่มขึ้นของอาคารระหวางกอสรางและ
เครื่องจักรระหวางติดตั้งเทากับ 15.66 ลานบาท และ 88.86 ลานบาท สําหรับป 2553 และ 2554
ตามลําดับ
- สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มี
มูลคาสวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน – สุทธิ เทากับ 253.15 ลานบาท และ 235.12 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ 28.65 และรอยละ 23.48 ตามลําดับ
ในป 2554 บริษัทใชราคาประเมินซึ่งเปนวิธีตีราคาใหมในการวัดมูลคาอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ
เพื่อรับรูมูลคายุติธรรมของทรัพยสินที่เปลี่ยนแปงไปจากมูลคาตามบัญชีอยางมีนัยสําคัญ
โดยใชวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สําหรับการประเมินราคาเครื่องจักรและอุปกรณ และใชวิธี
ตนทุน (Cost Approach) สําหรับการประเมินราคาอาคาร
สินทรัพยรวม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีมูลคาสินทรัพยรวม
เทากับ 406.97 ลานบาท 517.85 ลานบาท 883.53 ลานบาท และ 1,001.43 ลานบาท ตามลําดับ
สาเหตุสําคัญที่ทําใหรายการสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบในชวงอดีตที่ผานมาถึงชวง 9
เดือนแรกของป 2555 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ สวนหนึ่งเกิดจากการปรับ
โครงสรางการดําเนินธุรกิจโดยวิธีการซื้อทรัพยสินจากบริษัทอื่น ๆ ในกลุมรวม 4 บริษัทที่เริ่มดําเนินการตั้งแตป 2553 ตอมา
ในป 2554 บริษัทไดประเมินราคาทรัพยสินทําใหมูลคาทางบัญชีของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณเพิ่มขึ้น สวนที่เพิ่มขึ้น
จากมูลคาทางบัญชีจะถูกแสดงในรายการสวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน สวนสาเหตุอื่นรองลงมาเกิดจากการเพิ่มขึ้น
ของลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือในชวงป 2555 เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของยอดขาย
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียนรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีมูลคาหนี้สินหมุนเวียน
เทากับ 640.09 ลานบาท 693.17 ลานบาท 590.33 ลานบาท และ 708.08 ลานบาท ตามลําดับ มีรายละเอียดในแตละ
รายการที่สําคัญ ดังตอไปนี้
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป2554
และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีมูลคาเทากับ 447.03 ลานบาท 446.44 ลานบาท 379.78 ลานบาท และ
391.57 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอหนี้สินและสวนของผูถือหุน เทากับรอยละ 109.84 รอยละ 86.21 รอยละ
42.98 และรอยละ 39.10 ตามลําดับ โดยภาพรวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ลดลงจากในชวงอดีตสาเหตุสําคัญเกิดจากการปรับโครงสรางวงเงินสินเชื่อภายหลังการปรับโครงสรางการ
ดําเนินธุรกิจโดยมีการขอลดยอดวงเงินสินเชื่อตาง ๆ ของบริษัทในเครือที่มีกับสถาบันการเงินและโอนเพิ่ม
เปนวงเงินสินเชื่อของบริษัท
- เจาหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีมูลคาเทากับ
142.87 ลานบาท 172.18 ลานบาท 141.23 ลานบาท และ 183.37 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอหนี้สินและ
สวนของผูถือหุน เทากับรอยละ 35.11 รอยละ 33.25 รอยละ 15.98 และรอยละ 18.31 ตามลําดับ หาก
พิจารณาโดยภาพรวมจะพบวา บริษัทมีมูลคาเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
ในชวงที่ผานมาบริษัทมีระยะเวลาการจายชําระหนี้ ในป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ชวง 9 เดือนแรกของป
2555 มีระยะเวลาเทากับ 67.99 วัน 69.73 วัน 69.65 วัน และ 72.36 วัน ตามลําดับ โดยบริษัทสามารถ
บริหารระยะเวลาการจายชําระหนี้ไดใกลเคียงกันตลอดชวงที่ผานมา
หนี้สินไมหมุนเวียนรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีมูลคาหนี้สินไมหมุนเวียน
เทากับ 28.47 ลานบาท 21.60 ลานบาท 257.24 ลานบาท และ 97.37 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดในรายการที่
สําคัญ ดังนี้
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- เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มี
มูลคาเทากับ 26.21 ลานบาท 18.77 ลานบาท 115.40 ลานบาท และ 78.53 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน เทากับรอยละ 6.44 รอยละ 3.63 รอยละ 13.06 และรอยละ 7.84 ตามลําดับ โดย
มูลคาเงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในชวงป 2554 เกิดจากบริษัทไดรับการสนับสนุนวงเงิน
สินเชื่อระยะยาวเพิ่มขึ้นจากป 2553 รวม 163.00 ลานบาท เพื่อใชสําหรับขยายการกอสรางอาคารโรงงาน
และลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณสําหรับใชในการผลิต
- เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจายแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป2554 และ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2555 มีมูลคาเทากับ 1.58 ลานบาท 0.66 ลานบาท 128.77 ลานบาท และ 0.00 ลานบาท
คิดเปนสัดสวนตอหนี้สินและสวนของผูถือหุน เทากับรอยละ 0.39 รอยละ 0.13 รอยละ 14.57 และรอยละ
0.00 ตามลําดับ โดยมูลคาเงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจายแกบริษัทที่เกี่ยวของกันมีมูลคาอยางมีนัยสําคัญ
ในชวงป 2554 เนื่องจากภายหลังการจัดโครงสรางกิจการ บริษัทในเครือ 4 บริษัท ไดจายชําระคืนหนี้รวมทั้ง
บริษัทไดจายชําระคืนหนี้ที่มีอยูระหวางกันกับ 4 บริษัท ซึ่งไดดําเนินการเปนที่เรียบรอยโดยจะสังเกตไดจาก
มูลคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ไมปรากฏมูลคาเงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจายแกบริษัทที่เกี่ยวของกันตาม
งบการเงินรวม ณ วันที่เดียวกันของบริษัท แตมูลคาที่ปรากฏ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนรายการที่เกิด
จาก 4 บริษัทในเครือยังคงคางชําระคืนหนี้ระหวางกันเอง ตามงบการเงินเสมือนควบรวมกิจการ ซึ่งแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่เดียวกัน
หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีมูลคาหนี้สินรวม เทากับ
668.56 ลานบาท 714.77 ลานบาท 847.57 ลานบาท และ 805.45 ลานบาท ตามลําดับ
สาเหตุสําคัญที่ทําใหรายการหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบในชวงอดีตที่ผานมาถึงชวง 9
เดือนแรกของป 2555 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการเงินกูยืมระยะยาว – สุทธิ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการขอรับการสนับสนุนวงเงิน
สินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใชในการกอสรางอาคารโรงงานสวนขยายและการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณเพื่อใชเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีมูลคาสวนของผูถือหุน
เทากับ ติดลบ 261.60 ลานบาท ติดลบ 196.92 ลานบาท 35.96 ลานบาท และ 195.98 ลานบาท ตามลําดับ โดยมี
รายละเอียดในรายการที่สําคัญ ดังนี้
- ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 และ ป 2554 มีมูลคาเทากับ
100.00 ลานบาท 165.00 ลานบาท และ 175.00 ลานบาท ตามลําดับ เกิดจากการรวมมูลคาทุนจดทะเบียน
ของ 5 บริษัทในชวงที่ผานมาตามรูปแบบของงบเสมือนควบรวมกิจการ แตภายหลังจากการปรับโครงสราง
กิจการเปนที่เรียบรอยจึงเหลือการดําเนินธุรกิจอยูที่บริษัทเพียงแหงเดียว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวเทากับ 100.00 ลานบาท ตามขอมูลงบการเงินรวมของบริษัท
คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.99 ตอหนี้สินและสวนของผูถือหุน โดยในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เมื่อ
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วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ไดมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 130.00 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน
520.00 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท โดยหุนจํานวน 120.00 ลานหุน จะจัดสรรเพื่อเสนอขาย
ใหกับประชาชนทั่วไป
- กําไรสะสม – ที่ยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 และ ป 2554 มีมูลคาเทากับ ขาดทุน
สะสม 363.23 ลานบาท ขาดทุนสะสม 363.55 ลานบาท และขาดทุนสะสม 398.32 ลานบาท ตามลําดับ
มูลคาดังกลาวเกิดจากการรวมสวนขาดทุนสะสมของ 4 บริษัท ในชวงที่ผานมาตามรูปแบบของงบเสมือนควบ
รวมกิจการ (ในสวนของบริษัทมีกําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 และ ป 2554 มีมูลคา
เทากับ 31.87 ลานบาท 58.07 ลานบาท และ 27.54 ลานบาท ตามลําดับ) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
บริษัทมีกําไรสะสม – ที่ยังไมไดจัดสรร เทากับ 74.02 ลานบาท ตามขอมูลงบการเงินรวมของบริษัท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 7.39 ตอหนี้สินและสวนของผูถือหุน
- องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มูลคาเทากับ 17.45 ลานบาท
ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 0 บาท
2. สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย – สุทธิ ประกอบดวย อาคารเทากับ 159.81 ลานบาท และ
เครื่องจักรและอุปกรณเทากับ 75.31 ลานบาท
3. สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ติดลบ 217.67 ลานบาท เปนผล
มาจากการซื้อสินทรัพยจาก 4 บริษัทในชวงการปรับโครงสรางกิจการในราคาที่สูงกวามูลคาทาง
บัญชีของทรัพยสิน ณ วันที่ซื้อ

ปจจัยความเสี่ยง
บริษัทมีปจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ดังตอไปนี้
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1

ความเสี่ยงจากการแขงขันในอุตสาหกรรม
ปจจุบันประเทศไทยมีผูประกอบการผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรรายใหญรวม 4 ราย (ไมรวมบริษัท) ซึ่ง
ผูประกอบการรายใหญทั้ง 4 ราย ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบลักษณะกลุมลูกคาเปาหมายของผูประกอบการดังกลาว จะ
พบวาไมใชกลุมลูกคาเดียวกันกับบริษัท กลาวคือ ผูประกอบการ 2 ใน 4 ราย ดําเนินธุรกิจในลักษณะรานคาปลีก
เฟอรนิเจอรขนาดใหญที่จําหนายสินคาภายใตตราสินคาของตนเอง และจําหนายสินคาไปยังผูใชเฟอรนิเจอรโดยตรง (Enduser) ผานการเปดสาขา ในขณะที่อีกรายหนึ่งเนนการผลิตสินคาเฟอรนิเจอรแบบครบวงจรที่ครอบคลุมเกือบทุกประเภท
เฟอร นิ เ จอร โดยมี ก ารจํ า หน า ยสิ น ค า ผ า นโชว รู ม และลู ก ค า โครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ต า ง ๆ ดั ง นั้ น จึ ง กล า วได ว า
ผูประกอบการทั้ง 3 ราย ไมไดเปนคูแขงโดยตรงของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีกลุมลูกคาเปาหมายคือ รานคาปลีกขนาดใหญ
(Modern Trade) ไดแก Tesco Lotus, Big C และ Home Pro ซึ่งเนนการผลิตและจําหนายตามคําสั่งซื้อของลูกคา (Made
to order) และสงออกสินคาไปยังตางประเทศเปนหลัก และหากพิจารณาผูประกอบการอีกรายหนึ่งจะพบวาปจจุบันกิจการ
ดังกลาวผลิตเฟอรนิเจอรเพื่อรองรับคําสั่งซื้อจากผูคาปลีกรายใหญรายเดียวเปนหลัก ซึ่งเปนผูคาปลีกรายใหญดังกลาว
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ไมไดเปนลูกคาเปาหมายของบริษัท ดังนั้น สําหรับการแขงขันภายในประเทศ บริษัทมีความมั่นใจวาไมมีผูประกอบการราย
ใดที่มียอดขายใกลเคียงกับบริษัท
หากพิจารณาคูแขงขันจากตางประเทศ จะมีเพียงรายเดียวที่มีลักษณะการดําเนินธุรกิจใกลเคียงกับบริษัท
รวมถึงมีกลุมลูกคาเปาหมายในตางประเทศเปนกลุมเดียวกัน คือ HEAVE PAC Malaysia SDN BHD ประเทศมาเลเซีย แต
ดวยการสรางความสัมพันธอันดีกับผูซื้อ รวมถึงการใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคา ควบคูไปกับการผลิตที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาตามปริมาณที่ตองการได จึงทําใหลูกคาตางประเทศสวนใหญยังคงสั่งซื้อสินคากับ
บริษัทมายาวนานตอเนื่องกวา 10 ป แตอยางไรก็ตาม บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงจากการแขงขันที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จึงมีแผนที่จะขยายกลุมลูกคาตางประเทศไปยังลูกคารายใหม ไดแก กลุมประเทศกําลังพัฒนาที่มีปริมาณความ
ตองการเฟอรนิเจอรเพิ่มขึ้นและมีการแนวโนมขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง อาทิ ประเทศอินเดีย กลุมประเทศแถบ
ตะวันออกกลาง กลุมประเทศในทวีปแอฟริกา รวมทั้งประเทศเพื่อนบานเพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบจากการแขงขันดังกลาว
1.2 ความเสี่ยงจากการแขงขันของผูประกอบการรายใหมและการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บริษัทจําหนายเฟอรนิเจอรใหกับลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีสัดสวนการจําหนายในประเทศ
และสงออกตางประเทศในงวดบัญชีป 2554 คิดเปนรอยละ 30.93 และรอยละ 69.07 ของรายไดจากการขาย และในงวด 9
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 คิดเปนรอยละ 38.55 และรอยละ 61.45 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ ซึ่งขอมูล
จากศูนยวิจัยธนาคารกสิกรไทยไดคาดการณมูลคาตลาดเฟอรนิเจอรในประเทศสําหรับป 2555 ไวประมาณ 59,000 60,000 ลานบาท ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 7-10 อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในชวงปลายป 2554 รวมถึงการ
เปลี่ยนพฤติกรรมของคนในประเทศที่มีมุมมองเฟอรนิเจอรเปนสินคาแฟชั่นมากขึ้น จึงทําใหปริมาณความตองการซื้อมี
แนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง เปนผลอาจทําใหมีผูประกอบการรายใหมที่มีเงินทุนเพียงพอ สนใจที่จะลงทุนในธุรกิจผลิต
และจําหนายเฟอรนิเจอรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ยังอาจสงผลกระทบกับผล
การดําเนินงานของบริษัท เนื่องจากจะทําใหสินคาของประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งปจจุบันมีทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแก ไทย
พมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม ลาว กัมพูชา และบรูไน สามารถเขาสูประเทศไทยไดโดยไมมีภาระ
ภาษี อีกทั้งบริษัทอาจไดรับความเสี่ยงจากผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรราคาต่ําที่นําเขามาจากตางประเทศ อาจทําใหเกิดการ
แขงขันดานราคา ซึ่งอาจสงผลกระทบกับรายไดและผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได
บริษัทเตรียมความพรอมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาว โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น และดวยความไดเปรียบ
จากการบริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพ ทําใหบริษัทสามารถกําหนดราคาที่แขงขันได เนื่องจากคุณภาพสินคาที่เปนที่
ยอมรับจากลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศมายาวนานกวา 10 ป จึงทําใหบริษัทมั่นใจวาจะไดรับผลกระทบจากความ
เสี่ยงดังกลาวคอนขางนอย
1.3 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีการจําหนายสินคาไปยังลูกคาตางประเทศ โดยกําหนดเงื่อนไขการชําระคาสินคาเปนสกุลดอลลาร
สหรัฐ ซึ่งในงวดบัญชีป 2554 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีสัดสวนการจําหนายสินคาไปยัง
ตางประเทศคิดเปนรอยละ 69.07 และรอยละ 61.45 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ นอกจากนี้ บริษัทมีการนําเขา
วัตถุดิบเพื่อผลิตกระดาษปดผิวจากตางประเทศ โดยในงวดบัญชีป 2554 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
บริษัทมีสัดสวนการสั่งซื้อวัตถุดิบดังกลาวคิดเปนรอยละ 3.78 และรอยละ 4.22 ของมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบรวม ดังนั้น
บริษัทจึงอาจไดรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอกําไรสุทธิของบริษัทได อยางไร
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ก็ตาม บริษัทไดเตรียมเครื่องมือทางการเงินสําหรับปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน
2555 บริษัทมีวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 3 ลาน
เหรียญดอลลารสหรัฐ เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไดในระดับหนึ่ง
นอกจากนี้ บริษั ท ยั ง ติด ตามข า วสารและการเคลื่ อ นไหวของอัต ราแลกเปลี่ย นอย า งใกล ชิด ตลอดเวลา เพื่ อ ประเมิ น
สถานการณและหาทางปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นผานการใชวงเงิน Forward Contract จึงเปนการลดปญหาและ
ความเสียหายจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นได ทั้งนี้ ในงวดบัญชีป 2553 และงวดบัญชีป 2554 บริษัทมีการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไดดี โดยมีรายการกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 12.24 ลานบาท
และ 4.62 ลานบาท ตามลําดับ และแมวาในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทจะมีรายการขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 3.09 ลานบาท แตดวยการดําเนินการเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจึงยังคงมั่นใจ
วาจะไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาวไมมากนัก
1.4 ความเสี่ยงจากการไมมีสัญญารับซื้อสินคาในระยะยาว
บริษัทจําหนายเฟอรนิเจอรสําเร็จรูปผานรูปแบบการจําหนายหลัก 2 แบบคือ การผลิตและจําหนายตามคําสั่ง
ซื้อของลูกคา (Made to Order) และการผลิตและจําหนายโดยใชตราสินคาของบริษัท ไดแก ตราสินคา “Leaf” สําหรับ
จําหนายใน Home Pro ตราสินคา “Muse” สําหรับจําหนายใน Tesco Lotus ตราสินคา “Fur Direct” สําหรับจําหนายใน
Big C และตราสินคา “Elega” สําหรับจําหนายในพื้นที่เชาใน Index Living Mall โดยในงวดบัญชีป 2554 และงวด 9 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทจําหนายสินคาในลักษณะผลิตตามคําสั่งซื้อเทากับ 568.17 ลานบาท และ 456.86
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 60.54 และรอยละ 63.69 ของยอดจําหนายเฟอรนิเจอรสําเร็จรูป จําหนายสินคาโดยใชตรา
สินคาของบริษัทเทากับ 310.71 ลานบาท และ 209.65 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 33.10 และรอยละ 29.23 ของยอด
จําหนายเฟอรนิเจอรสําเร็จรูป ตามลําดับ ซึ่งการจําหนายสินคาในรูปแบบการผลิตตามคําสั่งซื้อ ถือเปนรูปแบบการ
จําหนายหลักของบริษัท โดยบริษัทจะไดรับแผนการสั่งซื้อจากลูกคารายใหญในประเทศทุกป ในขณะที่ลูกคาตางประเทศ
จะเปนการสั่งซื้อตามใบสั่งซื้อ โดยทั้งลูกคาในประเทศและตางประเทศไมมีการทําสัญญาซื้อสินคาระยะยาว ดังนั้น บริษัท
จึงอาจไดรับความเสี่ยงจากความไมแนนอนของปริมาณการสั่งซื้อของลูกคาเนื่องจากไมมีการทําสัญญาซื้อสินคาระยะยาว
ในธุรกิจผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรสําเร็จรูป การสั่งซื้อของกลุมลูกคา Made to Order จะมีการสั่งซื้อสินคา
โดยพิจารณากําหนดแผนการสั่งซื้อจากยอดการสั่งซื้อในปที่ผานมา ควบคูไปกับการคาดการณยอดขายในปนั้น ๆ โดยไม
ทําสัญญาผูกมัดการสั่งซื้อในระยะยาว ซึ่งถือเปนรูปแบบการสั่งซื้อปกติที่ใชเปนการทั่วไปสําหรับธุรกิจเฟอรนิเจอรที่ผูซื้อ
จําเปนตองบริหารสินคาคงเหลือใหสอดคลองกับความตองการซื้อในปนั้น ๆ และเนื่องจากคุณภาพสินคาของบริษัท รวมถึง
การกําหนดราคาที่เหมาะสม และการสงมอบสินคาที่ตรงตามกําหนดเวลา จึงทําใหลูกคากลุม Made to Order ของบริษัท
กวารอยละ 100 ของจํานวนลูกคาในลักษณะดังกลาวทั้งหมด ยังคงมียอดสั่งซื้อสินคากับบริษัทอยางตอเนื่องนานกวา 10
ป
1.5 ความเสี่ยงจากความเสียหายในตัวสินคาอันเนื่องมาจากการขนสง
การกําหนดราคาขายของบริษัทสําหรับลูกคาสวนใหญ เปนการกําหนดราคาขายแบบรวมคาขนสง โดย
สําหรับลูกคาในประเทศ บริษัทจะจัดสงไปยังศูนยกระจายสินคาของลูกคารายใหญและจัดสงไปยังรานคารายยอย สําหรับ
ลูกคาตางประเทศบริษัทจะจัดสงไปยังทาเรือเพื่อผานกระบวนการสงออกไปยังลูกคาในแตละประเทศ โดยบริษัทมีหนาที่
รับผิดชอบตอความเสียหายในสินคาระหวางขนสงเฉพาะการขนสงในประเทศ (กรณีลูกคาตางประเทศ บริษัทรับผิดชอบ
เพียงการขนสงถึงทาเรือเทานั้น เนื่องจากเงื่อนไขการขายเปนแบบ Free On Board (FOB)) ซึ่งหากพิจารณาสัดสวนการ
ขนสงโดยบริษัทและการวาจางบุคคลภายนอก (ซึ่งเปนบุคคลที่ไมมีความเกี่ยวโยงใด ๆ กับผูถือหุน กรรมการและผูบริหาร
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บริษัท) ในงวดบัญชีป 2554 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 พบวาประมาณรอยละ 90 ของจํานวนตูที่
ขนสงจะเปนการขนสงสินคาโดยบริษัทเอง และอีกรอยละ 10 ของจํานวนตูที่ขนสงจะเปนการวาจางบุคคลภายนอกเขามา
ดําเนินการ โดยไมมีการทําสัญญาวาจางอยางเปนลายลักษณอักษร เปนเพียงใบสั่งจางซึ่งไมระบุความรับผิดชอบในการ
ขนสงสินคาของผูรับจางแตอยางใด ดังนั้น ในระหวางการขนสง บริษัทอาจไดรับความเสี่ยงจากความเสียหายของสินคา
จากการขนสงไปคลังสินคาของลูกคาหรือทาเรือ รวมถึงความเสี่ยงหากเกิดอุบัติเหตุระหวางการขนสง ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอการจําหนายสินคาและผลการดําเนินงานของบริษัทได ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาว และอยู
ระหวางเจรจาคาเบี้ยประกันภัยภัยสําหรับการขนสงสินคากับบริษัทประกันภัยจํานวน 2 แหง ทั้งนี้ เพื่อปองกันความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นดังกลาวในระดับหนึ่ง แตอยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทไมเคยไดรับความ
เสียหายจากอุบัติเหตุในการขนสง
2. ความเสี่ยงดานการผลิต
2.1

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจําหนายวัตถุดิบรายใหญ
บริ ษั ท มี ก ารสั่ ง ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ประเภทไม ป าร ติ เ คิ ล บอร ด จากกลุ ม ผู จํ า หน า ยรายใหญ ร ายหนึ่ ง เพื่ อ ใช เ ป น
สวนประกอบหลักในการผลิตเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดเพื่อจําหนาย โดยในงวดบัญชีป 2554 และงวด 9 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีสัดสวนการสั่งซื้อไมปารติเคิลบอรดจากผูจําหนายดังกลาวคิดเปนรอยละ 38.22 และรอย
ละ 30.45 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวม ตามลําดับ ทั้งนี้ บริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบจากกลุมผูจําหนายรายใหญดังกลาว เนื่องจาก
สินคามีคุณภาพและคุณสมบัติเปนไปตามที่บริษัทตองการ อีกทั้ง มีเงื่อนไขทางการคาที่ดีกวาเมื่อเทียบกับผูจําหนาย
วัตถุดิบประเภทเดียวกันในทองตลาด ดังนั้น จากประเด็นดังกลาวขางตน บริษัทจึงอาจไดรับความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู
จําหนายวัตถุดิบรายใหญ หากผูจําหนายวัตถุดิบงดจําหนายสินคาใหกับบริษัท หรือไมสามารถจําหนายสินคาใหกับบริษัท
ไดจากสาเหตุภายในของผูจําหนายเอง ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว และไดกําหนดแนวทางเพื่อลดการพึ่งพิงผู
จําหนายวัตถุดิบรายใหญ โดยฝายจัดซื้อไดรวบรวมรายชื่อพรอมทั้งจัดทําใบประเมินผูจําหนายในหัวขอตาง ๆ อาทิ ราคา
คุณภาพ การจัดสง และเงื่อนไขทางการคา เพื่อใชประกอบในการพิจารณาคัดเลือกผูจําหนายรายอื่น ๆ ที่เหมาะสม ดังจะ
เห็นไดจากสัดสวนการสั่งซื้อที่ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 34.84 ในงวดบัญชีป 2552 เปนรอยละ 36.64 ในงวด
บัญชีป 2553 รอยละ 38.22 ในงวดบัญชีป 2554 และรอยละ 30.45 ในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ดังนั้น
บริษทั จึงอาจไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาวไมมากนัก
2.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุดิบ
• ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
ในงวดบัญชีป 2554 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีสัดสวนการสั่งซื้อไมปารติเคิลบอรด คิดเปนรอยละ 47.84 และรอยละ 44.59 ของยอดสั่งซื้อวัตถุดิบรวม โดยบริษัทไมมีการทําสัญญาซื้อขายกับผู
จําหนายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้น บริษัทจึงอาจไดรับความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบหากผูจําหนายไม
สามารถจําหนายวัตถุดิบใหกับบริษัทไดอยางเพียงพอ หรืองดการจําหนายวัตถุดิบใหกับบริษัท แตอยางไรก็ตาม บริษัท
ตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงดังกลาว และไดมีการปองกันความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู
จําหนายรายใหญที่มีศักยภาพดานการผลิตรวม 7 ราย ควบคูไปกับการรักษาความสัมพันธอันดีกับผูจําหนายวัตถุดิบมา
ยาวนานตอเนื่อง ซึ่งจํานวนผูจําหนายวัตถุดิบกวารอยละ 80 ของจํานวนผูจําหนายวัตถุดิบหลัก มีการขายวัตถุดิบใหกับ
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บริษัทมาเปนเวลานานมากกวา 7 ป ดังนั้น ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาวจึงมีโอกาสนอยและที่ผานมาบริษัทยังไมเคย
ประสบปญหาดังกลาวแตอยางใด
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักในการผลิตเฟอรนิเจอรของบริษัทไดแก ไมยางพารา โดยการปลูกไมยางพาราของเกษตรกร
ผูปลูก มีวัตถุประสงคเพื่อกรีดน้ํายางไปทํายางแผนเพื่อจําหนาย ซึ่งตนยางถือเปนผลพลอยไดจากการปลูกยาง เนื่องจาก
เมื่อตนยางมีอายุมากขึ้น น้ํายางจะลดลง จึงตัดโคนไมยางมาจําหนาย ซึ่งภายหลังการปดปาทําใหไมยางพาราเปนหนึ่งใน
ไมที่ไดรับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากเหมาะแกการนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอร สามารถนํามาปรับสีเนื้อ
ไมใหเหมาะกับความตองการของลูกคาได ดังนั้น หากมีปริมาณความตองการไมยางพารามากขึ้น ยอมสงผลกระทบตอ
ตนทุนไมยางอันจะนํามาซึ่งผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของกิจการได ซึ่งในชวง 3 ปที่ผานมา ราคาไม
ยางพาราเฉลี่ยหนาโรงเลื่อยมีการปรับตัวแสดงดังกราฟดานลาง
กราฟแสดงราคาไมยางพาราเฉลี่ยหนาโรงเลื่อย

หมายเหตุ : พิจารณาราคาไมยางพาราเฉลี่ยรับซื้อหนาโรงเลื่อย ที่ขนาดเสนผานศูนยกลางตั้งแต 6 นิ้วขึ้นไป
ที่มา : สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
เนื่องจาก ปจจุบันภาครัฐสงเสริมใหเกษตรกรปลูกไมยางพาราเพิ่มมากขึ้น ตามโครงการสงเสริมปลูก
ยางพาราในพื้นที่แหงใหมระยะที่ 3 ระหวางป 2554 ถึงป 2556 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
มาตรา 21 ทวิ พื้นที่รวม 800,000 ไรทั่วประเทศ โดยแบงเปนแผนสงเสริมป 2554 จํานวน 200,000 ไร ป 2555 จํานวน
300,000 ไร และป 2556 จํานวน 300,000 ไร โดย ณ เดือนธันวาคม 2554 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกไมยางพาราเทากับ
12.76 ลานไร และ ณ เดือนมีนาคม 2555 มีพื้นที่ปลูกไมยางพาราเทากับ 13.81 ลานไร หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 8.16
เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2554 ทั้งนี้ การปลูกไมยางพาราครอบคลุมพื้นที่ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออก และภาคใต (ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ซึ่งการสงเสริมการปลูกไมยางพาราดังกลาวยอม
สงผลดีตอปริมาณและราคาไมยางพาราซึ่งเปนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตของบริษัท นอกจากนี้ ดวยการผลิตสินคาตามคําสั่ง
(Made to Order) เปนหลัก จึงชวยทําใหบริษัทสามารถวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับแผนการจําหนายได ทําใหบริษัท
สามารถกําหนดราคาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงแตละชวง เนื่องจากบริษัทสามารถเจรจากับลูกคาเพื่อเพิ่มราคา
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สินคาจากตนทุนที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นได นอกจากนี้ ดวยประสบการณในการดําเนินธุรกิจกวา 20 ป ทําใหบริษัทสามารถ
ประมาณการความตองการใชไมในแตละชวงเวลาไดอยางเหมาะสม
2.3 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน และการปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ําตามนโยบายรัฐบาล
บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรและกระดาษปดผิว ซึ่งแรงงานดานการผลิตถือเปนสวน
สําคัญ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 869 คน แบงเปนพนักงานประจําจํานวน 142 คน และ
ลูกจางรายวันจํานวน 727 คน ซึ่งรอยละ 90.50 ของจํานวนลูกจางรายวันทั้งหมดอยูในฝายโรงงาน/ผลิต ซึ่งการมีแรงงาน
เปนจํานวนมาก ยอมสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตและความสามารถในการแขงขันของกิจการ อีกทั้งการปรับเพิ่มอัตรา
คาแรงขั้นต่ําเปน 300 บาทตอคนตอวัน ตามนโยบายของภาครัฐที่มีผลบังคับใชพรอมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 มกราคม
2556 ยอมสงผลกระทบตอตนทุนดานแรงงาน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีแรงงานตางดาวคิดเปนรอยละ
79.78 ของลูกจางรายวันทั้งหมด ซึ่งบริษัทไดแจงขออนุญาตมีโควตาการจางแรงงานตางดาวจากสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดระยอง ผานบริษัทจัดหางานที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายใหดําเนินธุรกิจสงแรงงานไปทํางานตางประเทศและไดรับ
การรับรองจากกระทรวงแรงงานของประเทศดังกลาวแลว แตเนื่องจากในระหวางป คนงานมีการเปลี่ยนงานรวมทั้งบริษัทมี
การขยายธุรกิจอยูตลอดเวลา จึงอาจเกิดการหมุนเวียนของแรงงานเพิ่มขึ้น/ลดลง จนอาจสงผลกระทบตอความสามารถใน
การผลิตไดในบางชวง ซึ่งบริษัทตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงดังกลาว โดยมีแผนที่จะปรับปรุงสายการผลิต ดวยการ
นําเขาเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อใหกระบวนการผลิตเปนระบบอัตโนมัติ (Automatic System) มากขึ้น ซึ่งจะชวย
ลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานที่อาจเกิดขึ้นไดในระดับหนึ่ง
3. ความเสี่ยงดานการเงิน
3.1

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงิน
บริษัทพึ่งพิงแหลงเงินทุนในการดําเนินธุรกิจจากสถาบันการเงินในประเทศรวม 4 แหง ซึ่ง ณ วันที่ 30
กันยายน 2555 บริษัทมีภาระหนี้รวม 569.84 ลานบาท มีตนทุนทางการเงิน 25.07 ลานบาท โดยภาระหนี้สวนใหญ
ประมาณรอยละ 70 ของภาระหนี้รวมเปนภาระหนี้จากวงเงินกูยืมระยะสั้นเพื่อนํามาใชในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งไดแก วงเงินกู
เบิกเกินบัญชี วงเงินแพ็คกิ้งเครดิต วงเงินตั๋วสัญญาใชเงิน วงเงิน L/C, T/R วงเงินขายลดตั๋ว และวงเงินหนังสือค้ําประกัน
สวนที่เหลืออีกประมาณรอยละ 30 ของภาระหนี้รวมเปนภาระหนี้จากวงเงินกูยืมระยะยาวสําหรับนํามาใชในการจัด
โครงสรางกลุมเพื่อเตรียมความพรอมในการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
บริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการของเงินกูยืมระยะยาวในวงเงิน 40 ลานบาทที่ระบุใหกิจการตองรักษา
ระดับอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนไวไมเกิน 1.5 : 1 โดยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน
2555 เทากับ 4.11 : 1 ดังนั้น จากการพึ่งพิงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินตามที่กลาวขางตน บริษัทจึงอาจไดรับความ
เสี่ยงจากการถูกระงับการใชวงเงินดังกลาวเนื่องจากผิดเงื่อนไขการกูยืมที่ระบุในสัญญา รวมถึงอาจไดรับความเสี่ยงจาก
การผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู ซึ่งเปนตนทุนทางการเงินของกิจการที่อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกิจการ
ไดในที่สุด
บริษัทตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงดังกลาว โดยสําหรับประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการกูยืมสําหรับวงเงินกูยืม
ระยะยาวจํานวน 40 ลานบาท ซึ่งเปนวงเงินกูเดียวที่ระบุเงื่อนไขขางตนนั้น ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการเจรจากับเจาหนี้
สถาบันการเงินดังกลาวเพื่อขอผอนผันเงื่อนไขดังกลาว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีภาระหนี้สําหรับวงเงิน
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ดังกลาวคงเหลือเทากับ 27.96 ลานบาท และบริษัทไดแสดงรายการเงินกูยืมดังกลาวในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่
30 กันยายน 2555 เปนสวนหนึ่งของเงินกูยืมระยะยาวสวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปทั้งจํานวน เพื่อสะทอนใหเห็น
ถึงความเสี่ยงที่อ าจจะเกิดขึ้น และสําหรับความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงิน กูนั้น เมื่ อบริษัทไดเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว จะทําใหสวนของผูถือหุนของบริษัทเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลใหอัตราสวนดังกลาวลดลงไดระดับ
หนึ่ง
4. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ
4.1

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารหลัก
บริษัทเริ่มดําเนินธุรกิจจากการกอตั้งโดยนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ และขยายธุรกิจอยางตอเนื่องผานการบริหาร
อยางมืออาชีพของกลุมผูบริหารในครอบครัวสุขสวัสดิ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจมายาวนานกวา 20 ป ผูบริหาร
หลักของบริษัทไดสรางความนาเชื่อถือใหกับกิจการ และสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาทั้งในและตางประเทศมาโดย
ตอเนื่อง ดังนั้น บริษัทจึงอาจไดรับความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารหลักของบริษัทในดานการบริหารงาน ซึ่งหากมีการ
เปลี่ยนแปลงผูบริหารหลักอาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทได ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว
และไดสนับสนุนใหพนักงานของบริษัทมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติงานภายใตอํานาจหนาที่ที่กําหนด
อยางเต็มที่ รวมถึงผลักดันใหเกิดการทํางานเปนทีมเพื่อสรางศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานใหเพิ่มขึ้น ภายใต
การพิจารณาผลตอบแทนอยางเหมาะสมและเพียงพอ ควบคูไปกับการใหความสําคัญกับการฝกอบรมพนักงานทุกระดับให
มีความรูความเขาใจในการทํางานโดยเทาเทียมและสม่ําเสมอ รวมทั้งไดสงเสริมและมอบหมายใหพนักงานมีตําแหนง
หนาที่การงานที่สูงขึ้นเพื่อรองรับดานการบริหารจัดการของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมั่นใจวาจะสามารถลดการพึ่งพิงการ
บริหารงานโดยผูบริหารหลักไดในอนาคต
4.2 ความเสี่ยงจากการมีกลุมผูถือหุนรายใหญถือหุนมากกวารอยละ 75
บริษัทมีกลุมผูถือหุนรายใหญคือ กลุมสุขสวัสดิ์ ซึ่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2555 กลุมสุขสวัสดิ์ถือหุนบริษัทใน
สัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลว โดยภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก
ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้แลว กลุมสุขสวัสดิ์จะถือหุนในสัดสวนรอยละ 76.92 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลว
ซึ่งการถือหุนในสัดสวนดังกลาว อาจทําใหผูถือหุนรายยอยไดรับความเสี่ยงจากการที่ผูถือหุนรายใหญมีอิทธิพลตอการ
กําหนดนโยบายการบริหารงาน รวมถึงควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ
หรือการขอมติในวาระที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด 8 ทาน ซึ่ง
กรรมการตรวจสอบของบริษัททุกทาน ลวนแตเปนผูทรงคุณวุฒิที่เปนที่รูจักและยอมรับในสังคม โดยกรรมการตรวจสอบ
หนึ่งทานเขาดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการบริษัท ซึ่งถือเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพและสรางความโปรงใสในการ
บริหารจัดการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไดวาจางบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท จํากัด เขาทําหนาที่เปนหนวยงาน
ตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระจากฝายจัดการและขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทยัง
คํานึงถึงการใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเครงครัด
ดังนั้น ดวยโครงสรางที่มีการตรวจสอบและถวงดุลดังกลาว บริษัทจึงมั่นใจวาผูถือหุนทุกทาน รวมถึงผูมีสวนไดเสียกับบริษัท
จะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
5.1

ความเสี่ยงจากการอยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (“mai”) ในการรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้
บริษัทไดยื่นคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว เมื่อวันที่ [y] โดยบริษัท
แอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลวเห็นวา หุน
ของบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไม
นอยกวา 300 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว ดังนั้น บริษัทยังคงมีความไมแนนอนในการที่
จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ใหหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ผู
ลงทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองของหุนสามัญของบริษัทในตลาดรอง หากบริษัทไมสามารถกระจายหุนได
ครบถวนตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งจะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย
ฯ หรือหากหุนสามัญของบริษัทไมไดรับอนุญาตใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ หรือผูลงทุน
อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว

คําเตือน ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย
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