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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) โดยในชวงแรกมีวัตถุประสงคกอตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด
แบบประกอบดวยตนเอง ภายใตการบริหารงานโดยกลุมนักธุรกิจคนไทยนําโดยนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ในฐานะผูถือหุนราย
ใหญในปจจุบัน และครอบครัวสุขสวัสดิ์ซึ่งเปนผูกอตั้งและบุกเบิกธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายเฟอรนิเจอรมาตั้งแตชวงป
2535
ในป 2535 กลุมผูบริหารหรือกลุมครอบครัวสุขสวัสดิ์ไดกอตั้ง บริษัท อีสตโคสทอุตสาหกรรม จํากัด (ECI) เพื่อ
ประกอบธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบ ไมยางพาราแปรรูป และผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรไมยางพารา ในป 2539 ไดจดทะเบียน
กอตั้ง บริษัท อีสตโคสทดีไซน จํากัด (ECD) ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรทั้งในประเทศ
และตางประเทศ และประกอบกิจการนําเขาหรือสงออกเฟอรนิเจอรทุกชนิดตลอดจนวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ โดยยายฐาน
การผลิตจาก ECI ในสวนของการประกอบกิจการผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรไมยางพาราจาก ECI มาไวที่ ECD สงผล
ให ECI ไดเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจหลักมาเปนผูจําหนายเฟอรนิเจอรเพียงอยางเดียว โดยดูแลในดานการตลาด และ
รับผิดชอบสาขาและโชวรูมเพื่อการจัดแสดงสินคาและจําหนาย ภายใตตราสินคา “ELEGA” ซึ่งเปนตราสินคาสําหรับ
เฟอรนิเจอรไมยางพารา และเฟอรนิเจอรที่สั่งซื้อจากในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ ตอมาในป 2542 ไดจดทะเบียน
กอตั้ง บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (ECF) ขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรไมปารติเคิล
บอรดแบบประกอบดว ยตัวเอง ซึ่งขณะนั้นกระแสความนิยมในเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดกําลังเพิ่มขึ้นอยางมาก
หลังจากนั้นในชวงป 2545 ไดดําเนินการจดทะเบียนกอตั้งบริษัทขึ้นอีก 2 แหง ไดแก บริษัท วี - ชัท เดคคอร จํากัด (VCD)
เพื่อประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและจําหนายกระดาษปดผิวไม และใหบริการตัดแผนปดขอบไม (พีวีซี) เพื่อจําหนายใหแก
โรงงานผลิตเฟอรนิเจอรทั่วไป และในปเดียวกันไดกอตั้ง บริษัท วี - ชัท อินดัสทรี จํากัด (VCI) เพื่อประกอบธุรกิจหลักเปน
ผูผลิตและจําหนายไมยางพาราแปรรูปอบแหง ซึ่งยายฐานการผลิตจาก ECD มาไวที่ VCI
โครงสรางการถือหุนในขณะนั้นของ บริษัท 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 และผูมีอํานาจ
ควบคุมในทุกบริษัท
ตอมาในป 2553 ผูบริหารกลุมบริษัทอีสตโคสทไดวางแผนสําหรับการเตรียมตัวเพื่อเขาเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ทางบริษัทจึงไดดําเนินการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจและการเงินภายในกลุมบริษัท
อีสตโคสทใหม โดยใชรูปแบบการปรับปรุงโครงสรางการดําเนินงานและการเงินของแตละบริษัทรวม 4 บริษัท (ECD ECI
VCD และ VCI) ใหมาอยูภายใตการควบคุมดวยวิธีการเขาซื้อทรัพยสินที่ใชในการดําเนินธุรกิจของแตละบริษัทมาไวที่
บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (ECF) เพียงแหงเดียว ในราคาซื้อขายสําหรับอาคาร และเครื่องจักรตามวิธีการประเมิน
ที่ดําเนินการโดยบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (TVA) และ
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สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย (VAT) จากผูประเมินราคาอิสระสองราย โดยราคาซื้อขายอางอิงจากราคา
ประเมินที่ต่ํากวา ซึ่งในขณะนั้นการจัดรูปแบบโครงสรางดังกลาว เปนไปเพื่อคํานึงถึงประโยชนในการเตรียมตัวสําหรับเขา
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) การขจัดปญหารายการระหวางกัน (Connected Transaction)
ปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) และเพื่อใหการดําเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเปนสําคัญ
นอกจากนี้ สาเหตุที่เลือกใหบริษัท อีสตโคสตเฟอรนิเทค จํากัด เปนบริษัทหลักที่จะเตรียมตัวเพื่อเขาเปนบริษัทจดทะเบียน
เนื่องจากมีรูปแบบการดําเนินธุรกิจหลักคือ การเปนผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรประเภทไมปารติเคิลบอรด ซึ่งมีอัตรา
การเติบโตของรายไดจากการขายที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง มีรายไดจากการขายสูงสุดและมีผลการดําเนินงานที่ดีกวาบริษัทอื่น
ๆ ในกลุม ประกอบกับยังมีชวงเวลาที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) เหลืออยู ในขณะที่บริษัทอื่นในกลุมไดใชสิทธิจาก
การสงเสริมการลงทุนครบถวนตามกําหนดเวลา
ภายหลังจัดโครงสรางการดําเนินธุรกิจใหม บริษัทจึงมีลักษณะการดําเนินธุรกิจครอบคลุมดานตาง ๆ ดังนี้
1. ผูผลิตและจําหนายไมยางพาราแปรรูปอบแหง เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา
และบางสวนจําหนายใหกับบุคคลภายนอก
2. ผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรไมยางพารา
3. ผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด
4. ผูจัดจําหนายผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร (Trading) สําหรับเฟอรนิเจอรไมยางพาราที่ทางบริษัทเปนผูผลิต
เอง และเฟอรนิเจอรไมจริงที่สั่งซื้อมาทั้งจากในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ
5. ผูผลิตสวนตกแตงเฟอรนิเจอร ไดแก กระดาษปดผิว และใหบริการตัดแผนปดขอบไม (พีวีซี) เพื่อใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด และเพื่อจําหนายใหกับบุคคลภายนอก
ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการของ ECD ECI VCD และ VCI ไดจัดการประชุมขึ้นในชวงเดือนกันยายน ป 2555 เพื่อ
เปนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบใหมี
การกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจที่จะไมแขงขันกับ บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (ซึ่งขณะนั้นยังเปนบริษัทจํากัด)”
และเนื่องจากทั้ง 4 บริษัทดังกลาวมีผลขาดทุนสะสมจึงอยูระหวางรอใชประโยชนจากผลขาดทุนสะสม หรือพิจารณาเพื่อให
ชําระบัญชีและปดกิจการใหเรียบรอยตอไป
โดยขณะนี้ในแตละบริษัทอยูระหวางการหารือรวมกับที่ปรึกษากฎหมาย
เกี่ยวกับการดําเนินการชําระบัญชีเพื่อปดกิจการ เนื่องจากในบางบริษัทยังมีรายการหนี้สินที่อยูระหวางการเรียกเก็บและ
จายชําระคืน และคดีความที่ในบางบริษัทเปนผูฟองรองเรียกชําระคาสินคาจากลูกหนี้บางราย

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรจากไมปารติเคิล
บอรดและไมยางพารา กระดาษปดผิว ไมยางพาราแปรรูปอบแหง เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอร การจัด
จําหนายเฟอรนิเจอรไมยางพาราที่บริษัทเปนผูผลิต และเฟอรนิเจอรไมจริงที่สั่งซื้อจากทั้งในประเทศและตางประเทศ และ
ใหบริการตัดแผนปดขอบไม (พีวีซี) เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด
บริษัทมีบริษัทยอย 1 แหง คือ บริษัท วีวี – เดคคอร จํากัด (V V Décor) เปนบริษัทยอยเพียงแหงเดียวที่บริษัทถือ
หุนในสัดสวนรอยละ 99.95 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) ชําระเต็มมูลคา กอตั้งขึ้นเพื่อ
ประกอบธุรกิจดานการตลาด (Trading) เพื่อเปนผูจําหนายกระดาษปดผิวใหกับลูกคาบางรายของบริษัท
ผลิตภัณฑของบริษัทและบริษัทยอย สามารถแบงกลุมสินคาหลักได 5 ประเภท คือ
1. เฟอรนิเจอรไมยางพารา
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2. เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด
3. เฟอรนิเจอรที่จําหนายผานโชวรูม
4. กระดาษปดผิว
5. ไมยางพาราแปรรูปอบแหง

บริษัทมีรายไดโดยสวนใหญมาจากการผลิตและจําหนายตามคําสั่งซื้อ (Made to order) การผลิตและจําหนาย
โดยใช ต ราสิ น ค า ของบริ ษั ท ได แ ก เฟอร นิ เ จอร ไ ม ป าร ติ เ คิ ล บอร ด และไม ย างพารา ให กั บ ลู ก ค า ทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ โดยกลุมลูกคาในประเทศ ประกอบดวยกลุมรานคาปลีกขนาดใหญ (Modern Trade) ไดแก เทสโก โลตัส
(Tesco Lotus) บิ๊กซี (Big C) โฮมโปร (Home Pro) สําหรับลูกคาตางประเทศจะเปนการผลิตและจําหนายตามคําสั่งซื้อ
ใหกับบริษัทผูจําหนายเฟอรนิเจอร และรานคาปลีกรายใหญ (Modern Trade) หลายรายในประเทศญี่ปุน โดยหาก
พิจารณาจากโครงสรางรายไดจากการขายทั้งหมดของบริษัท จะพบวา ในปจจุบันบริษัทมีสัดสวนการขายใหกับลูกคา
ประเทศในญี่ปุนมากกวารอยละ 55 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”
จะเปนตราสินคาที่บริษัทใชสําหรับการจําหนายเฟอรนิเจอรไมจริงภายในโชวรูมสาขาเพื่อแสดงสินคาและ
จําหนายเฉพาะเฟอรนิเจอรไมยางพาราที่ทางบริษัทเปนผูผลิตเอง และเฟอรนิเจอรทั้งสวนที่สั่งซื้อจากภายในประเทศและ
สวนที่นําเขาจากตางประเทศที่เปนไมจริงเทานั้น ซึ่งโชวรูมจะตั้งอยูในอินเด็กซ ลีฟวิ่ง มอลล (Index Living Mall) และ โฮ
มโปร (Home Pro) โดยมีจํานวนโชวรูม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เทากับ 12 สาขา และ 3 สาขา ตามลําดับ นอกจากชอง
ทางการจําหนายสินคาตามที่กลาวมาขางตนแลว บริษัทยังมีรายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอรใหกับกลุมรานคาปลีกราย
ยอยทั่วไป (Dealer) ซึ่งสัดสวนดังกลาวยังมีมูลคาไมสูง เนื่องจากบริษัทไดเริ่มขยายชองทางการจําหนายดังกลาวเมื่อชวง
เดือนกรกฎาคม ป 2555 ที่ผานมา ทั้งนี้ บริษัทอยูระหวางการขอจดทะเบียนตราสินคาใหมในนาม “Costa” โดยจะแลว
เสร็จภายใน 6 เดือนขางหนา เพื่อใชเปนตราสินคาสําหรับการจําหนายผานทาง Dealer โดยบริษัทเริ่มมีรายไดจากการ
จําหนายเฟอรนิเจอรในตราสินคาดังกลาวตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 2555 ที่ผานมา

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ขอมูลตัวเลขที่นําเสนอในสวนของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน ป 2552 จะเปนตัวเลขจากงบเสมือน
ควบรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน ซึ่งงบเสมือนควบรวมดังกลาว ทางบริษัทเปนผูจัดทําขึ้น เพื่อแสดงฐานะการเงิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด
และบริษัทในเครือนี้ขึ้นเปนกรณีพิเศษเพื่อนําเสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาฐานะการเงินรวม
และผลการดําเนินงานรวมของบริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด และบริษัทในเครือ
ขอมูลตัวเลขที่นําเสนอในสวนของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน ป 2553 (ปที่มีการรวมธุรกิจภายใต
การควบคุมเดียวกัน) จะเปนตัวเลขจากงบการเงินรวมสําหรับกลุมกิจการ ซึ่งทางบริษัทไดมีการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับ
กลุมกิจการสําหรับป 2553 ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท อีสต
โคสทเฟอรนิเทค จํากัด และบริษัทในเครือซึ่งอยูภายใตการควบคุมเดียวกันขึ้นเปนกรณีพิเศษ โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ
เพียงเพื่อใชเปนขอมูลเปรียบเทียบกับงบการเงินของบริษัท สําหรับป 2554 (หลังการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน)
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โดยงบการเงินป 2553 มีการตัดรายการระหวางบริษัทและบริษัทในเครือทั้ง 4 แหง ยกเวนรายการเจาหนี้ที่เกิดจากการรวม
ธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
โดยบริษัทในเครือซึ่งอยูภายใตการควบคุมเดียวกันตามที่จะปรากฏในงบเสมือนควบรวมกิจการ สําหรับป 2552
และงบการเงินรวมสําหรับกลุมกิจการ สําหรับป 2553 ประกอบดวย
1. บริษัท อีสตโคสท อุตสาหกรรม จํากัด (ECI) ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจําหนายเฟอรนิเจอร
2. บริษัท อีสตโคสท ดีไซน จํากัด (ECD) ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอร
3. บริษัท วี - ชีท อินดัสทรี จํากัด (VCD) ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายกระดาษปดผิว
4. บริษัท วี - ชัท เดคคอร จํากัด (VCI) ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายไมแปรรูปอบแหง
โดยบริษัทและบริษัทในเครือทั้งสี่แหง มีผูถือหุนหลักซึ่งถือหุนในแตละบริษัทดวยสัดสวนที่เทา ๆ กัน ไดแก
คุณวัลลภ สุขสวัสดิ์ คุณวราภรณ สุขสวัสดิ์ คุณชาลี สุขสวัสดิ์ คุณอารักษ สุขสวัสดิ์ และคุณทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ โดยผูถือหุน
ทุกทานเปนกรรมการของบริษัทและบริษัทในเครือทั้งสี่แหง ดังนั้น บริษัทเหลานี้จึงเปนกลุมกิจการซึ่งอยูภายใตการควบคุม
เดียวกัน
ขอมูลตัวเลขที่นําเสนอในสวนของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน ป 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 (หลังการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน) และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 จะเปนตัวเลขจากงบ
การเงินรวม ของบริษัทและบริษัทยอย (บริษัท วีวี-เดคคอร จํากัด ในฐานะบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนอยูรอยละ 99.95 จด
ทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554)
รายไดหลัก
รายไดของบริษัทสามารถแบงแยกตามประเภทผลิตภัณฑและชองทางการจัดจําหนาย โดยปจจุบันบริษัทมีรายได
จากการจําหนายเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 70 เมื่อเทียบกับรายไดจากการขาย และมี
รายไดจากการผลิตตามคําสั่งซื้อ (Made to order) คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 64 เมื่อเทียบกับรายไดจากการขาย
นอกจากนี้ยังสามารถแบงไดออกเปนรายไดจากการจําหนายตางประเทศ และภายในประเทศ คิดเปนสัดสวนในปจจุบัน
ประมาณรอยละ 60 และรอยละ 40 ตามลําดับ
บริษัทมีรายไดจากการขายในชวงป 2552 ป 2553 และ ป 2554 เทากับ 815.30 ลานบาท 942.15 ลานบาท และ
982.77 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นเทากับรอยละ 15.56 เมื่อเปรียบเทียบระหวางป 2552 และ 2553
และรอยละ 4.31 เมื่อเปรียบเทียบระหวางป 2553 และ 2554 ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของประเภทผลิตภัณฑ จะ
พบวา ในชวงป 2553 รายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเกิดจากบริษัทมีอัตราการเติบโตของรายไดจากการ
จําหนายเฟอรนิเจอรปารติเคิลบอรด และเฟอรนิเจอรซื้อมาเพื่อจําหนาย คิดเปนอัตราการเติบโตเมื่อเปรียบเทียบกับชวงป
2552 เทากับรอยละ 13.07 และรอยละ 83.24 ตามลําดับ สําหรับชวงป 2554 รายไดจากการขายของบริษัทเติบโตขึ้นจาก
การเติบโตของยอดขายเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดเปนสําคัญ คิดเปนอัตราการเติบโตเมื่อเปรียบเทียบกับชวงป 2553
เทากับรอยละ 11.22
บริษัทมีรายไดจากการขายในชวง 9 เดือนแรกของป 2555 เทากับ 758.13 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น
เทากับรอยละ 3.5 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาอัตราการเติบโตของรายไดจากการ
ขายในป 2555 เติบโตคอนขางนอยเมื่อเปรียบเทียบกับชวงที่ผานมา สาเหตุที่สําคัญเกิดจากยอดคําสั่งซื้อของลูกคาใน
ตางประเทศบางรายลดปริมาณการสั่งซื้อลงจากเดิม เนื่องจากอยูในระหวางการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรูปแบบเฟอรนิเจอร
ที่จะสั่งซื้อ หรืออยูระหวางการพิจารณากระแสความนิยมเฟอรนิเจอรใหมีรูปแบบใหม ๆ เพื่อใหการสั่งจางผลิตสินคาเปนไป

หนาที่ 1.0 - 4

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

อยางสอดคลองกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในตลาดเฟอรนิเจอรสําหรับกลุมผูบริโภค โดยยอดคําสั่งซื้อดังกลาวจะลดลง
อยางมีนัยสําคัญสําหรับเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดสําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2555 แตทั้งนี้บริษัทสามารถจัดหา
คําสั่งจางผลิตสําหรับเฟอรนิเจอรไมยางพาราจากลูกคาประเทศญี่ปุนไดเพิ่มขึ้นจากเดิม
โดยสามารถนํามาชดเชยสวน
คําสั่งจางผลิตของเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดที่ลดลงได สงผลใหในชวง 9 เดือนแรกของป 2555 มีอัตราการเติบโตที่นอย
กวาเมื่อเปรียบเทียบกับชวงที่ผานมา
รายไดรวม ในป 2552 ป 2553 และ ป 2554 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 823.90 ลานบาท 962.18 ลานบาท และ
995.33 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป (CAGR) เทากับ รอยละ 9.91 มูลคารายไดรวมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องตามการเติบโตที่สําคัญของรายไดจากการขาย
สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 767.25 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป
กอนรอยละ 3.58
อัตรากําไรขั้นตน
บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตน ในป 2552 ป 2553 และ ป 2554 คิดเปนสัดสวนกําไรขั้นตนตอรายไดจากการขาย รอย
ละ 17.67 รอยละ 13.68 และรอยละ 17.20 ตามลําดับ หรือคิดเปนมูลคากําไรขั้นตน เทากับ 144.06 ลานบาท 128.84
ลานบาท และ 169.02 ลานบาท ตามลําดับ
สาเหตุสําคัญที่ทําใหบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนปรับตัวเพิ่มขึ้นหากพิจารณาโดยเปรียบเทียบระหวางชวงป 2553
และป 2554 เกิดจากบริษัทไดปรับนโยบายในกระบวนการผลิตใหมโดยเนนลดตนทุนการผลิตสินคา การสั่งซื้อเครื่องจักร
กึ่งอัตโนมัติ (Semi-Autimatic Machine) เพื่อใชในกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดที่มากขึ้นจากเดิม เพื่อจะ
ไดลดตนทุนในสวนของจํานวนพนักงานในกระบวนการผลิต การฝกอบรมพนักงานเพื่อใหมีทักษะและความชํานาญในการ
ผลิตเพื่อลดสวนสูญเสีย ประกอบกับบริษัทสามารถเจรจาตอรองเพื่อขอปรับราคาสินคากับลูกคาได และปริมาณคําสั่งซื้อที่
เพิ่มขึ้นชวยลดคาใชจายในการผลิตคงที่ตอหนวยใหลดลงจากเดิม โดยแมวา ในป 2554 ราคาไมยางพาราจะปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ้นจากชวงป 2553 ถึงประมาณรอยละ 40 ก็ตาม
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 รอยละ 2.72 และ รอยละ 3.04 หรือคิดเปนมูลคา กําไรสุทธิเทากับ 24.98 ลานบาท 26.20 ลานบาท และ
30.23 ลานบาท ตามลําดับ
สําหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิ เทากับรอยละ 3.63 หรือคิดเปนมูลคาเทากับ 27.88
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน ที่มีสัดสวนรอยละ 1.69 คิดเปนมูลคาเทากับ 12.53 ลานบาท
โดยผลกระทบสําคัญตอผลประกอบการโดยรวมที่ผานมาของบริษัท สําหรับปจจัยภายนอกคือ การปรับตัวเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของราคาไมยางพาราซึ่งใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพาราของบริษัท ปริมาณคําสั่งซื้อจากลูกคาที่
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เขามาเพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งสงผลตอคาใชจายในการผลิตคงที่ตอหนวยที่จะเกิดการประหยัดตอขนาด (Economies of scale)
ที่จะชวยใหบริษัทสามารถบริหารจัดการตนทุนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น สําหรับปจจัยภายในคือ ความสามารถในการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงการลงทุนนําเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและ
สามารถลดจํานวนพนักงานในสายการผลิตเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดใหลดลงจากเดิม การเพิ่มทักษะและความชํานาญ
ในการผลิตใหกับบุคลากรเพื่อชวยลดตนทุนและคาใชจายที่จะเกิดขึ้นจากสวนสูญเสียได ความสามารถในการบริหารจัดการ
คาใชจายในการขายและบริหารใหอยูในสัดสวนที่ใกลเคียงจากเดิมแมวาบริษัทจะมีรายไดจากการขายสินคาเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีมูลคาสินทรัพยหมุนเวียน
เทากับ 228.57 ลานบาท 221.91 ลานบาท 248.06 ลานบาท และ 359.86 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 91.19 ลานบาท 94.90 ลานบาท และ 139.77 ลานบาท คิด
เปนสัดสวนตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ 25.93 รอยละ 18.57 รอยละ 10.78 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 38.15 วัน 34.08 วัน และ 41.79 วัน ตามลําดับ
โดยในชวง 9 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ที่นานขึ้นกวาเดิมเมื่อเทียบกับชวงอดีต
ที่ผานมา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีรายการลูกหนี้การคา - สุทธิเทากับ 139.77 ลานบาท มูลคาลูกหนี้
การคาโดยสวนใหญ (เฉพาะกลุมลูกหนี้การคา-บริษัทอื่น) ประมาณรอยละ 63 อยูในกลุมลูกหนี้การคาที่ยังไม
ถึงกําหนดชําระ ปจจุบันลูกคาที่บริษัทพิจารณาใหเครดิตเทอมทั้งหมดจะเปนลูกคา Modern Trade
ภายในประเทศ ซึ่งที่ผานมากลุมลูกคาดังกลาวไมมีปญหาเรื่องการเรียกเก็บหนี้แตอยางใด สําหรับลูกคา
ตางประเทศบริษัทกําหนดเงื่อนไขการชําระเงินเปน 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 94.85 ลานบาท 121.97 ลานบาท และ 198.14 ลาน
บาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ 25.68 รอยละ 19.32 รอยละ 13.86 และรอยละ 19.79
ตามลําดับ
สินคาคงเหลือของบริษัทคือ วัตถุดิบที่เตรียมไวใชในการผลิต สินคาระหวางทํา และสินคา
สําเร็จรูปที่เก็บสตอกไวเพื่อจําหนาย
รวมถึงเฟอรนิเจอรที่นําเขาจากตางประเทศและที่สั่งซื้อจาก
ภายในประเทศเพื่อจําหนาย โดยหากพิจารณาจากอดีตที่ผานมาจะพบวา มูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นตาม
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ปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง หากพิจารณาระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย ในชวงป 2552 ป 2553 ป
2554 และชวง 9 เดือนแรกของป 2555 พบวา บริษัทมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (คํานวณโดยใชสินคา
คงเหลือ – กลุมสินคาสําเร็จรูป โดยไมรวมสินคาระหวางผลิต สินคาระหวางทางและวัตถุดิบที่ใชในการ
ผลิต) เทากับ 38.29 วัน 29.35 วัน 31.74 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 269.12 ลานบาท 632.14 ลานบาท และ 641.56 ลานบาท ตามลําดับ มีรายละเอียด
ในแตละรายการที่สําคัญ ดังตอไปนี้
- 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 358.13 ลานบาท
และ 385.97 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ 37.33 รอยละ 50.66 รอยละ 40.69
และรอยละ 38.54 ตามลําดับ
หากพิจารณามูลคาการลงทุนในสินทรัพยที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผานมา จะพบวา ในป 2553 บริษัท อีสต
โคสทเฟอรนิเทค จํากัด มีมูลคาทรัพยสินที่ซื้อจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันซึ่งเปนไปตามนโยบายการ
จัดโครงสรางของกลุมอีสตโคสทกรุปที่เกิดขึ้นในระหวางป 2553 ถึงป 2554 โดยแบงรายการหลัก ๆ
ออกเปนสวนของที่ดินที่ซื้อจากกรรมการบริษัท (ประกอบดวยเงินจายซื้อที่ดินใหกับคุณวัลลภ สุขสวัสดิ์
38.58 ลานบาท คุณชาลี คุณอารักษ และคุณทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ 28.91 ลานบาท และคุณวราภรณ สุข
สวัสดิ์ 8.06 ลานบาท มูลคารวมเทากับ 75.55 ลานบาท) เพื่อจัดโครงสรางทรัพยสินที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของ
โรงงานเขาเปนกรรมสิทธิ์ในนามของบริษัท ในราคาทุนที่ 76.31 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีรายการจายซื้อ
เครื่องจักร-อุปกรณที่ใชในการผลิตในราคา 64.50 ลานบาท เปนการซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวของกันตาม
กระบวนการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจของกลุมอีสตโคสทกรุป จํานวน 3 บริษัท ไดแก บริษัท อีสต
โคสท อุตสาหกรรม จํากัด บริษัท อีสตโคสท ดีไซน จํากัด และบริษัท วี-ชัท อินดัสทรี จํากัด โดยการขาย
ทรัพยสินใหกับบริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด ในขณะนั้น (ราคาซื้อขายเปนราคาที่อางอิงจากราคา
ประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ ไดแก บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด และบริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้
คอนซัลแทนท จํากัด เปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคา
อิสระไทย (TVA) และ สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย (VAT) โดยกําหนดราคาซื้อขายจาก
ราคาประเมินที่ต่ํากวา สําหรับป 2554 บริษัทมีมูลคาซื้อทรัพยสินถาวรจากบริษัทที่เกี่ยวของกันและบุคคลที่
เกี่ยวของกันรวม 231.25 ลานบาท บริษัทไดซื้ออาคารและสวนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ
ระบบไฟฟา เครื่องตกแตงติดตั้ง เครื่องใชสํานักงาน และยานพาหนะจากบริษัทที่เกี่ยวของรวม 4 บริษัท
โดยเพิ่มเติมการซื้อทรัพยสินจาก บริษัท วี-ชัท เดคคอร จํากัด อีกหนึ่งแหง เปนการดําเนินการที่ตอเนื่องจาก
ป 2553 ในการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ โดยราคาซื้อขายใชราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระ 2
รายตามที่กลาวขางตน ในสวนอาคาร โดยใชวิธีตนทุน Cost Approach และเครื่องจักรใชวิธี Market
Approach โดยบริษัทไดดําเนินการปรับโครงสรางกลุมบริษัทเหลือเพียง บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด
เปนบริษัทเดียวที่ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องเปนที่เรียบรอย ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และเนื่องจาก
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บริษัทซื้ออาคาร และเครื่องจักรตามราคาประเมินซึ่งสูงกวามูลคาทางบัญชี ดังนั้นมูลคาสวนที่เกินกวา
มูลคาทางบัญชีจะปรากฏอยูในรายการสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันในสวน
ของผูถือหุนที่มูลคาติดลบ 217.67 ลานบาท
นอกจากทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจแลว ในชวงป 2553 และ 2554
บริษัทยังอยูระหวางการลงทุนเพิ่มเติมในอาคารโรงงานและเครื่องจักรเพื่อใชเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต โดยในสวนเครื่องจักรมีการลงทุนเครื่องจักรกึ่งอัตโนมติ (Semi-Automatic Machine)
เพื่อใชในกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรไมปาติเคิลบอรดเพิ่มขึ้น
โดยมีมูลคาเพิ่มขึ้นของอาคารระหวาง
กอสรางและเครื่องจักรระหวางติดตั้งเทากับ 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 28.76 และรอยละ 23.48 ตามลําดับ
ในป 2554 บริษัทใชราคาประเมินซึ่งเปนวิธีตีราคาใหมในการวัดมูลคาอาคาร และเครื่องจักรเพื่อรับรู
มูลคายุติธรรมของทรัพยสินที่เปลี่ยนแปลงไปจากมูลคาตามบัญชีอยางมีนัยสําคัญ โดยใชวิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) สําหรับการประเมินราคาเครื่องจักร และใชวิธีตนทุน (Cost Approach)
สําหรับการประเมินราคาอาคาร ซึ่งทําใหอาคาร และเครื่องจักร มีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเพิ่มขึ้น
ประมาณ 170.6 ลานบาท และ 104.10 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทบันทึกมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่
เพิ่มขึ้นดังกลาวเปน รายการสวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน
สินทรัพยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีมูลคาสินทรัพยรวม
เทากับ 406.97 ลานบาท 491.03 ลานบาท 880.20 ลานบาท และ 1,001.43 ลานบาท ตามลําดับ
สาเหตุสําคัญที่ทําใหรายการสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบในชวงอดีตที่ผานมาถึงชวง 9
เดือนแรกของป 2555 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาของที่ดิน ที่มีการซื้อจากกรรมการบริษัท เขาเปนกรรมสิทธิ์ในนาม
บริษัทซึ่งเปนสวนหนึ่งของการปรับโครงสรางธุรกิจของกลุมกิจการสําหรับการเตรียมตัวเขาเปนบริษัทจดทะเบียน การลงทุน
กอสรางในสวนของอาคาร และการลงทุนเครื่องจักรที่ใชในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม ตอมาในป 2554 บริษัทไดประเมินราคา
ทรัพยสินทําใหมูลคาทางบัญชีของอาคาร และเครื่องจักรเพิ่มขึ้น สวนที่เพิ่มขึ้นจากมูลคาทางบัญชีจะถูกแสดงในรายการ
สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน สวนสาเหตุอื่นรองลงมาเกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือในชวง
ป 2555 เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของยอดขาย
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หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียนรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีมูลคาหนี้สินหมุนเวียน
เทากับ 640.09 ลานบาท 800.23 ลานบาท 603.71 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 350.44 ลานบาท 367.29 ลานบาท และ
391.57 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอหนี้สินและสวนของผูถือหุน เทากับรอยละ 109.84 รอยละ 71.37 รอยละ
41.73 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 163.66 ลานบาท 137.22 ลานบาท และ 181.66 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอหนี้สินและ
สวนของผูถือหุน เทากับรอยละ 35.11 รอยละ 33.33 รอยละ 15.59 และรอยละ 18.14 ตามลําดับ หาก
พิจารณาโดยภาพรวมจะพบวา บริษัทมีมูลคาเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
ในชวงที่ผานมาบริษัทมีระยะเวลาการจายชําระหนี้ ในป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ชวง 9 เดือนแรกของป
2555 มีระยะเวลาเทากับ 67.99 วัน 67.84 วัน 66.55 วัน และ 71.09 วัน ตามลําดับ โดยบริษัทสามารถ
บริหารระยะเวลาการจายชําระหนี้ไดใกลเคียงกันตลอดชวงที่ผานมา และมีระยะเวลาจายชําระคืนหนี้เพิ่มขึ้น
เล็กนอยในชวง 9 เดือนแรกของป 2555
- เจาหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2553 และ ป 2554 มีมูลคาเทากับ 208.89 ลาน
บาท และ 0.46 ลานบาท ตามลําดับ โดยเกิดจากการตั้งมูลคาเจาหนี้อื่นสําหรับการจายซื้อทรัพยสินใหกับ
บริษัทในเครือ 4 แหง เพื่อปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นในระหวางป 2553 และ 2554 ที่ผานมา
หนี้สินไมหมุนเวียนรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีมูลคาหนี้สินไมหมุนเวียน
เทากับ 28.47 ลานบาท 20.94 ลานบาท 104.58 ลานบาท และ 94.12 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดในรายการที่
สําคัญ ดังนี้
- เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มี
มูลคาเทากับ 26.21 ลานบาท 18.77 ลานบาท 95.90 ลานบาท และ 78.53 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน เทากับรอยละ 6.44 รอยละ 3.82 รอยละ 10.89 และรอยละ 7.84 ตามลําดับ โดย
มูลคาเงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในชวงป 2554 เกิดจากบริษัทไดรับการสนับสนุนวงเงิน
สินเชื่อระยะยาวเพิ่มขึ้นจากป 2553 รวม 163.00 ลานบาท เพื่อใชสําหรับขยายการกอสรางอาคารโรงงาน
และลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณสําหรับใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
รวมถึงการจัด
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โครงสรางวงเงินสินเชื่อเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการใชเงิน และวงเงินสินเชื่อเพื่อใชประกอบการจัด
โครงสรางกลุมกิจการในระหวางป 2553 และ 2554
- เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจายแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 มีมูลคาเทากับ 1.58 ลาน
บาท และหลังจากนั้น ตั้งแต ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2553 จนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทไมมี
รายการเงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจายแกบริษัทที่เกี่ยวของกันแตอยางใด
หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีมูลคาหนี้สินรวม เทากับ
668.56 ลานบาท 821.17 ลานบาท 708.29 ลานบาท และ 802.20 ลานบาท ตามลําดับ
สาเหตุสําคัญที่ทําใหรายการหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบในชวงอดีตที่ผานมาถึงชวง 9
เดือนแรกของป 2555 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการเงินกูยืมระยะยาว – สุทธิ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการขอรับการสนับสนุนวงเงิน
สินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใชในการกอสรางอาคารโรงงานสวนขยายและการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณเพื่อใชเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดโครงสรางวงเงินสินเชื่อเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการใชเงิน และ
วงเงินสินเชื่อเพื่อใชประกอบการจัดโครงสรางกลุมกิจการในระหวางป 2553 และ 2554
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 ป 2553 ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีมูลคาสวนของผูถือหุน
เทากับ ติดลบ 261.60 ลานบาท ติดลบ 330.14 ลานบาท 171.91 ลานบาท และ 199.23 ลานบาท ตามลําดับ
สําหรับป 2552 เนื่องจากเปนการพิจารณาตัวเลขจากงบเสมือนควบรวมกิจการ ดังนั้นสวนของผูถือหุน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 จึงมีผลติดลบ เนื่องจาก 4 บริษัทในเครือ มีสวนของผูถือหุนติดลบ เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมเกินทุน
โดยในแตละบริษัท ไดแก ECI ECD VCD และ VCI มีสวนของผูถือหุนเทากับ ติดลบ 53.20 ลานบาท ติดลบ 204.70 ลาน
บาท ติดลบ 2.49 ลานบาท และ ติดลบ 58.08 ลานบาท ตามลําดับ ในขณะที่ ECF มีสวนของผูถือหุนเทากับ 56.87 ลาน
บาท ดังนั้นเมื่อรวมทั้ง 5 บริษัท จึงไดยอดรวมเทากับ ติดลบ 261.60 ลานบาท
สําหรับป 2553 เนื่องจากเปนการพิจารณาตัวเลขจากงบการเงินรวมสําหรับกลุมกิจการ จะพบวา ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 สวนของผูถือหุนของบริษัทซึ่งมีอํานาจควบคุม (สวนของผูถือหุนของ ECF ในปที่เริ่มการปรับโครงสราง
กิจการ) มีมูลคาเทากับ ติดลบ 69.60 ลานบาท ซึ่งสาเหตุสําคัญเกิดจากรายการสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน ติดลบ 217.67 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีรายการบัญชีสวนไดเสียที่เปนของผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทอื่น
ในกลุมบริษัทที่มีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน มีมูลคาเทากับ ติดลบ 260.54 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคาของผล
ขาดทุนสะสมสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทที่เกี่ยวของกัน 4 แหงที่งบการเงินของบริษัทดังกลาวไดถูกนํามา
จัดทํางบการเงินรวมสําหรับกลุมกิจการ โดยยอดคงเหลือดังกลาวเปนสวนที่ตองถูกรับผิดชอบสวนตัวโดยผูถือหุนของบริษัท
ทั้ง 4 แหงและไมมีสวนที่ตองถูกรับผิดชอบโดย บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ดังนั้นเมื่อ
คํานวณมูลคาสวนของผูถือหุนภายหลังรายการดังกลาว จึงปรากฎเปนมูลคาสวนของผูถือหุนเทากับ ติดลบ 330.14 ลาน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตอมาในป 2554 ซึ่งเปนปที่การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันของบริษัทและบริษัท
ในเครือไดดําเนินการแลวเสร็จสมบูรณ ฐานะการเงินของบริษัทในเครือทั้งสี่แหงไดถูกแยกออกไปอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
จาก ECF และจะเปนสวนที่ตองรับผิดชอบเต็มจํานวนโดยผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทในเครือดังกลาวแทน

หนาที่ 1.0 - 10

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

โดยสวนของผูถือหุนมีรายละเอียดในรายการที่สําคัญ ดังนี้
- ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีมูลคาเทากับ 100.00 ลานบาท เกิดจาก
การรวมมูลคาทุนจดทะเบียนของ 5 บริษัท ในชวงที่ผานมาตามรูปแบบของงบเสมือนควบรวมกิจการ ตอมา
ขอมูลในป 2553 ที่แสดงตัวเลขตามงบการเงินรวมสําหรับกลุมกิจการ และเปนปที่เริ่มการปรับโครงสราง
กิจการ จึงแสดงมูลคาทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวของ ECF เพียงแหงเดียวเทานั้น โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม ป 2553 และ ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเทากับ 90.00
ลานบาท 100.00 ลานบาท และ 100.00 ลานบาท ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีทุนจด
ทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวเทากับ 100.00 ลานบาท ตามขอมูลงบการเงินรวมของบริษัท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 9.99 ตอหนี้สินและสวนของผูถือหุน โดยในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันที่ 11
ตุลาคม 2555 ไดมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 130.00 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 520.00 ลาน
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท โดยหุนจํานวน 120.00 ลานหุน จะจัดสรรเพื่อเสนอขายใหกับประชาชน
ทั่วไป
- กําไรสะสม – ที่ยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 มีมูลคาเทากับ ขาดทุนสะสม 363.23 ลานบาท
เกิดจากการรวมมูลคากําไรสะสม – ที่ยังไมไดจัดสรรของ 5 บริษัท ในชวงที่ผานมาตามรูปแบบของงบเสมือน
ควบรวมกิจการ ตอมาขอมูลในป 2553 ที่แสดงตัวเลขตามงบการเงินรวมสําหรับกลุมกิจการ และเปนปที่
เริ่มการปรับโครงสรางกิจการ จึงแสดงมูลคากําไรสะสม – ที่ยังไมไดจัดสรรของ ECF เพียงแหงเดียวเทานั้น
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2553 และ ป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีกําไรสะสม – ที่ยัง
ไมไดจัดสรรเทากับ 58.07 ลานบาท 31.93 ลานบาท และ 77.28 ลานบาท ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 30
กันยายน 2555 บริษัทมีกําไรสะสม – ที่ยังไมไดจัดสรร คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.72 ตอหนี้สินและสวนของผู
ถือหุน
- องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2553 และป 2554 และ ณ วันที่ 30 กันยายน
2555 มีมูลคาเทากับ ติดลบ 217.67 ลานบาท 35.49 ลานบาท และ 17.45 ลานบาท ตามลําดับ
ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มูลคาเทากับ ติดลบ 217.67 ลานบาท คือ รายการสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน โดยเพื่อวัตถุประสงคของการเปรียบเทียบกันไดกับขอมูลที่สําคัญของป 2554 ใหถือเสมือนวาการซื้อ
สินทรัพยถาวรจากบริษัทในเครือในป 2554 ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีประมาณ 45.5 ลานบาท ไดเกิดขึ้นแลวในป 2553
นอกจากนี้ในป 2553 ยังไดเกิดการซื้อสินทรัพยถาวรดังกลาวจริงจากบริษัทในเครือ ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีประมาณ
10.3 ลานบาท โดยราคาจายซื้อมีมูลคาสูงกวามูลคาสุทธิตามบัญชี สวนตางระหวางราคาจายซื้อและมูลคาสุทธิตาม
บัญชีจึงเกิดเปนตัวเลขรวมมูลคาสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันเทากับ 217.67 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มูลคาเทากับ 35.49 ลานบาท ประกอบดวย
1. การเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 1,000 บาท
2. สวนเกินทุนจากการตีราคา – สุทธิ ประกอบดวย อาคารเทากับ 166.18 ลานบาท และเครื่องจักร
เทากับ 86.97 ลานบาท
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3.

สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ติดลบ 217.67 ลานบาท เปนผล
มาจากการซื้อสินทรัพยจาก 4 บริษัทในชวงการปรับโครงสรางกิจการในราคาที่สูงกวามูลคาทาง
บัญชีของทรัพยสิน ณ วันที่ซื้อ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มูลคาเทากับ 17.45 ลานบาท ประกอบดวย
1. การเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 0 บาท
2. สวนเกินทุนจากการตีราคา – สุทธิ ประกอบดวย อาคารเทากับ 159.81 ลานบาท และเครื่องจักร
เทากับ 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 รายดังกลาว มีรายไดรวมจากการจําหนายเฟอรนิเจอรตอปคิดเปนมูลคาโดยประมาณกวา
16,000 ลานบาท หากเปรียบเทียบลักษณะกลุมลูกคาเปาหมายของผูประกอบการในแตละราย จะพบวาไมใชกลุมลูกคา
เดียวกันกับบริษัท โดยผูประกอบการ 2 ใน 4 ราย ดําเนินธุรกิจในลักษณะรานคาปลีกเฟอรนิเจอรขนาดใหญที่จําหนาย
สินคาภายใตตราสินคาของตนเอง และจําหนายสินคาไปยังผูใชเฟอรนิเจอรโดยตรง (End-user) ผานการเปดสาขา ในขณะ
ที่อีกรายหนึ่งเนนการผลิตสินคาเฟอรนิเจอรแบบครบวงจรที่ครอบคลุมเกือบทุกประเภทเฟอรนิเจอรผานโชวรูม และลูกคา
โครงการอสังหาริมทรัพยตาง ๆ ดังนั้น ผูประกอบการทั้ง 2 ราย จึงไมไดเปนคูแขงโดยตรงของบริษัท เนื่องจากมีกลุมลูกคา
คนละกลุมกัน โดยบริษัทมีกลุมลูกคาคือ รานคาปลีกขนาดใหญ (Modern Trade) ไดแก Tesco Lotus, Big C และ Home
Pro และสงออกสินคาไปยังตางประเทศเปนหลัก และหากพิจารณาผูประกอบการอีกรายหนึ่งจะพบวาปจจุบันกิจการ
ดังกลาวผลิตเฟอรนิเจอรเพื่อรองรับคําสั่งซื้อจากผูคาปลีกรายใหญรายเดียวเปนหลัก ซึ่งผูคาปลีกรายใหญดังกลาวไมได
เปนลูกคาเปาหมายของบริษัท และหากพิจารณาถึงผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอร ที่มีกลุมลูกคาเปนรานคาปลีกขนาด
ใหญ (Modern Trade) เหมือนกับบริษัท ปจจุบันมีเพียง 4 ราย แตเนื่องจากผูผลิตทั้ง 4 ราย เปนโรงงานผลิตเฟอรนิเจอร
ขนาดกลางถึงเล็กที่มีความสามารถในการรับคําสั่งซื้อจํากัด และไมมีผูประกอบการรายใดที่มียอดขายใกลเคียงกับบริษัท
สําหรับการจําหนายเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดผานรานคาปลีกรายยอย (Dealer) ซึ่งไดแก รานขายเฟอรนิเจอรรายยอย
ทั่วไป ซึ่งบริษัทเริ่มเปดชองทางการจําหนายดังกลาวในเดือนกรกฎาคม 2555 ที่ผานมา โดยไมถือเปนรายไดจากการขาย
หลักของบริษัท ดังนั้น รานคารายยอยทั่วไปไมไดถือเปนคูแขงขันของบริษัทแตอยางใด
สําหรับคูแขงขันจากตางประเทศ จะมีเพียงรายเดียวที่มีลักษณะการดําเนินธุรกิจใกลเคียงกับบริษัท รวมถึงมี
กลุมลูกคาเปาหมายในตางประเทศเปนกลุมเดียวกัน คือ HEAVE PAC Malaysia SDN BHD ประเทศมาเลเซีย แตดวยการ
สรางความสัมพันธอันดีกับผูซื้อ รวมถึงการใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคา ควบคูไปกับการผลิตที่สามารถตอบสนอง
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ความตองการของลูกคาตามปริมาณที่ตองการได จึงทําใหลูกคาตางประเทศสวนใหญยังคงสั่งซื้อสินคากับบริษัทมา
ยาวนานตอเนื่องกวา 10 ป แตอยางไรก็ตาม บริษัทมีแผนที่จะขยายกลุมลูกคาตางประเทศไปยังลูกคารายใหม ไดแก กลุม
ประเทศกําลังพัฒนา ประเทศอินเดีย กลุมประเทศแถบตะวันออกกลาง กลุมประเทศในทวีปแอฟริกา รวมทั้งประเทศเพื่อน
บานเพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบจากการแขงขันดังกลาว
1.2

ความเสี่ยงจากการแขงขันของผูประกอบการรายใหมและการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บริษัทจําหนายเฟอรนิเจอรใหกับลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีสัดสวนการจําหนายในประเทศ
และสงออกตางประเทศในงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 คิดเปนรอยละ 39.74 และรอยละ 60.26 ของรายได
จากการขาย ตามลําดับ ซึ่งขอมูลจากศูนยวิจัยธนาคารกสิกรไทยไดคาดการณมูลคาตลาดเฟอรนิเจอรในประเทศสําหรับป
2555 ที่คาดวาจะขยายตัวเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 7 - 10 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมที่มองเฟอรนิเจอรเปนสินคา
แฟชั่นมากขึ้น จึงทําใหปริมาณความตองการซื้อมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง อาจเปนผลทําใหมีผูประกอบการรายใหมที่
มีเงินทุนเพียงพอ สนใจที่จะลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในป 2558 ยังอาจสงผลกระทบกับผลการดําเนินงานของบริษัท เนื่องจากจะทําใหสินคาของประเทศสมาชิก
อาเซียน สามารถเขาสูประเทศไทยไดโดยไมมีภาระภาษี รวมถึงผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรราคาต่ําที่นําเขามาจากตางประเทศ
อาจทําใหเกิดการแขงขันดานราคา ซึ่งอาจสงผลกระทบกับรายไดและผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต ดังนั้นบริษัท
จึงเตรียมความพรอมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาว โดยเนนการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต เพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิต และดวยความไดเปรียบจากการบริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพ ทําใหบริษัทสามารถกําหนดราคา
ที่แขงขันได เนื่องจากคุณภาพสินคาที่เปนที่ยอมรับจากลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศมายาวนานกวา 10 ป จึงทําให
บริษัทมั่นใจวาจะไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาวคอนขางนอย
1.3

ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีการจําหนายสินคาไปยังลูกคาตางประเทศ โดยกําหนดเงื่อนไขการชําระคาสินคาเปนสกุลดอลลาร
สหรัฐ ซึ่งในงวดบัญชี 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีสัดสวนการจําหนายสินคาไปยังตางประเทศคิดเปน
รอยละ 60.26 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ นอกจากนี้ บริษัทมีการนําเขาวัตถุดิบเพื่อผลิตกระดาษปดผิวจาก
ตางประเทศ โดยในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีสัดสวนการสั่งซื้อวัตถุดิบดังกลาวคิดเปนรอยละ
รอยละ 4.22 ของมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบรวม ดังนั้น บริษัทจึงอาจไดรับผลกระทบตอกําไรสุทธิของบริษัทจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนได อยางไรก็ตาม บริษัทไดเตรียมเครื่องมือทางการเงินสําหรับปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ดังกลาว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับ
สถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 3 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไดในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทยังติดตามขาวสารและการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอยาง
ใกลชิดตลอดเวลา เพื่อประเมินสถานการณและหาทางปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นผานการใชวงเงิน Forward
Contract จึงเปนการลดปญหาและความเสียหายจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นได
1.4

ความเสี่ยงจากการไมมีสัญญารับซื้อสินคาในระยะยาว
บริษัทจําหนายเฟอรนิเจอรสําเร็จรูปผานรูปแบบการจําหนายหลัก 2 แบบคือ การผลิตและจําหนายตามคําสั่ง
ซื้อของลูกคา (Made to Order) และการผลิตและจําหนายโดยใชตราสินคาของบริษัท ไดแก ตราสินคา “Leaf” สําหรับ
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จําหนายใน Home Pro ตราสินคา “Muse” สําหรับจําหนายใน Tesco Lotus ตราสินคา “Fur Direct” สําหรับจําหนายใน
Big C และตราสินคา “Elega” สําหรับจําหนายในพื้นที่เชาใน Index Living Mall โดยในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2555 บริษัทจําหนายสินคาในลักษณะผลิตตามคําสั่งซื้อเทากับ 456.86 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 63.69 ของ
ยอดจําหนายเฟอรนิเจอร จําหนายสินคาโดยใชตราสินคาของบริษัทเทากับ 209.65 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 29.23
ของยอดจําหนายเฟอรนิเจอร ตามลําดับ ซึ่งการจําหนายสินคาในรูปแบบการผลิตตามคําสั่งซื้อ ถือเปนรูปแบบการ
จําหนายหลักของบริษัท โดยบริษัทจะไดรับแผนการสั่งซื้อจากลูกคารายใหญในประเทศทุกป ในขณะที่ลูกคาตางประเทศ
จะเปนการสั่งซื้อตามใบสั่งซื้อ โดยทั้งลูกคาในประเทศและตางประเทศไมมีการทําสัญญาซื้อสินคาระยะยาว ดังนั้น บริษัท
จึงอาจไดรับความเสี่ยงจากความไมแนนอนของปริมาณการสั่งซื้อของลูกคาเนื่องจากไมมีการทําสัญญาซื้อสินคาระยะยาว
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
บริษัท) ในงวดบัญชี 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 พบวา ประมาณรอยละ 70 ของคาใชจายในการขนสงจะเกิด
จากการขนสงสินคาโดยบริษัทเอง และประมาณรอยละ 30 ของคาใชจายในการขนสงจะเปนการวาจางบุคคลภายนอกเขา
มาดําเนินการ โดยไมมีการทําสัญญาวาจางอยางเปนลายลักษณอักษร เปนเพียงใบสั่งจางซึ่งไมระบุความรับผิดชอบในการ
ขนสงสินคาของผูรับจางแตอยางใด ดังนั้น ในระหวางการขนสง บริษัทอาจไดรับความเสี่ยงจากความเสียหายของสินคา
จากการขนสงไปคลังสินคาของลูกคาหรือทาเรือ รวมถึงความเสี่ยงหากเกิดอุบัติเหตุระหวางการขนสงได ดังนั้นทางบริษัท
จึงไดทําประกันภัยภัยสําหรับการขนสงสินคากับบริษัทประกันภัยแหงหนึ่ง ซึ่งกําหนดความคุมครองครอบคลุมการขนสง
ภายในประเทศ โดยตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทไมเคยไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุในการขนสง
แตอยางใด
1.6

ความเสี่ยงจากการอยูระหวางดําเนินการเกี่ยวกับตราสินคา
ปจจุบัน บริษัทและบริษัทยอยมีตราสินคาที่ใชในการจําหนายสินคารวมทั้งสิ้น 6 ตราสินคา แบงเปนตราสินคา
ที่อยูระหวางจดทะเบียนเครื่องหมายการคากับกรมทรัพยสินทางปญญาในนามบริษัทรวม 2 ตรา ไดแก “COSTA” และ
“FUR DIRECT” ในนาม VV Décor ในฐานะบริษัทยอย 1 ตราสินคาไดแก “VV Decor” และมีตราสินคาที่อยูระหวาง
ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงผูถือกรรมสิทธิ์เดิมจาก ECD และ ECI มาเปนของบริษัทรวม 3 ตราสินคาไดแก “ELEGA”
“MUSE” และ “LEAF” ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะแลวเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันยื่นคําขอ ซึ่งเปนไปตาม
ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ดังนั้น บริษัทจึงอาจไดรับ
ความเสี่ยงจากการอยูระหวางดําเนินการเรื่องตราสินคา หากไมไดรับอนุมัติใหจดทะเบียนตราสินคา หรือไมไดรับอนุมัติให
เปลี่ยนแปลงผูถือกรรมสิทธิ์ในตราสินคาขางตน บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว และไดมีการตรวจสอบรวมถึง
สอบถามไปยังเจาหนาที่ของกรมทรัพยสินทางปญญา เพื่อสอบทานเกี่ยวกับประเด็นปญหาและความเปนไปไดในการจด
ตราสิน คา กอนการยื่นเพื่อขอจดทะเบียน นอกจากนี้ สําหรับตราสิ น คา ที่ อยูระหวางขั้น ตอนการขอเปลี่ยนแปลงผูถือ
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กรรมสิทธิ์จาก ECD และ ECI มาเปนของบริษัท บริษัทไดลงนามในหนังสืออนุญาตใหใชตราสินคากับทั้งสองกิจการ โดย
ECD และ ECI ยินยอมใหบริษัทใชตราสินคาดังกลาวโดยไมมีเงื่อนไขแตเพียงผูเดียว และปราศจากคาตอบแทนใด ๆ ตลอด
ระยะเวลาจนกวาบริษัทจะดําเนินการเปลี่ยนแปลงผูถือกรรมสิทธิ์ในตราสินคาดังกลาวมาเปนของบริษัทอยางถูกตอง
รวมทั้งระบุสิทธิ์ในการบอกเลิกหนังสืออนุญาตดังกลาว โดยเปนสิทธิ์ของบริษัทแตเพียงผูเดียว ดังนั้น จากที่กลาวมาขางตน
จึงทําใหบริษัทมั่นใจวาจะไมไดรับความเสี่ยงจากการอยูระหวางดําเนินการเกี่ยวกับตราสินคา
2. ความเสี่ยงดานการผลิต
2.1

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจําหนายวัตถุดิบรายใหญ
บริ ษั ท สั่ ง ซื้ อ วั ต ถุดิ บ ประเภทไมป าร ติ เคิ ล บอรด และไม เ อ็ ม ดีเ อฟ ซึ่ง ถื อ เป น วั ต ถุ ดิบ หลั ก ที่ใ ช ใ นการผลิ ต
เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด โดยมีมูลคาการสั่งซื้อสูงที่สุดเมื่อเทียบกับมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทอื่น โดยบริษัท
สั่งซื้อวัตถุดิบดังกลาวจากผูผลิตและจําหนายรายใหญ ไดแก กลุมบริษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน) เนื่องจากสินคามี
คุณภาพและคุณสมบัติเปนไปตามที่บริษัทตองการ อีกทั้ง มีเงื่อนไขทางการคาที่ดีกวาเมื่อเทียบกับผูจําหนายวัตถุดิบราย
อื่น บริษัทจึงอาจไดรับความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจําหนายวัตถุดิบรายใหญ หากมีการงดจําหนายสินคาใหกับบริษัท หรือไม
สามารถจําหนายสินคาใหกับบริษัทไดจากสาเหตุภายในของผูจําหนายเอง ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว และได
กําหนดแนวทางเพื่อลดการพึ่งพิง โดยฝายจัดซื้อไดรวบรวมรายชื่อพรอมทั้งจัดทําใบประเมินผูจําหนายในหัวขอตาง ๆ อาทิ
ราคา คุณภาพ การจัดสง และเงื่อนไขทางการคา เพื่อใชประกอบในการพิจารณาคัดเลือกผูจําหนายรายอื่น ๆ ที่เหมาะสม
จึงทําใหขณะนี้บริษัทมีสัดสวนการสั่งซื้อที่ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง
2.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุดิบ
• ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
ในงวดบัญชี 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีสัดสวนการสั่งซื้อไมปารติเคิลบอรด คิดเปน
รอยละ 44.59 ของยอดสั่งซื้อวัตถุดิบรวม โดยบริษัทไมมีการทําสัญญาซื้อขายกับผูจําหนายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
ดังนั้น บริษัทจึงอาจไดรับความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบหากผูจําหนายไมสามารถจําหนายวัตถุดิบใหกับบริษัทไดอยาง
เพียงพอ หรืองดการจําหนายวัตถุดิบใหกับบริษัท แตอยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงดังกลาว และไดมี
การปองกันความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจําหนายรายใหญที่มีศักยภาพดานการผลิตรวม 7
ราย ควบคูไปกับการรักษาความสัมพันธอันดีกับผูจําหนายวัตถุดิบมายาวนานตอเนื่อง ซึ่งจํานวนผูจําหนายวัตถุดิบกวารอย
ละ 80 ของจํานวนผูจําหนายวัตถุดิบหลัก มีการขายวัตถุดิบใหกับบริษัทมาเปนเวลานานมากกวา 7 ป ดังนั้น ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นดังกลาวจึงมีโอกาสนอยและที่ผานมาบริษัทยังไมเคยประสบปญหาดังกลาวแตอยางใด
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ในการผลิ ต เฟอร นิ เ จอร ไ ม ย างพาราซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของผลิ ต ภั ณ ฑ ข องบริ ษั ท คื อ ไม
ยางพารา ซึ่งตนยางถือเปนผลพลอยไดจากการปลูกยาง เนื่องจากเมื่อตนยางมีอายุมากขึ้น น้ํายางจะลดลง จึงตัดโคนไม
ยางมาจําหนาย ประกอบกับไมยางพาราเปนไมที่มีลักษณะลําตนกลม มีความสูงปานกลาง เนื้อไมมีสีขาวอมเหลืองและจะ
เปลี่ยนเปนสีขาวเมื่ออบแหงแลว ซึ่งเหมาะแกการนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอร ดังนั้น หากมีปริมาณความ
ตองการไมยางพารามากขึ้น ยอมสงผลกระทบตอตนทุนไมยางอันจะนํามาซึ่งผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไร
ของกิจการได ซึ่งในชวง 3 ปที่ผานมา ราคาไมยางพาราเฉลี่ยหนาโรงเลื่อยมีการปรับตัวแสดงดังกราฟดานลาง
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กราฟแสดงราคาไมยางพาราเฉลี่ยหนาโรงเลื่อย

หมายเหตุ : พิจารณาราคาไมยางพาราเฉลี่ยรับซื้อหนาโรงเลื่อย ที่ขนาดเสนผานศูนยกลางตั้งแต 6 นิ้วขึ้นไป
ที่มา : สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง

ในป 2555 สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ไดศึกษาวิเคราะหปจจัยและสถานการณการเติบโตของภาคเกษตร สาขาปาไม โดยระบุวาป 2555 สาขาปา
ไม มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2554 ประมาณรอยละ 1.4 โดยมีปจจัยสนับสนุนหลักจากปริมาณไมยางพาราที่เพิ่มสูงขึ้น
ตามนโยบายสงเสริมการปลูกไมยางพาราของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่สงเสริมใหเกษตรกรตัดโคนตนยางพาราใน
พื้นที่สวนยางพาราเกาที่มีอายุ 30 ป จํานวน 500,000 ไร ในระหวางป 2555 - 2556 เพื่อปลูกทดแทนใหมดวยไมยางพันธุดี
โดย ณ เดือนพฤศจิกายน 2555 สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) ยังมีพื้นที่เปาหมายคงเหลือรวม
ประมาณ 260,000 ไร และหากพิจารณาพื้นที่ปลูกไมยางพาราจะพบวา ณ เดือนธันวาคม 2554 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกไม
ยางพาราเทากับ 12.77 ลานไร และ ณ เดือนพฤศจิกายน 2555 มีพื้นที่ปลูกไมยางพาราเทากับ 13.81 ลานไร หรือเพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ 8.16 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2554 สงผลดีตอปริมาณและราคาไมยางพาราซึ่งเปนวัตถุดิบที่ใชในการ
ผลิตของบริษัท
2.3 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน และการปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ําตามนโยบายรัฐบาล
บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรและกระดาษปดผิว ซึ่งแรงงานดานการผลิตถือเปนสวน
สําคัญ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีพนักงานลูกจางรายวันจํานวน 727 คน ซึ่งรอยละ 90.50 ของจํานวน
ลูกจางรายวันทั้งหมดอยูในฝายโรงงาน/ผลิต ซึ่งการมีแรงงานเปนจํานวนมาก ยอมสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตและ
ความสามารถในการแขงขันของกิจการ โดยการปรับเพิ่มอัตราคาแรงขั้นต่ําเปน 300 บาทตอคนตอวัน ตามนโยบายของ
ภาครัฐที่มีผลบังคับใชพรอมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 มกราคม 2556 จะสงผลใหบริษัทมีตนทุนดานแรงงานเพิ่มเติมรอยละ
13.64 โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีแรงงานตางดาวคิดเปนรอยละ 79.78 ของลูกจางรายวันทั้งหมด ซึ่งบริษัท
ไดแจงขออนุญาตมีโควตาการจางแรงงานตางดาวจากสํานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ผานบริษัทจัดหางานที่ไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายใหดําเนินธุรกิจสงแรงงานไปทํางานตางประเทศและไดรับการรับรองจากกระทรวงแรงงานของ
ประเทศดังกลาวแลว ซึ่งปจจุบันแรงงานตางดาวทั้งหมดของบริษัท เปนแรงงานตางดาวที่ไดรับการขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
ตามกฎหมายเปนที่เรียบรอยแลว โดยบริษัทไดกําหนดแนวทางปองกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน โดยมีการ

หนาที่ 1.0 - 16

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

ประสานงานกับบริษัทจัดหางานอยางตอเนื่อง เพื่อแจงใหทราบถึงจํานวนลูกจางที่บริษัทตองการในแตละชวงเวลา ซึ่งที่
ผานมาบริษัทยังไมเคยประสบกับปญหาดังกลาว นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะปรับปรุงสายการผลิต ดวยการนําเขา
เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อใหกระบวนการผลิตเปนระบบอัตโนมัติ (Automatic System) มากขึ้น ซึ่งจะชวยลด
ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานที่อาจเกิดขึ้นไดในระดับหนึ่ง
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
โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการของเงินกูยืมระยะยาวในวงเงิน 40 ลาน
บาท ที่ระบุใหกิจการตองรักษาระดับอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนไวไมเกิน 1.5 : 1 โดยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวน
ของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เทากับ 4.11 : 1 ดังนั้น จากการพึ่งพิงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินตามที่กลาว
ขางตน บริษัทจึงอาจไดรับความเสี่ยงจากการถูกระงับการใชวงเงินดังกลาวเนื่องจากผิดเงื่อนไขการกูยืมที่ระบุในสัญญา
บริษัทตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงดังกลาว โดยสําหรับประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการกูยืมสําหรับวงเงินกูยืม
ระยะยาวจํานวน 40 ลานบาท ซึ่งเปนวงเงินกูเดียวที่ระบุเงื่อนไขขางตนนั้น แตอยางไรก็ตาม การระบุเงื่อนไขขางตนไมได
สงผลกระทบตอการพิจารณาใหใชวงเงินสินเชื่อของบริษัทแตอยางใด เนื่องจากตลอดระยะเวลาการไดรับการสนับสนุน
วงเงินสินเชื่อกับเจาหนี้สถาบันการเงินดังกลาว บริษัทมีประวัติการผอนชําระที่ดีอยางตอเนื่อง และเมื่อบริษัทไดเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว จะทําใหภาระหนี้ของกิจการลดลง รวมถึงสวนของผูถือหุนของบริษัทเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผล
ใหอัตราสวนดังกลาวลดลงไดระดับหนึ่ง
4. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ
4.1

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารหลัก
บริษัทเริ่มดําเนินธุรกิจจากการกอตั้งโดยนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ และขยายธุรกิจอยางตอเนื่องผานการบริหาร
โดยกลุมผูบริหารในครอบครัวสุขสวัสดิ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจมากวา 20 ป ผูบริหารหลักของบริษัทไดสราง
ความนาเชื่อถือใหกับกิจการ และสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาทั้งในและตางประเทศมาโดยตอเนื่อง ดังนั้น บริษัทจึงอาจ
ไดรับความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารหลักของบริษัทในดานการบริหารงาน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารหลักอาจจะ
สงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทได
4.2 ความเสี่ยงจากการมีกลุมผูถือหุนรายใหญถือหุนมากกวารอยละ 75
บริษัทมีกลุมผูถือหุนรายใหญคือ กลุมสุขสวัสดิ์ ซึ่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2555 กลุมสุขสวัสดิ์ถือหุนบริษัทใน
สัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลว โดยภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก
ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้แลว กลุมสุขสวัสดิ์จะถือหุนในสัดสวนรอยละ 76.92 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลว
ซึ่งการถือหุนในสัดสวนดังกลาว อาจทําใหผูถือหุนรายยอยไดรับความเสี่ยงจากการที่ผูถือหุนรายใหญมีอิทธิพลตอการ
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กําหนดนโยบายการบริหารงาน รวมถึงควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ
หรือการขอมติในวาระที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด 8 ทาน ซึ่ง
กรรมการตรวจสอบของบริษัททุกทาน โดยกรรมการตรวจสอบหนึ่งทานเขาดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการบริษัท ซึ่ง
ถือเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพและสรางความโปรงใสในการบริหารจัดการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไดวาจางบริษัท
แอค-พลัส คอนซัลแตนท จํากัด เขาทําหนาที่เปนหนวยงานตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระจากฝายจัดการและขึ้นตรง
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น ดวยโครงสรางที่มีการตรวจสอบและถวงดุลดังกลาว บริษัทจึงมั่นใจวาผูถือหุนทุกทาน
รวมถึงผูมีสวนไดเสียกับบริษัท จะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
5.1

ความเสี่ยงจากการอยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (“mai”) ในการรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้
บริษัทไดยื่นคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555
โดยบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลว
เห็นวา หุนของบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญราย
ยอยไมนอยกวา 300 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว ดังนั้น บริษัทยังคงมีความไมแนนอน
ในการที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ใหหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม
เอ ไอ ผูลงทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองของหุนสามัญของบริษัทในตลาดรอง หากบริษัทไมสามารถกระจาย
หุนไดครบถวนตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งจะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยฯ หรือหากหุนสามัญของบริษัทไมไดรับอนุญาตใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ หรือ
ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว

คําเตือน ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย
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