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ECF เผยงบ 9 เดือนปี 64 รายได้รวม 1,156.20 ล้านบาท โต 16.31 % ก าไรสุทธิ 35.54 ล้านบาท 
แนวโน้มธุรกิจไตรมาส 4/64 เตบิโตดี ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เข้าไฮซีซ่ัน ออเดอร์ส่งออกทะลัก 

ECF เผยผลประกอบการงวด 9 เดือนปี 64 รายได้รวม 1,156.20 ล้านบาท โต 16.31 % ก าไรสุทธิ 
35.54 ล้านบาท ชีแ้นวโน้มธุรกิจไตรมาส 4/64 เติบโตดี ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เข้าไฮซีซ่ัน ออเดอร์
ส่งออกลูกค้าญ่ีปุ่น อินเดีย อเมริกา ทะลัก ดันยอดขายต่างประเทศพุ่ง เตรียมเพิ่มก าลังการผลิต 
เร่งส่งสินค้า มุ่งเน้นกลยุทธ์การบริหารจัดการต้นทุนในการขายและบริหาร เพิ่มความสามารถใน
การท าก าไร  

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้ จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) (ECF) 
เปิดเผยว่า ผลประกอบการงวด 9 เดือน ปี 2564 มีรายได้รวมทัง้สิน้ 1,156.20 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากช่วง
เดียวกันของปีก่อนท่ีมีรายได้รวมอยู่ท่ี 994.08  ล้านบาท จ านวน 162.12 ล้านบาท หรือปรับตวัเพิ่มขึน้ 
16.31 % และมีก าไรส่วนของบริษัทเท่ากับ 35.54 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีก าไร
ดงักลา่ว 37.20 ล้านบาท หรือ ลดลง  4.46 %  

 ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2564  บริษัทมีรายได้รวมทัง้สิน้ 342.31 ล้านบาท ลดลงจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนท่ีมีรายได้รวมอยูท่ี่  406.40 ล้านบาท จ านวน  64.09 ล้านบาท หรือปรับตวัลดลง 15.77  
% และมีก าไรส่วนของบริษัทเท่ากบั 5.45  ล้านบาท  ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก าไรดงักล่าว 
21.91 ล้านบาท  

ส าหรับผลประกอบการงวด 9 เดือน ในส่วนของรายได้รวม ปรับตวัเพิ่มขึน้ มาจากรายได้การ
จ าหน่ายในประเทศและรายได้การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ในช่วง 9 เดือน ท่ีผ่านมาเติบโต กลุ่มลกูค้าประเทศ
ญ่ีปุ่ น 2 % สหรัฐอเมริกา 106.93 % และอินเดีย 30.36 % 

ขณะท่ี ก าไรสว่นของบริษัททัง้ของไตรมาส 3/64 และ งวด 9 เดือนปี 64 ปรับตวัลดลง เน่ืองมาจาก
ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อคดาวน์ภายในประเทศ ตัง้แต่ช่วงปลายเดือนก.ค.ถึงช่วงเดือนต.ค. 64 
ส่งผลให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ท่ีเป็นลกูค้าหลกัภายในประเทศ ไม่สามารถจ าหน่ายสินค้ารวมถึงถกูจ ากัด
เวลาเปิด- ปิดในช่วงท่ีผ่านมา ท าให้ยอดรับสินค้าเข้าลดลงไม่เป็นตามเปา้หมายท่ีวางไว้  ประกอบกบัท่ีตัง้
โรงงานการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท จ.ระยอง อยูใ่นพืน้ท่ีควบคมุสงูสดุและเข้มงวด ตามมาตรการภาครัฐ
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อให้เกิดข้อจ ากัดเวลา หรือเคอร์ฟิว ส่งผลให้บริษัทมี
ระยะเวลาการผลิตสินค้าลดลง รวมถึงระยะเวลาการขึน้ของเพ่ือส่งสินค้าลดลงเช่นกัน ในขณะท่ีบริษัทมี
ค าสัง่ซือ้เข้ามามากในชว่งท่ีผา่นมา อีกทัง้ เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ส่งผลกระทบตอ่ก าลงัการผลิต 
อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์ปัจจบุนัสามารถเปิดการผลิตได้ตามปกตเิรียบร้อยแล้ว 

อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงมุ่งเน้นการวางแผนบริหารจดัการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพิ่ม
ความสามารถในการท าก าไร พร้อมปรับลดค่าใช้จ่ายเพ่ือลดต้นทุนการบริหารจดัการ ซึ่งเร่ิมเห็นผลจาก



 

นโยบายการควบคมุคา่ใช้จา่ยตัง้แตช่ว่งต้นปีท่ีผา่นมา ประกอบกบัเตรียมท่ีจะหาแนวทางการลดต้นทนุและ
คา่ใช้จ่ายในการผลิตผ่านการเสริมเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพ่ือหาทางลดต้นทุน
ด้านคา่แรงงานตอ่ไป 

นายอารักษ์ กล่าวตอ่ว่า แนวโน้มธุรกิจช่วงไตรมาส 4/64  จะเติบโตดีกว่าไตรมาส 3/64 และน่าจะ
มีสัญญาณดีขึน้ ในลักษณะค่อยๆฟื้นตัว จากนโยบายการเปิดประเทศ รับนักท่องเท่ียว เพ่ือกระตุ้ น
เศรษฐกิจและก าลงัซือ้ ประกอบกับเป็นช่วงไฮซีซัน่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ อีกทัง้การขยายตลาดต่างประเทศ     
มีสญัญาณการเติบโตท่ีดีอย่างมีนยัส าคญั จากกลุ่มลกูค้ารายใหม่ในญ่ีปุ่ นและกลุ่มลกูค้ารายใหม่ท่ีบริษัท
ขยายฐานการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ส่งออกไปประเทศอินเดีย และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมียอดค าสั่งซือ้สินค้า
เพิ่มขึน้ต่อเน่ือง โดยบริษัทมีแผนเพิ่มก าลงัการผลิต เพ่ือรองรับออเดอร์จากต่างประเทศท่ีเพิ่มสูงขึน้เป็น
จ านวนมาก ปัจจบุนัมีสดัสว่นรายได้จากยอดขายตา่งประเทศอยูท่ี่ 65% และในประเทศอยูท่ี่ 35%  

ขณะท่ีตลาดในประเทศ กระตุ้นยอดขายผ่านช่องทางจ าหน่ายใหม่  อาทิ ร้านโมเดิร์นเทรดชัน้น าท่ี
มีสาขาทัว่ประเทศพร้อมกบัแผนการขยายสาขาท่ีเพิ่มขึน้ อีกทัง้บริษัทมุง่เน้นการขยายช่องทางการจ าหน่าย
ผา่นออนไลน์ ลา่สดุเม่ือเดือน มิ.ย.ท่ีผา่นมา ได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท บริษัท โซเมว่า พลาซ่า จ ากดั เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจออนไลน์แพลทฟอร์ม และคาดว่าจะสามารถเร่ิม
ด าเนินการจ าหน่ายผ่านช่องทางดงักล่าวได้ในไตรมาส 1/65  ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงกลุ่ม
ลกูค้าในประเทศ รวมถึงสร้างความหลากหลายของชอ่งทางการจ าหนา่ยสินค้าให้กบับริษัท 

ส าหรับธุรกิจพลงังานทดแทน ด้านธุรกิจพลงังานทดแทน โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาด 220 
MW เมืองมินบ ูประเทศเมียนมาร์ ท่ีปัจจบุนัรับรู้รายได้เฟสท่ี 1 จ านวน 50 MW แล้ว ส าหรับเฟส 2 3 และ 4 
ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยด าเนินการอย่างต่อเน่ืองแม้จะมีสัญญาณความล่าช้าเกิดขึน้บ้างจาก
สถานการณ์ COVID-19 และการเมืองภายในเมียนมาร์ โดยคาดว่าการก่อสร้างจะเสร็จสิน้ครบทัง้ส่ีเฟส
ภายในไมเ่กินสิน้ปี 2565 นี ้
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