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28 ก.พ. 2561
ECF ฟอร์ มดี ธุรกิจหลักเฟอร์ นิเจอร์ กาไรพุ่ง 29% หลังรวมทุกกลุ่มธุรกิจ ทุบสถิติโชว์
ผลประกอบการปี 60 นิวไฮ รายได้ รวม 1,478.68 ล้ านบาท กาไรรวมพุ่ง 17% 73.05 ล้ านบาท
กางแผนปี 61 ตัง้ เป้ ารายได้ โต 10 – 12 % ชูกลยุทธ์ บริหารจัดการต้ นทุนการผลิต หนุนกาไรธุรกิจ
เฟอร์ นิเจอร์ โตต่ อเนื่อง พร้ อมรั บรู้ รายได้ ธุรกิจพลังงานเห็นภาพชัดเจนในปี นี ้
นายอารั กษ์ สุข สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท อี ส ต์โคสท์ เ ฟอร์ นิเ ทค จากัด (มหาชน) (ECF)
ผู้ผลิตและจาหน่าย เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ตเิ คิลบอร์ ด เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา จาหน่ายทังในและต่
้
างประเทศ
เปิ ดเผยถึงผลการดาเนินงานปี 2560 ว่า บริ ษัทมีรายได้ รวมทุกกลุ่มธุรกิจ อยู่ที่ 1,478.68 ล้ านบาท ปรับตัว
เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีรายได้ รวมอยู่ที่ 1,392.49 ล้ านบาท หรื อปรับตัวเพิ่มขึ ้น 6% และมี
กาไรสาหรับงวดส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ที่ 73.05 ล้ านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนที่ 62.44 ล้ านบาท
หรื อปรับตัวเพิ่มขึน้ 17% สาหรับธุรกิจหลักคือการเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ทุบสถิติทานิวไฮ
สร้ างกาไรทังปี
้ 2560 เติบโต 29% หรื อเท่ากับ 71.49 ล้ านบาท จากปี ก่อนที่ 55.36 ล้ านบาท
ขณะที่ ผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2560 มีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 388 ล้ านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีรายได้ รวมอยู่ที่ 378.07 ล้ านบาท หรื อปรับตัวเพิ่มขึ ้น 2.63% สาหรับกาไรรวม
ธุรกิจอื่น ๆ และธุรกิจพลังงานมีกาไร 31.52 ล้ านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที 483 %
ปั จจัยสนับสนุนที่ทาให้ ผลการดาเนินงานในปี 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ ้น เนื่องมาจากส่วนของธุรกิจ
เฟอร์ นิเจอร์ ที่สามารถลดต้ นทุนการผลิตได้ อย่างต่อเนื่อง รวมทังการรั
้
บรู้ส่วนแบ่งกาไรจากการเข้ าลงทุนใน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ซึง่ ลงทุนผ่านบริษัทเซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด
สาหรับแนวโน้ มธุรกิจของบริ ษัทปี 2561 คาดว่า จะเติบโตได้ ดีอย่างต่อเนื่ อง ทังจากธุ
้
รกิจผลิตและ
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ และการรับรู้สว่ นแบ่งกาไรจากธุรกิจพลังงานทดแทน ซึง่ ปี นี ้จะเป็ นปี ที่เห็นการรับรู้ส่วน
แบ่งกาไรได้ ชัดเจนหากทุกอย่างเป็ นตามแผนที่วางไว้ ในส่วนของธุ รกิ จเฟอร์ นิเจอร์ จ ะมุ่งเน้ นการปรั บ
กลยุทธ์ และพัฒนาช่องทางการขายให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น รวมถึงการหาแนวทางสร้ างกาไร ลดต้ นทุน
ด้ านการบริหารจัดการให้ ลดลง
ส่วนธุรกิจพลังงานทดแทนโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะวัตต์ จ.นราธิวาส ได้ เริ่ ม COD
และรับรู้สว่ นแบ่งกาไรในไตรมาส 3/60 จานวน 6.7 ล้ านบาท ไตรมาส 4/60 ที่ผ่านมา จานวน 8.8 ล้ านบาท
และโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกาลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ จานวน 2 โรง จ.แพร่ คาดว่าจะ COD ในเดือน เม.ย.
61 และ ธ.ค. 61 ตามลาดับ รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้ามินบู ขนาด 220MW ประเทศเมียนมาร์ ที่จะเริ่ มรับรู้

รายได้ ภายในปี นี ้ด้ วย ล่าสุดได้ นาเข้ าแผงโซลาร์ สาหรับ 50 MW แรกครบแล้ ว อยู่ระหว่างรอการติดตัง้ เมื่อ
ก่อสร้ างเฟส 1 แล้ วเสร็ จ จะดาเนินการก่อสร้ างเฟส 2 ต่อทันที นอกจากนี บ้ ริ ษัทฯ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทนซึง่ อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ อีกหลายโครงการ
“บริ ษัทฯ มัน่ ใจว่ารายได้ รวมในปี นี ้จะเติบโตจากปี ก่อน ทังรายได้
้
จากธุรกิจหลักผลิตและจาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์ คาดว่าจะเติบโตที่ 10-12 % ประกอบกับรายได้ ต่าง ๆ ที่จะทยอยรับรู้ ในปี นีจ้ ากบริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ซึ่งจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยผลักดันให้ รายได้ ของบริ ษัทมีโอกาสเติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง” นาย
อารักษ์ กล่าว
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