2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)
การแกไขหัวขอนี้ประกอบดวย การปรับปรุงขอมูลใหมีเนื้อหาที่
ชัดเจนมากขึ้น การเพิ่มเติมสรุปสาระสําคัญของสัญญาบันทึก
ขอตกลงการไมดําเนินธุรกิจในลักษณะแขงกันของ 4 บริษัท และ
สาระสําคัญของสัญญาปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
ระหวางผูบริหารและบริษัท การแกไขโครงสรางรายไดของบริษัท
สําหรับงบการเงินป 2553 และ 2554 จากเดิมที่ใชงบเสมือนควบ
รวมกิจการเปน งบการเงินรวมของกลุมกิจการสําหรับป 2553
และงบการเงินรวมสําหรับป 2554

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) (East Coast Furnitech Public Company Limited) (“บริษัท”
หรือ “ECF”) จดทะเบียนกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6,000,000 บาท (หกลานบาท
ถวน) โดยในชวงแรกมีวัตถุประสงคการกอตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด
แบบประกอบดวยตนเอง ภายใตการบริหารงานโดยกลุมนักธุรกิจคนไทยนําโดยนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ในฐานะผูถือหุนราย
ใหญในปจจุบัน และครอบครัวสุขสวัสดิ์ซึ่งเปนผูกอตั้งและบุกเบิกธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายเฟอรนิเจอรมาตั้งแตชวงป
2535 โดยมีประวัติความเปนมาเกี่ยวกับธุรกิจของกลุมอีสตโคสท ดังนี้
ในป 2535 กลุมผูบริหารหรือกลุมครอบครัวสุขสวัสดิ์ นําโดยนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ไดกอตั้ง บริษัท อีสตโคสท
อุตสาหกรรม จํากัด (ECI) ขึ้นในปดังกลาวและถือเปนนิติบุคคลแหงแรกของกลุมอีสตโคสท โดยจดทะเบียนกอตั้งขึ้นเพื่อ
ประกอบธุรกิ จโรงเลื่ อย โรงอบ ไมยางพาราแปรรูป และผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรไ มยางพารา รวมถึงการเปน ผู
จําหนายเฟอรนิเจอร เพื่อการตกแตงสํานักงานและที่อยูอาศัยโดยสวนใหญเปนการคาปลีกโดยตรงกับลูกคา และมี
บางสวนที่จําหนายผานบริษัทผูจัดจําหนายเฟอรนิเจอร
ในป 2539 ไดจดทะเบียนกอตั้ง บริษัท อีสตโคสทดีไซน จํากัด (ECD) ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและ
จําหนายเฟอรนิเจอรทั้งในประเทศและตางประเทศ และประกอบกิจการนําเขาหรือสงออกเฟอรนิเจอรทุกชนิดตลอดจน
วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ โดยยายฐานการผลิตจาก ECI ในสวนของการประกอบกิจการผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรไม
ยางพาราจาก ECI มาไวที่ ECD โดยวิธีการซื้อทรัพยสิน และเพื่อประโยชนในการขอรับการสงเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) โดยตอมาทาง ECD ไดรับการสงเสริมการลงทุนในสวนการผลิตเฟอรนิเจอรจากไม
ยางพารา สําหรับ ECI ภายหลังจากการขายทรัพยสินให ECD แลว ECI ไดเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจมาเปนผู
จําหนายเฟอรนิเจอรเพียงอยางเดียว โดยดูแลในดานการตลาด และรับผิดชอบสาขาและโชวรูมเพื่อการจัดแสดงสินคาและ
จํา หนา ย ภายใต ต ราสิ น คา “ELEGA” ซึ่ ง เป น ตราสิ น คา สํา หรับ เฟอรนิ เจอร ไ มยางพาราที่ ท างบริ ษัท เปน ผู ผ ลิต และ
เฟอรนิเจอรไมจริงที่สั่งซื้อมาทั้งจากในประเทศและนําเขาจากตางประเทศเพื่อจําหนาย โดยมีพื้นที่เชาเพื่อใชเปนโชวรูม
ตั้งอยูในอินเด็กซ ลีฟวิ่ง มอลล (Index Living Mall) และโฮมโปร (Home Pro) โดยมีจํานวนสาขา ณ วันที่ 30 กันยายน
2555 รวมทั้งสิ้น 15 สาขา
ตอมาในป 2542 ไดจดทะเบียนกอตั้ง บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (ECF) ขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจหลักเปน
ผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดแบบประกอบดวยตัวเอง ซึ่งขณะนั้นกระแสความนิยมในเฟอรนิเจอรไม
ปารติเคิลบอรดกําลังเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยตอมา ECF เปนบริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
หลังจากนั้นในชวงป 2545 ไดดําเนินการจดทะเบียนกอตั้งบริษัทขึ้นอีก 2 แหง ไดแก บริษัท วี - ชัท เดคคอร
จํากัด (VCD) เพื่อประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและจําหนายกระดาษปดผิวไม และใหบริการตัดแผนปดขอบไม (พีวีซี)
เพื่อจําหนายใหแกโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรทั่วไป และในปเดียวกันไดกอตั้ง บริษัท วี - ชัท อินดัสทรี จํากัด (VCI) เพื่อ
ประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและจําหนายไมยางพาราแปรรูปอบแหง ซึ่งเปนการยายฐานการผลิตจาก ECD มาไวที่ VCI
โดยวิธีการซื้อทรัพยสิน โดยตอมา VCI เปนบริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
โครงสรางการถือหุน ในบริษัท อีสตโคสทอุตสาหกรรม จํากัด (ECI) บริษัท อีสตโคสทดีไซน จํากัด (ECD) บริษัท
อี สต โคสทเ ฟอรนิ เ ทค จํ า กัด (ECF) บริษัท วี - ชัท เดคคอร จํา กัด (VCD) และ บริษัท วี - ชัท อิน ดัส ทรี จํา กัด (VCI)
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

ประกอบดวยครอบครัวสุขสวัสดิ์ เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 และเปนกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม
ในทุกบริษัท
ทั้งนี้สาเหตุของการกอตั้งบริษัทหลายแหงขึ้นในลักษณะดังกลาวเพื่อประโยชนทางดานการขอรับการสนับสนุน
การสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เปนสําคัญ การกอตั้งกลุมบริษัทดังกลาว รวมเรียกวา
กลุมบริษัทอีสตโคสท (East Coast Group) สามารถสรุปลักษณะการดําเนินธุรกิจในแตละบริษัท กอนการจัดโครงสราง
กลุมบริษัทในชวงป 2553 ไดดังนี้
บริษัท
1. บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (ECF)
2. บริษัท อีสตโคสทดีไซน จํากัด (ECD)
3. บริษัท อีสตโคสทอุตสาหกรรม จํากัด (ECI)

4. บริษัท วี - ชัท เดคคอร จํากัด (VCD)

5. บริษัท วี - ชัท อินดัสทรี จํากัด (VCI)

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรไมปาติเคิลบอรด
ผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรไมยางพารา
ธุรกิจซื้อมา – จําหนายไป ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไม
ยางพาราที่ทางบริษัทเปนผูผลิตเอง และเฟอรนิเจอรไม
จริงที่สั่งซื้อมาทั้งจากในประเทศและนําเขาจาก
ตางประเทศโดยจําหนายผานโชวรูมที่เปนพื้นที่เชาของ
บริษัท
ผลิตและจําหนายกระดาษปดผิวไม และใหบริการตัด
แผนปดขอบไม (พีวีซี) เพื่อใชประกอบในการผลิต
เฟอรนิเจอร
ผลิตและจําหนายไมยางพาราแปรรูปอบแหง

ตอมา ในชวงป 2553 ผูบริหารกลุมบริษัทอีสตโคสทไดวางแผนสําหรับการเตรียมตัวในการพัฒนาจากบริษัท
จํ า กั ด เป น บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด เพื่ อ เข า เป น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย เอ็ ม เอ ไอ (mai) ทางบริ ษั ท จึ ง ได
ดํา เนินการปรับโครงสรางการดําเนิน ธุรกิจและการเงินภายในกลุมบริษัท อีสตโคสทใหม โดยใชรูปแบบการปรับปรุง
โครงสรางการดําเนินงานและการเงินของแตละบริษัทรวม 4 บริษัท (ECD ECI VCD และ VCI) ใหมาอยูภายใตการควบคุม
ดวยวิธีการเขาซื้อทรัพยสินที่ใชในการดําเนินธุรกิจของแตละบริษัทมาไวที่ บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (ECF) เพียง
แหงเดียว วิธีการดังกลาวครอบคลุมถึงการโอนสายการผลิตสินคา การจําหนายสินคาสําเร็จรูป สินคาระหวางผลิต วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องจักรและอุปกรณ รวมถึงอาคาร และสินทรัพยถาวรอื่น ๆ ของทั้ง 4 บริษัท มาใหแก ECF ในราคาซื้อ
ขายสําหรับอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณตามวิธีการประเมินที่ดําเนินการโดยบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (TVA) และ สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย (VAT) และ
ดําเนินการจายชําระคืนหนี้เงินกูยืมระหวางกันใหเสร็จเรียบรอย ซึ่งในขณะนั้นการจัดรูปแบบโครงสรางดังกลาว เปนไปเพื่อ
คํานึงถึงประโยชนในการเตรียมตัวสําหรับเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อขจัดปญหา
รายการระหวางกัน (Connected Transaction) ปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) และเพื่อให
การดําเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเปนสําคัญ นอกจากนี้ สาเหตุที่เลือกใหบริษัท อีสตโคสตเฟอรนิเทค จํากัด เปน
บริษัทหลักที่จะเตรียมตัวเพื่อเขาเปนบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากมีรูปแบบการดําเนินธุรกิจหลักคือ การเปนผูผลิตและ
จําหนายเฟอรนิเจอรประเภทไมปารติเคิลบอรด ซึ่งมีอัตราการเติบโตของรายไดจากการขายที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง มีรายได
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

จากการขายสูงสุดและมีผลการดําเนินงานที่ดีกวาบริษัทอื่น ๆ ในกลุม ประกอบกับยังมีชวงเวลาที่ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุน (BOI) เหลืออยู ในขณะที่บริษัทอื่นในกลุมไดใชสิทธิจากการสงเสริมการลงทุนครบถวนตามกําหนดเวลา
การปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจภายในกลุมบริษัทอีสตโคสทดังกลาว ไมสงผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญตออํานาจในการควบคุมบริษัท โครงสรางการถือหุน และการจัดการแตอยางใด และภายหลังจากที่ ECF ได
ดําเนินการเขาซื้อทรัพยสินที่ใชในการดําเนินธุรกิจ และโอนพนักงานทั้งหมดจาก 4 บริษัทดังกลาวเปนที่เรียบรอย ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททั้ง 4 บริษัท ไดจัดการประชุมเพื่อมีมติพิจารณากําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจของทั้ง 4 บริษัทขึ้น
ในชวงเดือนกันยายน ป 2555 เพื่อเปนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีมติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ”พิจารณาและเห็นชอบใหมีการกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจที่จะไมแขงขันกับ บริษัท
อีสตโคสท เฟอรนิเทค จํากัด” ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นและเนื่องจากบริษัท
ดังกลาวมีผลขาดทุนสะสมจึงอยูระหวางรอใชประโยชนจากผลขาดทุนสะสม หรือพิจารณาเพื่อใหชําระบัญชีและปด
กิจการใหเรียบรอยตอไป
ที่ผานมาบริษัทใชระยะเวลาในการจัดโครงสรางภายในกลุมบริษัทอีสตโคสท ตั้งแตชวงวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยภายหลังดําเนินการจัดโครงสรางกลุมบริษัท ในระหวางป 2553 – 2554 เปนที่เรียบรอย กลุม
บริษัทอีสตโคสท จะเหลือ บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด เพียงแหงเดียว ซึ่งตอมาไดดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพ
เปนบริษัทมหาชนจํากัดในชวงป 2555 โดยมีลักษณะการดําเนินธุรกิจครอบคลุมดานตาง ๆ ดังนี้
1. ผูผลิตและจําหนายไมยางพาราแปรรูปอบแหง เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา
และบางสวนจําหนายใหกับบุคคลภายนอก
2. ผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรไมยางพารา
3. ผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด
4. ผูจัดจําหนายผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร (Trading) สําหรับเฟอรนิเจอรที่ทางบริษัทเปนผูผลิตเอง และ
เฟอรนิเจอรไมจริงที่สั่งซื้อมาทั้งจากในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ
5. ผูผลิตสวนตกแตงเฟอรนิเจอร ไดแก กระดาษปดผิว และใหบริการตัดแผนปดขอบไม (พีวีซี) เพื่อใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด และเพื่อจําหนายใหกับบุคคลภายนอก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 รายไดหลักของบริษัทคิดเปนสัดสวนกวารอยละ 70 ของรายไดจากการขายทั้งหมด
มาจากรายไดจากการผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรจากไมปารติเคิลบอรด โดยบริษัทมีการจําหนายเฟอรนิเจอรไมปารติ
เคิลบอรดใหแกลูกคาในรูปแบบการผลิตและจําหนายตามคําสั่งซื้อ (Made to order) ใหแกลูกคาทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศ ลูกคาในประเทศ ไดแก เทสโก โลตัส (Tesco Lotus) บริษัทจะผลิตสินคาใหแก Tesco Lotus โดยแบง
ออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ผลิตตามคําสั่งซื้อโดยใชตราสินคาของ Tesco Lotus โดยตรง และสวนที่บริษัทผลิตและ
จําหนายภายใตตราสินคาของบริษัทเอง คือ “Muse”
นอกจากนี้ทางบริษัทยังผลิตสินคาเพื่อจําหนายใหกับรานคาปลีกขนาดใหญ (Modern Trade) รายอื่น ไดแก บิ๊ก
ซี (Big C) ภายใตตราสินคาซึ่งเปนของบริษัทเองคือ “Fur Direct” โฮมโปร (Home Pro) ภายใตตราสินคาซึ่งเปนของบริษัท
เองคือ “Leaf” และณ วัน ที่ 30 กั นยายน 2555 บริษัท มีโ ชวรูม สาขาเพื่อ จําหนา ยและแสดงสิน คา ภายใตตราสิน คา
“ELEGA” ซึ่งเปนตราสินคาสําหรับเฟอรนิเจอรไมยางพาราที่บริษัทเปนผูผลิตขึ้นเองและสวนเฟอรนิเจอรไมจริงที่สั่งซื้อมา
จากทั้งในประเทศและที่นําเขาจากตางประเทศเพื่อจําหนายภายในโชวรูม “ELEGA” ซึ่งตั้งอยูในอินเด็กซ ลีฟวิ่ง มอลล
(Index Living Mall) รวม 12 สาขา และโชวรูมในโฮมโปร (Home Pro) รวม 3 สาขา รวมทั้งสิ้น 15 สาขา ปจจุบันบริษัทอยู
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ระหวางขั้นตอนการจดทะเบียนตราสินคา “Costa” เพิ่มอีกหนึ่ง ตราสินคา เพื่อใชเปนตราสิน คาสําหรับการผลิตและ
จําหนายเฟอรนิเจอรใหกับกลุมลูกคาในระดับรานคาปลีกรายยอยทั่วไป (Dealer) ซึ่งบริษัทเริ่มมีรายไดจากการจําหนายใน
ตราสินคาดังกลาวตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 2555
สําหรับกลุมลูกคาตางประเทศ บริษัทมีรายไดจากการผลิตจําหนายตามคําสั่งซื้อ (Made to order) ใหกับลูกคา
ตางประเทศคิดเปนสัดสวน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ประมาณรอยละ 60 ของรายไดจากการขายทั้งหมดของบริษัท โดย
ลูกคาหลักของบริษัทคือ บริษัทผูจําหนายเฟอรนิเจอร และรานคาปลีกขนาดใหญ (Modern Trade) หลายรายในประเทศ
ญี่ปุน โดยสัดสวนการจําหนายใหกับลูกคาในประเทศญี่ปุนคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 55 ของรายไดจากการขาย
ทั้งหมดของบริษัท
ในสวนโครงสรางการประกอบธุรกิจนอกจากบริษัทแลวยังมี บริษัท วีวี – เดคคอร จํากัด (V V Décor) เปนบริษัท
ยอยเพียงแหงเดียว โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.95 กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ดวยทุนจดทะเบียน
1.00 ลานบาท กอตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจดานการตลาด (Trading) ใหกับบริษัทเพื่อเปนผูจําหนายกระดาษปดผิวใหกับ
ลูกคาบางรายของบริษัท
ปจจุบันบริษัท มีอาคารโรงงานเพื่อใชในการผลิตเฟอรนิเจอรจากไมปารติเคิลบอรด และไมยางพารารวม 9
อาคาร และอาคารอื่น ๆ อีก 8 อาคาร ไดแก อาคารผลิตวัสดุปดผิว อาคารซอมบํารุง อาคารโกดังสินคา อาคารดังกลาว
ทั้งหมดกอสรางบนที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท และมีที่ดินที่ใชในการดําเนินธุรกิจรวม 3 แหง มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ที่ดินแหงที่หนึ่ง เปนที่ตั้งของสํานักงานใหญ และโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรจากไมปารติเคิลบอรด เนื้อที่รวม 43-037 ไร ตั้งอยู เลขที่ 37/9 หมู 10 ถนนบานบึง–แกลง ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ที่ดินแหงที่สอง เปนที่ตั้งของโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรจากไมยางพารา โรงงานผลิตวัสดุปดผิว และโรงเลื่อย / โรง
อบ เนื้อที่รวม 54-2-11 ไร ตั้งอยู เลขที่ 29/1-2 หมู 3 ซอยชงโค - ชุมนุมใน ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
21210
ที่ดินแหงที่สาม เปนที่ตั้งของอาคารสํานักงานและโชวรูม เนื้อที่รวม 1-0-3 ไร ตั้งอยู เลขที่ 25/28 หมู 12 ตําบลบึง
คําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
สําหรับ บริษัท วีวี – เดคคอร จํากัด (V V Décor) มีสํานักงาน ตั้งอยู เลขที่ 25/28 หมูที่ 12 ตําบลบึงคําพรอย
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 ซึ่งเปนพื้นที่เดียวกับสวนสํานักงานและโชวรูมของบริษัท
พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทในชวงที่ผานมา สรุปไดดังนี้
ป 2535

:

ป 2539

:

เริ่มจดทะเบียนกอตั้งบริษัทแรกของ อีสตโคสท กรุป ในนามของ บริษัท อีสตโคสท อุตสาหกรรม
จํากัด (ECI) เพื่อประกอบธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบ และผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรไมยางพารา ขึ้น
ที่บริเวณ ถนนบานบึง – แกลง ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
- อีสตโคสท กรุป เริ่มขยายธุรกิจไปสูการเปนผูผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา ไมปารติเคิลบอรด
โดยกอตั้ง บริษัท อีสตโคสท ดีไซน จํากัด (ECD) ขึ้นเปนบริษัทที่ 2 เพื่อประกอบธุรกิจดังกลาว
โดยยายฐานการผลิตในสวนของเฟอรนิเจอรไมยางพาราจาก ECI มาที่ ECD
- ในปเดียวกันนี้ อีสตโคสท กรุป ไดเริ่มการสงออกสินคาไปจําหนายยังตางประเทศ ไดแก ญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา และประเทศทางแถบยุโรปตะวันตก
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ป 2541

:

ป 2542

:

ป 2543

:

ป 2544

:

- อีสตโคสท กรุป ไดเริ่มขยายธุรกิจเฟอรนิเจอรไปยังตลาดภายในประเทศใหมากขึ้นกวาเดิม โดย
กอตั้งตราสินคา “ELEGA” เพื่อใชเปนตราสินคาสําหรับเฟอรนิเจอรไมยางพาราที่ทางบริษัทเปน
ผูผลิตเองและเฟอรนิเจอรไมจริงที่สั่งซื้อจากในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ และ “Leaf”
เพื่อใชเปนตราสินคาสําหรับการผลิตและจําหนายใหกับ โฮมโปร (Home Pro) ขึ้นในเวลา
เดียวกัน
เพื่อตอบสนองตอนโยบายของภาครัฐบาลภายใตการรณรงคการใชสินคาไทยใน
ขณะนั้น
- ในปเดียวกันนี้ อีสตโคสท กรุป ไดรับรางวัล “ผลิตภัณฑดีเดนแหงป” (“Best Product of the
Year”) จาก the Foundation of Thai Society and Sieng Tang Satthakit Newspaper
- ECD ไดรับการคัดเลือกจากกรมสงเสริมการสงออกใหใชสัญลักษณตราสินคาไทย “Thailand’s
Brand” เพื่อแสดงถึงการเปนผลิตภัณฑสงออกที่มีคุณภาพสูง
- ECI ไดรับรางวัล "Prime Minister Award" จากกระทรวงพาณิชย ซึ่งเปนรางวัลที่มอบใหแกผู
สงออกที่มีผลการดําเนินงานดีเดนและมีคุณภาพสินคาอยูในระดับยอดเยี่ยม
- วันที่ 12 ตุลาคม ทาง อีสตโคสท กรุป ไดขยายการดําเนินธุรกิจโดยกอตั้ง บริษัท อีสตโคสท
เฟอรนิเทค จํากัด (ECF) ขึ้นเปนบริษัทที่สาม ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6,000,000 บาท (หก
ลานบาทถวน) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 60,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เรียกชําระ
เต็มมูลคาในปเดียวกันนี้ เพื่อดําเนินธุรกิจโรงงานผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรจากไมปารติเคิล
บอรด โดยขยายกําลังการผลิตที่มีอยูใหมากขึ้นกวาเดิม เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขาย
เฟอรนิเจอรไมปาติเคิลบอรดที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับเพื่อใชประกอบการขอรับการ
สงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) โดย ECF ไดรับ BOI ในการผลิต
เฟอรนิเจอรไมปาติเคิลบอรด / ไมแผนเรียบ
- วันที่ 16 มีนาคม ECF ไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 6,000,000 บาท เปน
13,080,000 บาท (สิบสามลานแปดหมื่นบาทถวน) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 130,080 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยเรียกชําระเต็มมูลคา เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท
- วันที่ 24 มีนาคม ทาง ECF ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(BOI) ในการผลิตเฟอรนิเจอร โดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจาก
การประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ป และไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมในอัตรารอยละ 50 เปน
ระยะเวลา 5 ป
- ECD ไดผานการรับรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก UKAS (The
United Kingdom Accreditation Service) สําหรับการเปนผูผลิตเฟอรนิเจอรไม
- ECF ไดผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก URS (United Registrar of
Systems (Thailand) Ltd. สําหรับการเปนผูผลิตเฟอรนิเจอรไม
- วันที่ 13 ธันวาคม ECF ไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 13,080,000 บาท เปน
25,000,000 บาท (ยี่สิบหาลานบาทถวน) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 250,000 หุน มูลคาที่ตรา
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ป 2545

:

-

-

ป 2546

:

-

ป 2547

:

-

ป 2553

:

-

ไวหุนละ 100 บาท โดยเรียกชําระเต็มมูลคา เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท
อีสตโคสท กรุป ไดขยายกําลังการผลิต และพัฒนาคุณภาพทางดานการผลิตใหเพิ่มขึ้นจากเดิม
ผานการลงทุนในเครื่องจักรที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง (Hi - Technology) โดยใชเงินลงทุนจํานวน
มากในการสั่งซื้อเครื่องจักรดังกลาว อาทิเชน เครื่อง Horizontal Sparing เครื่อง Vertical
Spraying Robot เปนตน
ในปดังกลาว อีสตโคสท กรุป ไดกอตั้งบริษัทเพิ่มขึ้นอีก 2 แหง ไดแก บริษัท วี - ชัท เดคคอร
จํากัด (VCD) เปนบริษัทที่สี่ เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตกระดาษปดผิวเฟอรนิเจอร เนื่องจาก ECF
ผลิตเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดเปนจํานวนมาก ทําใหตองนําเขาวัสดุปดผิว จึงไดกอตั้ง VCD
ขึ้นเพื่อผลิตกระดาษปดผิวโดยสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตเองได โดยการผลิตกระดาษ
ปดผิวจะสงจําหนายใหกับ ECF และโรงงานผูผลิตเฟอรนิเจอรทั่วไป นอกจากนี้ในปเดียวกัน
อีสตโคสท กรุป ไดกอตั้งบริษัท วี - ชัท อินดัสทรี จํากัด (VCI) เปนบริษัทที่หา เพื่อดําเนินธุรกิจ
โรงเลื่อย โรงอบไมยางพาราแปรรูป แทนการดําเนินงานเดิมของ ECI และ ECI ไดปรับ
เปลี่ยนเปนการดําเนินธุรกิจซื้อมา ขายไป (Trading) เฟอรนิเจอรไมยางพาราที่บริษัทเปนผูผลิต
เอง และเฟอรนิเจอรไมจริงที่สั่งซื้อจากในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ โดยทั้ง VCD และ
VCI ขยายการลงทุนไปยังที่ดินแหงใหม และกอสรางโรงงาน บนเนื้อที่กวา 54 ไร บริเวณ ซอย
ชงโค – ชุมนุมใน ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง ซึ่งตอมาในป 2555 ไดถูกจด
ทะเบียนเปนสํานักงานสาขาแหงที่ 1 ของบริษัท
ECI ไดขยายตลาดจําหนายสินคา โดยการกอตั้งโชวรูมภายในรานคาปลีกขนาดใหญเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยในป 2546 บริษัทไดขยายโชวรูมไปยัง หางอินเด็กซ ลีฟวิ่ง มอลล (Index
Living Mall) และโฮมโปร (Home Pro)
ECD ไดรับรางวัลผูสงออกสินคาและบริการดีเดน ประจําป 2547 ประเภทที่มีการออกแบบ
ผลิตภัณฑของตนเอง (Thai Owned Design) จากกระทรวงพาณิชย
ECF ไดรับการปรับเวอรชั่นการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จาก URS (United
Registrar of Systems (Thailand) Ltd. สําหรับการเปนผูผลิตเฟอรนิเจอรไม
วันที่ 1 ตุลาคม กลุมบริษัทอีสตโคสท ไดเริ่มดําเนินการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ โดยจาก
ทั้ ง หมด 5 บริ ษั ท ภายในกลุ ม จะเหลื อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เพี ย งบริ ษั ท เดี ย วคื อ ECF โดย
กระบวนการปรับโครงสรางกลุมบริษัทเริ่มจากการซื้อที่ดินทั้งหมดที่ใชในการประกอบธุรกิจที่
ขณะนั้นเปนกรรมสิทธิ์สวนตัวของกรรมการบริษัทเขาเปนกรรมสิทธิ์ในนาม ECF การดําเนินการ
โอนสายการผลิ ตสิน คา พรอมทั้ง จําหนา ยสิ น คาสํา เร็จรูป สิน ค าระหวางผลิต วัตถุดิบ วัสดุ
สิ้นเปลือง เครื่องจักรและอุปกรณบางสวนจาก 4 บริษัทเขาเปนกรรมสิทธิ์ของ ECF รวมถึง
เจรจาเพื่อขอลดยอดวงเงินสินเชื่อตาง ๆ ของบริษัทในกลุมที่มีกับสถาบันการเงินและโอนเพิ่ม
เปนวงเงินสินเชื่อของ ECF การดําเนินการจายชําระคืนหนี้สินในระหวางกลุมบริษัทเพื่อขจัด
ปญหารายการระหวางกัน (Connected Transaction) และความขัด แยงทางประโยชน
(Conflict of Interest)
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ป 2554

:

ป 2555

:

- วั น ที่ 26 ตุ ล าคม บริ ษั ท ได ดํ า เนิ น การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจากเดิ ม 25,000,000 บาท เป น
90,000,000 บาท (เกาสิบลานบาทถวน) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 900,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 100 บาท โดยเรียกชําระเต็มมูลคา เพื่อใชขยายการลงทุนและเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
- วันที่ 9 กุมภาพัน ธ บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(BOI) ในการผลิตเฟอรนิเจอร โดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจาก
การประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 3 ป
- วันที่ 10 กุมภาพันธ บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(BOI) ในการผลิตวัสดุปดผิว โดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการ
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 3 ป
- วันที่ 11 พฤษภาคม บริษัทไดจดทะเบียนกอตั้งบริษัท วีวี – เดคคอร จํากัด (V V-Décor) ขึ้นใน
ฐานะบริษัทยอย ที่บริษัทมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.95 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000
บาท (หนึ่งลานบาทถวน) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
โดยเรียกชําระเต็มมูลคา โดยกอตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจดานการตลาด (Trading) ใหกับ ECF
เพื่อเปนผูจําหนายกระดาษปดผิวใหกับลูกคาบางรายของบริษัท
- กลุมบริษัทอีสตโคสท ยังดําเนินการจัดโครงสรางอยางตอเนื่อง โดยในระหวางป 2554 บริษัทได
ดําเนินการเพิ่มเติมในสวนของการโอนอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณสวนที่เหลือ และสินทรัพย
ถาวรอื่น ๆ การโอนยอดวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่ยังมีภาระหนี้คงคางมายัง ECF รวมถึง
การโอนยายพนักงานจาก 4 บริษัท เขาปฏิบัติงานใน ECF โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน กลุม
บริษัทอีสตโคสท ไดดําเนินการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ โดยเหลือเพียง ECF เปนบริษัทที่
ดําเนินธุรกิจโดยเรียบรอยและสมบูรณเพียงแหงเดียว และเตรียมความพรอมสําหรับการแปร
สภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดตอไป
- วันที่ 4 พฤศจิกายน บริษัทไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 90,000,000 บาท เปน
100,000,000 บาท (หนึ่งรอยลานบาทถวน) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,000,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 100 บาท โดยเรียกชําระเต็มมูลคา เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท
- วันที่ 30 กันยายน บริษัทมีพื้นที่เชาเพื่อใชเปนโชวรูมจัดแสดงและจําหนายสินคาใน อินเด็กซ
ลีฟวิ่ง มอลล (Index Living Mall) รวมทั้งสิ้น 12 สาขา และโชวรูมสาขาภายในโฮมโปร (Home
Pro) รวมทั้งสิ้น 3 สาขา
- เดือนกรกฎาคม บริษัทไดเริ่มขยายชองทางการจําหนายสินคา ไปยังกลุมรานคาปลีกรายยอย
ทั่วไป (Dealer) เพื่อเปนสวนชวยเสริมสรางการเติบโตของยอดขายใหมากขึ้นจากเดิม
- วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 12/2555 ไดมีมติพิจารณาอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวและแกไขจํานวนหุนของบริษัท จากเดิมมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ
100.00 บาท เปนมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท จึงทําใหบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงใน
จํา นวนหุ น และมูล ค า ที่ ต ราไว โดยทุน จดทะเบีย น 100,000,000 บาท แบง เป น หุ น สามั ญ

หนาที่ 2.2 - 7

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

จํานวน 400,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท นอกจากนี้ยังไดมีมติอนุมัติการเพิ่ม
ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากเดิ ม 100,000,000 บาท เป น 130,000,000 บาท (หนึ่ ง รอ ย
สามสิบลานบาทถวน) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 520,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25
บาท โดยพิจารณาจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 120,000,000 หุน เพื่อเสนอขายใหแก
ประชาชนทั่วไป
- วันที่ 18 ตุลาคม 2555 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัท
มหาชนจํากัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเปน บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) (ECF)
ตารางสรุปรายละเอียดการจัดโครงสรางของกลุมอีสตโคสทในชวงที่ผานมา ระหวางป 2552 - 2554
ป
ป 2552

ป 2553

ป 2554

รายละเอียดการจัดโครงสรางที่เกิดขึ้น
ทางบริษัทอยูระหวางการวางแผนเพื่อใหไดขอสรุปถึงแนวทางการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม
เดียวกัน และการปรับโครงสรางการดําเนินงานและการเงินภายในกลุมบริษัทอีสตโคสท โดยในป
นี้ยังไมไดเริ่มดําเนินการใด ๆ ที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
ผูถือหุนของบริษัทและบริษัทในเครือไดเห็นชอบใหบริษัทและบริษัทในเครือดําเนินการรวมธุรกิจ
ภายใตการควบคุมเดียวกันและปรับปรุงโครงสรางการดําเนินงานและการเงินของบริษัทในเครือ
ใหมาอยูภายใตการควบคุมของบริษัท โดยมีการดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้
1. ในเดือนตุลาคม 2553 ไดมีการโอนพนักงานและสายการผลิตสินคา พรอมทั้งจําหนายสินคา
สําเร็จรูป สินคาระหวางผลิต วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองของบริษัทในเครือมายังบริษัท
2. ในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2553 ไดมีการจําหนายเครื่องจักรและอุปกรณบางสวน
(ดว ยราคาประเมิ นโดยผู ป ระเมิ น ราคาอิส ระสองราย โดยราคาซื้อ ขายอา งอิ ง จากราคา
ประเมินที่ต่ํากวา) ของบริษัทในเครือมาใหแกบริษัท
3. ในเดือนธันวาคม 2553 ไดมีการขอลดยอดวงเงินสินเชื่อตาง ๆ ของบริษัทในเครือที่มีกับ
สถาบันการเงินตาง ๆ และโอนเพิ่มเปนยอดวงเงินสินเชื่อของบริษัทแทน
ไดมีการดําเนินการที่สําคัญเพิ่มเติมจากป 2553 ดังนี้
1. เดือนมีนาคม และเมษายน 2554 ไดมีการจําหนายเครื่องจักรและอุปกรณสวนที่เหลือและ
สินทรัพยถาวรอื่น ยกเวนอาคารและสวนปรับปรุงอาคาร (ดวยราคาประเมินโดยผูประเมิน
ราคาอิสระสองราย โดยราคาซื้อขายอางอิงจากราคาประเมินที่ต่ํากวา) ของบริษัทในเครือมา
ใหแกบริษัท
2. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ไดมีการจําหนายอาคารและสวนปรับปรุงอาคาร (ดวยราคา
ประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระสองราย โดยราคาซื้อขายอางอิงจากราคาประเมินที่ต่ํากวา)
ของบริษัทในเครือมาใหแกบริษัท
ทั้งนี้ ในระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 บริษัทในเครือไดเรียกเก็บคาเชา
สินทรัพยถาวรจากบริษัท สําหรับสินทรัพยถาวรในสวนที่ยังไมไดจําหนายมาใหแกบริษัท แต
บริษัทเปนผูใชสินทรัพยถาวรดังกลาวในการดําเนินงานของบริษัทโดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2553 ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทในเครือเรียกเก็บคาเชาสินทรัพยถาวรระหวางกันในอัตราที่อางอิง
หนาที่ 2.2 - 8
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ป

รายละเอียดการจัดโครงสรางที่เกิดขึ้น
ราคาประเมินทรัพยสินของผูประเมินราคาอิสระสองราย
โดยในปนี้เปน ป ที่การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันของบริษัท และบริษัทในเครื อ ได
ดําเนินการแลวเสร็จสมบูรณ

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรจากไมปารติเคิล
บอรดและไมยางพารา กระดาษปดผิว ไมยางพาราแปรรูปอบแหง และใหบริการตัดแผนปดขอบไม (พีวีซี) เพื่อใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอร
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. เฟอรนิเจอรที่จําหนายผานโชวรูม
4. กระดาษปดผิว
5. ไมยางพาราแปรรูปอบแหง
แผนภาพแสดงโครงสรางกลุมบริษัท บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

บริษัท อีสตโคสท เฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)
รอยละ 99.95
บริษัท วีวี – เดคคอร จํากัด

บริษัทที่เกี่ยวของ
1. บริษัท อีสตโคสท อุตสาหกรรม จํากัด (ECI)
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2535 ในชวงแรกเพื่อประกอบธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบ ไมยางพาราแปรรูป และผลิตและ
จําหนายเฟอรนิเจอรไมยางพารา ตอมาไดเปลี่ยนแปลงการดําเนินธุรกิจเปนการซื้อมา จําหนายไปในกลุมผลิตภัณฑ
เฟอรนิเจอรที่ทางบริษัทเปนผูผลิตเองและเฟอรนิเจอรที่นําเขามาเพื่อจําหนาย โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลว
หนาที่ 2.2 - 9
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เทากับ 20,000,000 บาท โดยบริษัทดังกลาว มีรายชื่อกรรมการ และผูถือหุนใหญของบริษัท เขาไปเปนกรรมการ และ
ผูถือหุนใหญของบริษัทดังกลาว อยางไรก็ตาม ทางบริษัทไดจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 17 กันยายน 2555 โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบใหมีการกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจที่จะ
ไมแขงขันกับ บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด” ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
และเนื่องจากบริษัทดังกลาวมีผลขาดทุนสะสมจึงอยูระหวางรอใชประโยชนจากผลขาดทุนสะสม หรือพิจารณาเพื่อให
ชําระบัญชีและปดกิจการใหเรียบรอยตอไป โดยขณะนี้ทาง ECI อยูระหวางการหารือรวมกับที่ปรึกษากฎหมาย
เกี่ยวกับการดําเนินการชําระบัญชีเพื่อปดกิจการ เนื่องจาก ECI ยังมีรายการหนี้สินที่อยูระหวางการเรียกเก็บและจาย
ชําระคืน และทั้งนี้ผลขาดทุนสะสมที่มีจะสามารถใชประโยชนไดถึงป 2558
2. บริษัท อีสตโคสท ดีไซน จํากัด (ECD)
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2539 เพื่อประกอบธุรกิจผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ และประกอบกิจการนําเขาหรือสงออกเฟอรนิเจอรทุกชนิดตลอดจนวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ โดยมีทุนจด
ทะเบียนและทุนที่ชําระแลวเทากับ 14,000,000 บาท โดยบริษัทดังกลาว มีรายชื่อกรรมการ และผูถือหุนใหญของ
บริษัท เขาไปเปนกรรมการ และผูถือหุนใหญของบริษัทดังกลาว อยางไรก็ตาม ทางบริษัทไดจัดการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบใหมี
การกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจที่จะไมแขงขันกับ บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด” ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกัน
ความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นและเนื่องจากบริษัทดังกลาวมีผลขาดทุนสะสมจึงอยูระหวางรอใช
ประโยชนจากผลขาดทุนสะสม หรือพิจารณาเพื่อใหชําระบัญชีและปดกิจการใหเรียบรอยตอไป โดยขณะนี้ทาง ECD
อยูระหวางการหารือรวมกับที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการชําระบัญชีเพื่อปดกิจการ เนื่องจาก ECD ยังมี
รายการหนี้สินที่อยูระหวางการเรียกเก็บและจายชําระคืน และคดีความที่ทาง ECD เปนผูฟองรองเรียกชําระคาสินคา
จากลูกหนี้บางราย ทั้งนี้ผลขาดทุนสะสมที่มีจะสามารถใชประโยชนไดถึงป 2557
3. บริษัท วี – ชัท เดคคอร จํากัด (VCD)
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2545 เพื่อประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและจําหนายกระดาษปดผิวไม และใหบริการ
ตัดแผนปดขอบไม (พีวีซี) เพื่อจําหนายใหแกโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรทั่วไป โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลว
เทากับ 27,000,000 บาท โดยบริษัทดังกลาว มีรายชื่อกรรมการ และผูถือหุนใหญของบริษัท เขาไปเปนกรรมการ และ
ผูถือหุนใหญของบริษัทดังกลาว อยางไรก็ตาม ทางบริษัทไดจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2555 โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบใหมีการกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจที่จะ
ไมแขงขันกับ บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด” ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
โดยขณะนี้ทาง VCD อยูระหวางการหารือรวมกับที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการชําระบัญชีเพื่อปดกิจการ
เนื่องจาก VCD ยังมีรายการหนี้สินที่อยูระหวางการเรียกเก็บและจายชําระคืน
4. บริษัท วี – ชัท อินดัสทรี จํากัด (VCI)
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2545 เพื่อประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและจําหนายไมยางพาราแปรรูปอบแหงโดยมี
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลวเทากับ 14,000,000 บาท โดยบริษัทดังกลาว มีรายชื่อกรรมการ และผูถือหุนใหญ
ของบริษัท เขาไปเปนกรรมการ และผูถือหุนใหญของบริษัทดังกลาว อยางไรก็ตาม ทางบริษัทไดจัดการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบใหมี
การกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจที่จะไมแขงขันกับ บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด” ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกัน
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ความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นและเนื่องจากบริษัทดังกลาวมีผลขาดทุนสะสมจึงอยูระหวางรอใช
ประโยชนจากผลขาดทุนสะสม หรือพิจารณาเพื่อใหชําระบัญชีและปดกิจการใหเรียบรอยตอไป โดยขณะนี้ทาง VCI
อยูระหวางการหารือรวมกับที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการชําระบัญชีเพื่อปดกิจการ เนื่องจาก VCI ยังมี
รายการหนี้สินที่อยูระหวางการเรียกเก็บและจายชําระคืน และคดีความที่ทาง VCI เปนผูฟองรองเรียกชําระคาสินคา
จากลูกหนี้บางราย ทั้งนี้ผลขาดทุนสะสมที่มีจะสามารถใชประโยชนไดถึงป 2557
5. บริษัท บี.วี.พาราวูด จํากัด (BV)
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2545 เพื่อประกอบธุรกิจจําหนายไมแปรรูป โรงเลื่อย โรงอบไม โดยมีทุนจดทะเบียน
และทุนที่ชําระแลวเทากับ 2,000,000 บาท โดยบริษัทดังกลาว มีรายชื่อกรรมการ และผูถือหุนใหญของบริษัท เขาไป
เปนกรรมการ และผูถือหุนใหญของบริษัทดังกลาว อยางไรก็ตาม ทางบริษัทไดจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1 / 2555 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบใหมีการกําหนดนโยบาย
การดําเนินธุรกิจที่จะไมแขงขันกับ บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด” ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีมติใหชําระบัญชีเพื่อปดกิจการตอไป โดยขณะนี้ทาง BV อยูระหวางการ
หารือรวมกับที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการชําระบัญชีเพื่อปดกิจการ เนื่องจาก BV ยังมีคดีความที่ทาง BV
เปนผูฟองรองเรียกชําระคาสินคาจากลูกหนี้บางราย
ทั้งนี้บริษัทที่เกี่ยวของในลําดับที่ 1 ถึงลําดับที่ 5 ดังกลาว ทางบริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) ใน
ฐานะ “ผูรับสัญญา” ไดจัดทําสัญญาบันทึกขอตกลง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 กับ บริษัท อีสตโคสท อุตสาหกรรม
จํากัด บริษัท อีสตโคสท ดีไซน จํากัด บริษัท วี – ชัท เดคคอร จํากัด บริษัท วี – ชัท อินดัสทรี จํากัด และ บริษัท บี.วี.
พาราวูด จํากัด โดยแตละบริษัทในฐานะ “ผูใหสัญญา” โดยสรุปสาระสําคัญของสัญญาบันทึกขอตกลง ไดดังนี้
1. ผูใหสัญญาตกลงวาจะไมประกอบธุรกิจใด ๆ ไปในทางจําหนายทรัพยสิน โอน จํานอง จํานํา แลกเปลี่ยนซึ่ง
เปนประเภท รุน และชนิดเดียวกันในสินคาหรือผลิตภัณฑใด ๆ กับผูรับสัญญาที่ผูรับสัญญาไดดําเนินการ
ประกอบธุรกิจอยูกอนหนาหรือดําเนินการประกอบธุรกิจอยูภายหลังผูใหสัญญา
2. ผูใหสัญญาตกลงวาจะไมผลิตไมแปรรูป ไมอบแหง ไมวีเนียร และไมอื่น ๆ ตลอดจนทําเครื่องเรือน เครื่องใช
ที่ทําจากไมปารติเคิลบอรด ไมยางพารา และวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ทุกชนิด รวมถึงการจําหนายสินคาทั้งใน
ประเทศหรือสงออกไปจําหนายตางประเทศ
3. ผูใหสัญญาตกลงวาจะไมผลิตกระดาษปดผิว ปดขอบ และพีวีซีปดผิว ปดขอบ รวมถึงการจําหนายสินคา
ทั้งในประเทศหรือสงออกไปจําหนายตางประเทศ
4. ผูใหสัญญาตกลงวาจะไมดําเนินการนําเขาหรือสงออกไมยางพาราแปรรูปอบแหง ไมวีเนียร ไมอื่น ๆ
เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด และเฟอรนิเจอรไมยางพารา กระดาษปดผิว ปดขอบ และพีวีซีปดผิว ปด
ขอบทุกชนิด ตลอดจนวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของทุกชนิด
5. ผูใหสัญญาตกลงวา จะไมประกอบธุรกิจใด ๆ ตามวัตถุประสงคของบริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด
(มหาชน) ตลอดจนดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจทุกประเภทกับบริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด
(มหาชน) หรือกระทําการอื่นใดอันเปนการแขงขันทางการคา
6. หากผูใหสัญญาไมไดปฏิบัติตามสัญญาบันทึกขอตกลงที่ใหไวกับผูรับสัญญา ตามขอ 1 ถึง ขอ 5 ผูให
สัญญายินยอมชําระคาปรับเปนจํานวนเงิน 5.00 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป นับจากวันที่
ผูใหสัญญาผิดสัญญาไมไดปฏิบตั ิตามบันทึกขอตกลงที่ไดทําไวใหแกผูรับสัญญา และหากการใด ๆ ที่ผูให
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สัญญาไมไดปฏิบัติตามสัญญาบันทึกขอตกลงนั้น หากเกิดความเสียหายใด ๆ แกผูรับสัญญา ผูใหสัญญา
ยินยอมที่จะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับสัญญา และยินยอมใหผูรับสัญญาดําเนินการตามกฎหมาย
ไดทุกกรณี
6. บริษัท เอ แอนด เอส อินเตอร จํากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 เพื่อประกอบธุรกิจสงออก แรเหล็ก แรพลวง สงออกขาวเพื่อจําหนายตางประเทศ
นําเขาไมแปรรูป โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท และทุนที่ชําระแลวเทากับ 1,250,000 บาท โดยบริษัทดังกลาว
มีรายชื่อกรรมการ และผูถือหุนใหญของบริษัท เขาไปเปนกรรมการ และผูถือหุนใหญของบริษัทดังกลาว อยางไรก็
ตาม ขณะนี้ทางบริษัทไดจดทะเบียนเลิกบริษัทแลวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 และอยูระหวางการชําระบัญชี
7. บริษัท บีซีเอ แม็ค คอรป จํากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2549 เพื่อประกอบธุรกิจคาแร โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลวเทากับ
5,000,000 บาท โดยบริษัทดังกลาว มีรายชื่อกรรมการ และผูถือหุนใหญของบริษัท เขาไปเปนกรรมการ และผูถือหุน
ใหญของบริษัทดังกลาว อยางไรก็ตาม ขณะนี้ทางบริษัทไดจดทะเบียนเลิกบริษัทแลวเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 และ
อยูระหวางการชําระบัญชี
8. บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2537 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอร โดยมีทุนจดทะเบียนและทุน
ที่ชําระแลวเทากับ 2,000,000,000 บาท โดยบริษัทดังกลาวมีนางสาวกฤษชนก ปทมสัตยาสนธิ เปนกรรมการและผู
ถือหุนใหญในบริษัทดังกลาว ซึ่งนางสาวกฤษชนกฯ เปนคูสมรสของนายอารักษ สุขสวัสดิ์ ซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูถือ
หุน กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม และผูบริหารของบริษัท
9. บริษัท อินเด็กซ อินเตอรเฟรน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในกลุมของ บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอร โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนที่
ชําระแลวเทากับ 960,000,000 บาท โดยบริษัทดังกลาวมีนางสาวกฤษชนก ปทมสัตยาสนธิ เปนกรรมการและผูถือ
หุนใหญในบริษัทดังกลาว ซึ่งนางสาวกฤษชนกฯ เปนคูสมรสของนายอารักษ สุขสวัสดิ์ ซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูถือหุน
กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม และผูบริหารของบริษัท
ทั้งนี้ เนื่องจากเพื่อเปนการปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นไดในกรณีที่นายอารักษ สุข
สวัสดิ์ และคูสมรสคือ นางสาวกฤษชนก ปทมสัตยาสนธิ ซึ่งแตละทาน มีสวนรวมในการเปนกรรมการ ผูบริหาร และผูถือ
หุนใหญในกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน ดังนั้น นายอารักษ สุขสวัสดิ์ ในฐานะ ผูใหสัญญา ไดจัดทําสัญญาขึ้นตอ
บริษัท อีสตโคสท เฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) ในฐานะ บริษัท โดยมีสาระสําคัญของสัญญา ดังนี้
1. ผูใหสัญญาตกลงวา ในระหวางที่ผูใหสัญญาดํารงตําแหนงกรรมการผูมีอํานาจลงนาม กรรมการบริหาร
และกรรมการผูจัดการของบริษัท และ/หรือยังเปนพนักงานของบริษัท ผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติหนาที่ให
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย
สุจริต และรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. ผูใหสัญญาตกลงเพิ่มเติมวา ในระหวางที่ผูใหสัญญาดํารงตําแหนงตามขอ 1 และ/หรือยังเปนพนักงานของ
บริษัท ผูใหสัญญาจะไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท
หรือเขาเปนผูถือหุนของบริษัทหรือเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดใน
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หางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกสาร หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยาง
เดียวกัน และ/หรือเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนเองหรือประโยชนผูอื่น
ตามระเบียบขอบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของ เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้งผูให
สัญญาเปนกรรมการของบริษัท หรือโดยไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผูถือ
หุนของบริษัท แลวแตกรณี ตามระเบียบขอบังคับ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
ในกรณี ที่ ผู ใ ห สั ญ ญาไม ป ฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดและเงื่ อ นไขข า งต น บริ ษั ท มี สิ ท ธิ ที่ จ ะเรี ย กร อ ง
คาเสียหายในการที่บริษัทไดรับความเสียหายจากการกระทําของผูใหสัญญาก็ได ทั้งนี้ ตองฟองภายใน 1 ป
นับแตวันที่บริษัทหรือผูถือหุนตามที่กลาวในวรรคตอไปทราบถึงการฝาฝน และไมเกิน 2 ป นับแตวันฝาฝน
ในกรณีที่ บริษัทไมใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายขางตน ผูใหสัญญายินยอมใหผูถือหุนคนหนึ่งคนใดหรือ
หลายคน ซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะแจงเปนหนังสือใหบริษัท
ดําเนินการเรียกรองก็ได ถาหากบริษัทไมดําเนินการตามที่ผูถือหุนแจงภายใน 1 เดือน นับจากวันที่แจง หรือ
อายุความตามวรรคสอง เหลือนอยกวา 1 เดือน ผูถือหุนดังกลาวจะใชสิทธิเรียกรองแทนบริษัทนั้นก็ได
3. หากในอนาคต ผูใหสัญญาไดรับขอมูล หรือมีผูเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจการผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอร
ที่มีศักยภาพและมีความนาสนใจในการลงทุน ผูใหสัญญาตกลงที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการของบริษัท
เปนผูพิจารณาทั้งหมดเพียงผูเดียว และแมวาคณะกรรมการของบริษัท จะไมพิจารณาดําเนินการลงทุนใน
ธุรกิจการผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรดังกลาวก็ตาม ผูใหสัญญาก็จะไมดําเนินการลงทุนกับบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด รวมลงทุน หรือถือหุนใด ๆ เอง ไมวาเงื่อนไขในการลงทุนจะมีเงื่อนไขที่ดอยกวาก็ตาม
บริษัทมีรายไดจากการขายโดยสวนใหญมาจากการผลิตและจําหนายโดยตรง การผลิตและจําหนายตามคําสั่ง
ซื้อ (Made to order) ไดแก เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด และไมยางพารา ใหกับลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ
โดยกลุมลูกคาในประเทศ ประกอบดวยกลุมรานคาปลีกขนาดใหญ (Modern Trade) ไดแก เทสโก โลตัส (Tesco Lotus)
บิ๊กซี (Big C) โฮมโปร (Home Pro) สําหรับลูกคาตางประเทศจะเปนการผลิตและจําหนายตามคําสั่งซื้อใหกับบริษัทผู
จําหนายเฟอรนิเจอร และรานคาปลีกรายใหญ (Modern Trade) หลายรายในประเทศญี่ปุน โดยหากพิจารณาจาก
โครงสรางรายไดจากการขายทั้งหมดของบริษัท จะพบวา มีสัดสวนการขายใหกับลูกคาประเทศในญี่ปุนมากกวารอยละ
50 รองลงมาคือ รายไดจากการผลิตและจําหนายสินคาภายในประเทศ
โดยตราสิน ค า ที่ ท างบริ ษัท เปน ผู ผลิต และจํา หนา ยให กับกลุ มรา นคา ปลี ก ขนาดใหญ (Modern Trade)
ประกอบดวยตราสินคาที่เปนของบริษัทเอง ไดแก “Muse” “Fur Direct” และ “Leaf” โดยเปนตราสินคาที่ทางบริษัทผลิต
และจําหนายใหกับ เทสโก โลตัส (Tesco Lotus) บิ๊กซี (Big C) และโฮมโปร (Home Pro) ตามลําดับ สําหรับตราสินคา
“ELEGA” จะเป น ตราสิน ค า ที่ บ ริ ษัท ใช สํา หรับ การจํ า หนา ยภายในโชว รูม สาขาเพื่อ แสดงสิ น ค า และจํ า หน า ยเฉพาะ
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
ใหกับกลุมรานคาปลีกรายยอยทั่วไป (Dealer) ซึ่งสัดสวนดังกลาวยังมีมูลคาไมสูง เนื่องจากบริษัทไดเริ่มขยายชองทางการ
จําหนายดังกลาวเมื่อชวงเดือนกรกฎาคม ป 2555 ที่ผานมา ทั้งนี้ บริษัทอยูระหวางการขอจดทะเบียนตราสินคาใหมใน
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นาม “Costa” โดยจะแลวเสร็จภายใน 6 เดือนขางหนา เพื่อใชเปนตราสินคาสําหรับการจําหนายผานทาง Dealer โดย
บริษัทเริ่มมีรายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอรในตราสินคาดังกลาวตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 2555 ที่ผานมา
นอกจากรายไดจากการขายของบริษัทจะมาจากการผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด และไม
ยางพาราแลว ธุรกิจซื้อมาและจําหนายไปสําหรับเฟอรนิเจอรไมยางพาราที่ทางบริษัทเปนผูผลิตเอง และเฟอรนิเจอรไมจริง
ที่ สั่ง ซื้อ จากในประเทศและนํ า เขา จากตา งประเทศแลว บริษัท ยัง มีร ายได จากการจํา หน า ยกระดาษปดผิว รวมถึ ง ไม
ยางพาราแปรรูปอบแหง และการใหบริการตัดแผนปดขอบไม (พีวีซี) ที่ใชในการผลิตเฟอรนิเจอรดวย
2.3 โครงสรางรายไดของบริษัท
สําหรับการนําเสนอขอมูลในสวนของตัวเลขและมูลคาตาง ๆ ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย / หนังสือชี้ชวนนี้ สามารถอธิบายแหลงที่มาของตัวเลขในแตละป ไดดังนี้
2. ตัวเลขที่นําเสนอสําหรับ ป 2552 จะเปนการใชตัวเลขจากงบการเงินเสมือนควบรวมกิจการของบริษัท และ
ของ บริษัท อีสตโคสทดีไซน จํากัด (ECD) บริษัท อีสตโคสทอุตสาหกรรม จํากัด (ECI) บริษัท วี - ชัท เดคคอร จํากัด
(VCD) และบริษัท วี - ชัท อินดัสทรี จํากัด (VCI) โดยในลักษณะการรวมผลการดําเนินการ และฐานะทางการเงินทั้ง 5
บริษัท และตัดรายการระหวางกัน โดยในป 2552 บริษัทและบริษัทในเครือไดเริ่มวางแผนเกี่ยวกับการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกันและการปรับโครงสรางการดําเนินงานและการเงินภายในกลุมบริษัทในเครืออีสตโคสทซึ่งรวมถึงการรับโอน
กิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทจากบริษัทในเครือ โดยในป 2552 บริษัทและบริษัทในเครือยังไมไดดําเนินการใด ๆ ที่
เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
3. ตัวเลขที่นําเสนอสําหรับ ป 2553 จะเปนการใชตัวเลขจากงบการเงินรวมสําหรับกลุมกิจการ โดยในปดังกลาว
ผูถือ หุนของบริษัทและบริ ษัทในเครือไดเห็นชอบใหบริษัทและบริษัทในเครือดํา เนินการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม
เดียวกันและปรับปรุงโครงสรางการดําเนินงานและการเงินของบริษัทในเครือใหมาอยูภายใตการควบคุมของบริษัท โดยมี
การดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้
4. ในเดือนตุลาคม 2553 ไดมีการโอนพนักงานและสายการผลิตสินคา พรอมทั้งจําหนายสินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางผลิต วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองของบริษัทในเครือมายังบริษัท
5. ในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2553 ไดมีการจําหนายเครื่องจักรและอุปกรณบางสวน (ดวยราคา
ประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระสองราย โดยราคาซื้อขายอางอิงจากราคาประเมินที่ต่ํากวา) ของบริษัท
ในเครือมาใหแกบริษัท
6. ในเดือนธันวาคม 2553 ไดมีการขอลดยอดวงเงินสินเชื่อตาง ๆ ของบริษัทในเครือที่มีกับสถาบันการเงิน
ตาง ๆ และโอนเพิ่มเปนยอดวงเงินสินเชื่อของบริษัทแทน
โดยงบการเงินรวมสําหรับกลุมกิจการดังกลาว เปนงบการเงินที่ถูกจัดทําขึ้นเพื่อสะทอนใหเห็นถึงผลจากการ
รวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน โดยเปนการซื้อสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงานเกือบทั้งหมดของบริษัทในเครือ ซึ่ง
สินทรัพยดังกลาว ไดแก สินคาคงเหลือ และสินทรัพยถาวร โดยผูซื้อคือ บริษัท ซึ่งเปนกิจการที่มีอํานาจควบคุมกิจการอื่นที่
อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน ภายหลังการซื้อ – ขาย สินทรัพยดังกลาว บริษัทในเครือทั้งสี่แหงไดทยอยหยุดดําเนิน
กิจกรรมหลักทางธุ รกิจ โดยผูถือ หุน ของแตล ะบริษัท เปน บุคคลกลุมเดียวกั น และเป น ผูถือ หุน ของบริษัท เชน เดีย วกัน
สินทรัพยสวนที่ไมไดถูกบริษัทซื้อมาสุทธิจากหนี้สินทั้งหมดของบริษัทในเครือทั้งสี่แหง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไดถูก
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แสดงเปนรายการ “สวนไดเสียที่เปนของผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทอื่นในกลุมบริษัทที่มีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม
เดียวกัน” ในงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนของป 2553 นอกจากนี้ ผลขาดทุนจาก
การประกอบการของบริษัทในเครือดังกลาวเกือบทั้งหมดสําหรับป 2553 เปนสวนที่รับผิดชอบโดยผูมีอํานาจควบคุมใน
บริษัทในเครือดังกลาว ดังนั้น บริษัทจึงแสดงรายการขาดทุนจากการดําเนินงานสําหรับป 2553 ของบริษัทในเครือทั้งสี่แหง
ซึ่งรวมอยูในงบการเงินสําหรับกลุมกิจการของป 2553 เปน “ขาดทุนที่เปนของผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทอื่นในกลุมบริษัท
ที่มีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป 2553
4. ตัว เลขที่นํา เสนอสํ า หรับ ป 2554 จะเปน ตัว เลขจากงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท โดยในป 2554 ไดมี การ
ดําเนินการที่สําคัญเพิ่มเติมจากป 2553 ดังนี้
1. เดือนมีนาคม และเมษายน 2554 ไดมีการจําหนายเครื่องจักรและอุปกรณสวนที่เหลือและสินทรัพยถาวร
อื่น ยกเวนอาคารและสวนปรับปรุงอาคาร (ดวยราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระสองราย โดยราคา
ซื้อขายอางอิงจากราคาประเมินที่ต่ํากวา) ของบริษัทในเครือมาใหแกบริษัท
2. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ไดมีการจําหนายอาคารและสวนปรับปรุงอาคาร (ดวยราคาประเมินโดยผู
ประเมินราคาอิสระสองราย โดยราคาซื้อขายอางอิงจากราคาประเมินที่ต่ํากวา) ของบริษัทในเครือมา
ใหแกบริษัท
ทั้งนี้ ในระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 บริษัทในเครือไดเรียกเก็บคาเชาสินทรัพยถาวร
จากบริษัท สําหรับสินทรัพยถาวรในสวนที่ยังไมไดจําหนายมาใหแกบริษัท แตบริษัทเปนผูใชสินทรัพยถาวรดังกลาวในการ
ดําเนินงานของบริษัทโดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทในเครือเรียกเก็บคาเชาสินทรัพยถาวร
ระหวางกันในอัตราที่อางอิงราคาประเมินทรัพยสินของผูประเมินราคาอิสระสองราย
โดยในป 2554 ซึ่ ง เป น ป ที่ ก ารรวมธุ ร กิ จ ภายใต ก ารควบคุ ม เดี ย วกั น ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ในเครื อ ได
ดําเนินการแลวเสร็จสมบูรณ โดยฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในเครือทั้งสี่แหงไดถูกแยกออกไปอยาง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดจากบริษัทซึ่งเปนสวนที่รับผิดชอบเต็มจํานวนโดยผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทในเครือดังกลาว ดังนั้น
บริษัทจึงไมมีการจัดทํางบการเงินสําหรับกลุมกิจการ ในป 2554 และไดกลับรายการสวนไดเสียที่เปนของผูมีอํานาจ
ควบคุมในบริษัทอื่นในกลุมบริษัทที่มีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันที่เคยบันทึกในป 2553 ออกจากงบการเงิน
ของบริษัท และไดรับรูสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันจํานวนเงินประมาณ 54.2 ลานบาท ซึ่งเกิด
จากการซื้อสินทรัพยถาวรของบริษัทในเครือในป 2553 และถูกตัดรายการออกไปในการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับกลุม
กิจการสําหรับป 2553 ตามที่แสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนสําหรับป 2554
กลุมบริษัทอีสตโคสท ไดดําเนินการปรับโครงสรางเสร็จเรียบรอยอยางสมบูรณ โดยเหลือเพียง บริษัท อีสตโคสท
เฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) (ECF) เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเพียงแหงเดียว ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยการจัด
โครงสรางกลุมบริษัทอีสตโคสทที่ผานมาที่เกิดขึ้นในระหวางชวงป 2553 ถึงป 2554 มีวัตถุประสงคเพื่อขจัดรายการ
ระหวางกัน (Connected Transaction) และปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) โดย
กระบวนการปรับโครงสรางกลุมบริษัทอีสตโคสทเริ่มจากการซื้อที่ดินทั้งหมดที่ใชในการประกอบธุรกิจที่ขณะนั้นเปน
กรรมสิทธิ์สวนตัวของกรรมการบริษัทเขาเปนกรรมสิทธิ์ในนาม ECF การดําเนินการซื้อเครื่องจักร อาคารโรงงาน สต็อก
สินคา ทรัพยสินอื่น ๆ จาก 4 บริษัทเขาเปนกรรมสิทธิ์ของ ECF การโอนยายพนักงานจาก 4 บริษัท เขาปฏิบัติงานใน ECF
รวมถึงการดําเนินการจายชําระคืนหนี้สินในระหวางกลุมบริษัทใหเสร็จสิ้น
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ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการของ ECD ECI VCD และ VCI ไดจัดการประชุมขึ้นในชวงเดือนกันยายน ป 2555 เพื่อ
เปนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบใหมี
การกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจที่จะไมแขงขันกับ บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (ซึ่งขณะนั้นยังเปนบริษัท
จํากัด)” และเนื่องจากทั้ง 4 บริษัทดังกลาวมีผลขาดทุนสะสมจึงอยูระหวางรอใชประโยชนจากผลขาดทุนสะสม หรือ
พิจารณาเพื่อใหชําระบัญชีและปดกิจการใหเรียบรอยตอไป
บริษัทมีโครงสรางรายได แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ ดังนี้
กลุมผลิตภัณฑ

2552
ลานบาท

2553

รอยละ ลานบาท

2554

รอยละ

9 เดือนแรก ป 2555

ลานบาท รอยละ ลานบาท

รอยละ

1. เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด

609.43

73.97

689.08

71.62

766.41

76.99

541.32

70.45

2. เฟอรนิเจอรไมยางพารา

134.89

16.37

144.10

14.98

121.06

12.16

128.09

16.67

35.86

4.35

65.71

6.83

56.32

5.66

47.90

6.23

30.79
4.34
815.30
8.60
823.90

3.74
0.53
98.96
1.04
100.00

36.03
7.22
942.15
20.03
962.18

3.75
0.75
97.92
2.08
100.00

34.04
4.94
982.77
12.56
995.33

3.42
0.50
98.74
1.26
100.00

39.22
1.61
758.13
9.12
767.25

5.10
0.21
98.81
1.19
100.00

3. เฟอรนิเจอรที่จําหนายผานโชวรูม
4. กระดาษปดผิว
5. ไมยางพาราแปรรูปอบแหง
รายไดจากการขาย - สุทธิ
รายไดอื่น ๆ1/
รายไดรวม
หมายเหตุ :

1/

รายไดอื่น ๆ ไดแก กําไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพยถาวร รายไดคาเชาและคาบริการ ดอกเบี้ยรับ กําไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน รายไดอื่น (ไดแก คาบริการตัดแผนปดขอบไม (พีวีซี) รายไดขายเศษวัสดุ / รายไดจากการชดเชยการสงออก / สวนลดรับ
/ อื่น ๆ)

บริษัทมีโครงสรางรายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอร แยกตามประเภทชองทางการจัดจําหนาย ดังนี้
ชองทางการจัดจําหนาย
1. การผลิตและจําหนายตาม
คําสั่งซื้อ (Made to order)
2. การผลิตและจําหนายโดยใช
ตราสินคาของบริษัท
3. การจําหนายผานโชวรูม
4. การจําหนายผานรานคาปลีก
รายยอย (Dealer)1/
ตั ว เ ล ข จ า ก ก า ร จํ า ห น า ย
เฟอรนิเจอร2/

2552
พันบาท

2553

2554

9 เดือนแรก ป 2555

รอยละ

พันบาท

รอยละ

พันบาท

รอยละ

พันบาท

รอยละ

461.56

59.16

546.66

60.81

568.17

60.20

456.86

63.69

282.77

36.24

286.52

31.87

319.30

33.83

209.65

29.23

35.86

4.60

65.71

7.31

56.32

5.97

47.90

6.68

-

0.00

-

0.00

-

0.00

2.89

0.40

780.18

100.00

898.89

100.00

943.79

100.00

717.30

100.00

หมายเหตุ : 1/ การจําหนายผานตัวแทนรายยอย (Dealer) เริ่มจําหนายเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ที่ผานมา โดยผานตราสินคา “Costa”
2/
ผลรวมของรายได จากการจํ าหนายเฟอรนิเจอร จะเท ากับตั วเลขรวมของเฟอรนิ เจอร ไมปารติเคิ ลบอรด / เฟอรนิเจอรไ ม
ยางพารา และเฟอรนิเจอรซื้อมาเพื่อจําหนาย ตามที่ไดนําเสนอไวในตารางกอนหนา

บริษัทมีโครงสรางรายได แยกตามการจําหนายภายในประเทศและตางประเทศ ดังนี้
หนาที่ 2.2 - 16

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

ชองทางการจัดจําหนาย

2552
ลานบาท

2553

2554

9 เดือนแรก ป 2555

รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท

รอยละ

1. จําหนายภายในประเทศ

353.75

43.39

323.75

34.36

294.46

29.96

301.27

39.74

2. จําหนายตางประเทศ

461.56

56.61

618.40

65.64

688.31

70.04

456.86

60.26

รายไดจากการขาย - สุทธิ

815.30

100.00

942.15

100.00

982.77 100.00

758.13

100.00

2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทไดกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายในการดําเนินธุรกิจดวยความมุงมั่นที่จะครองสวนแบงทางการตลาดในอันดับ
1 ใน 5 ของธุรกิจเฟอรนิเจอรของประเทศไทย
ปจจุบันบริษัทมีแนวโนมการเติบโตของยอดขายในกลุมเฟอรนิเจอรทั้งในสวนไมปารติเคิลบอรดและไมยางพารา
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นดังกลาวเกิดจากการสั่งซื้ออยางตอเนื่องดวยความเชื่อมั่นของกลุมลูกคาใน
ตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุนที่ทางบริษัทมีการติดตอซื้อขายกันมาเปนเวลานานกวา 10 ป ดวยความเชื่อมั่น
ดังกลาวสงผลใหอัตราการเติบโตในยอดขายของบริษัทมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งรวมถึงปริมาณความตองการ
เฟอรนิเจอรในประเทศ และโอกาสในการขยายตลาดไปยังกลุมประเทศใหมที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นดวยเชนกัน ดังนั้นบริษัท
จึงจําเปนที่จะตองวางแผนการขยายกําลังการผลิต การปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีความทันสมัย รวดเร็ว พรอมรองรับ
ปริมาณคําสั่งซื้อที่จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องไดทันเวลา
สําหรับกลุมลูกคาใหม บริษัทไดวางแผนเนนการขยายตลาดไปสูกลุมประเทศกําลังพัฒนาที่มีปริมาณความตองการ
ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรเพิ่มขึ้นและมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง อาทิเชน กลุมประเทศแถบตะวันออกกลาง กลุม
ประเทศในทวีปแอฟริกา รวมไปถึงประเทศเพื่อนบาน ไดแก ลาว พมา กัมพูชา เวียดนาม เพื่อเปนการเตรียมความพรอม
สําหรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในตนป 2558 ตอไป

หนาที่ 2.2 - 17

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

สวนเพิ่มเติม
หัวขอที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
หัวขอโครงสรางรายได เพิ่มขอมูล ป 2555

หนาที่ 2.12 สวนเพิ่มเติม - 1

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

บริษัทมีโครงสรางรายได แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ ดังนี้

กลุมผลิตภัณฑ
1. เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด
2. เฟอรนิเจอรไมยางพารา
3. เฟอรนิเจอรที่จําหนายผานโชวรูม
4. กระดาษปดผิว
5. ไมยางพาราแปรรูปอบแหง
รายไดจากการขาย - สุทธิ
รายไดอื่น ๆ1/
รายไดรวม
หมายเหตุ :

2553
ลานบาท
689.08
144.10

2554

ป 2555

รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท
71.62
766.41 76.99
757.38
14.98
121.06 12.16
202.49

65.71

6.83

36.03
7.22
942.15
20.03
962.18

3.75
0.75
97.92
2.08
100.00

รอยละ
70.12

5.66

52.62

18.75
4.87

34.04
3.42
4.94
0.50
982.77 98.74
12.56
1.26
995.33 100.00

50.16
2.08
1,064.73
15.36
1,080.10

4.64
0.19
98.58
1.42
100.00

56.32

1/

รายไดอื่น ๆ ไดแก กําไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพยถาวร รายไดคาเชาและคาบริการ ดอกเบี้ยรับ กําไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน รายไดอื่น (ไดแก คาบริการตัดแผนปดขอบไม (พีวีซี) รายไดขายเศษวัสดุ / รายไดจากการชดเชยการสงออก / สวนลดรับ
/ อื่น ๆ)

บริษัทมีโครงสรางรายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอร แยกตามประเภทชองทางการจัดจําหนาย ดังนี้

ชองทางการจัดจําหนาย
1. การผลิตและจําหนายตามคําสั่งซื้อ
(Made to order)
2. การผลิตและจําหนายโดยใชตรา
สินคาของบริษัท
3. การจําหนายผานโชวรูม
4. การจําหนายผานรานคาปลีกราย
ยอย (Dealer)1/
ตั ว เ ล ข จ า ก ก า ร จํ า ห น า ย
เฟอรนิเจอร2/

2553

2554

ป 2555

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท
546.66 60.81
568.17
60.20 658.24

รอยละ
65.01

286.52

31.87

319.30

33.83

301.63

29.79

65.71

7.31

56.32

5.97

48.42

4.78

-

0.00

-

0.00

4.20

0.41

898.89

100.00

943.79

100.00 1,012.48

100.00

หมายเหตุ : 1/ การจําหนายผานตัวแทนรายยอย (Dealer) เริ่มจําหนายเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ที่ผานมา โดยผานตราสินคา “Costa”
2/
ผลรวมของรายได จากการจํ าหนายเฟอรนิเจอร จะเท ากับตั วเลขรวมของเฟอรนิ เจอร ไมปารติเคิ ลบอรด / เฟอรนิเจอรไ ม
ยางพารา และเฟอรนิเจอรซื้อมาเพื่อจําหนาย ตามที่ไดนําเสนอไวในตารางกอนหนา

หนาที่ 2.12 สวนเพิ่มเติม - 2

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

บริษัทมีโครงสรางรายได แยกตามการจําหนายภายในประเทศและตางประเทศ ดังนี้

ชองทางการจัดจําหนาย

2553

1. จําหนายภายในประเทศ

ลานบาท
323.75

2. จําหนายตางประเทศ
รายไดจากการขาย - สุทธิ

618.40
942.15

2554
รอยละ ลานบาท
34.36
294.46
65.64
100.00

688.31
982.77

หนาที่ 2.12 สวนเพิ่มเติม - 3

ป 2555
รอยละ ลานบาท
29.96
406.49
70.04
100.00

658.24
1,064.73

รอยละ
38.18
61.82
100.00

