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ECF โชว์ ผลประกอบการ Q1/63 กวาดรายได้ รวม 296.39 ล้ านบาท กาไรสุทธิ 17.11 ล้ าน
บาท เติบโต 1.06 % จากกลยุทธ์ บริหารต้ นทุนการขายและการบริหาร พร้ อมรั บรู้ กาไรจากธุรกิจ
พลังงาน โรงไฟฟ้ า ดันมาร์ จิน้ เพิ่ม ท่ า มกลางวิกฤต ปรั บแผนรั บมื อโควิด -19 กระทบระยะสั น้
ธุ รกิจ เฟอร์ นิเ จอร์ ตลาดในประเทศ ลุ ยขยายช่ องทางจาหน่ ายออนไลน์ เพิ่มยอดขาย ตลาด
ต่ างประเทศยังเติบโต เจรจาลูกค้ าใหม่ ย้ายฐานการผลิต
นายอารั กษ์ สุข สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท อี ส ต์โคสท์ เ ฟอร์ นิเ ทค จากัด (มหาชน) (ECF)
เปิ ดเผยถึง แผนการดาเนินงานในช่วงไตรมาส 1/63 ที่ผ่านมา จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั ส
โควิด-19 ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ตลาดในประเทศ ได้ รับผลกระทบจากกลุ่มลูกค้ า Hypermarket ที่ต้องปิ ดสาขา
ชั่ ว คราว โดยบริ ษั ท ได้ ปรั บ กลยุ ท ธ์ เพิ่ ม จ านวนสิ น ค้ าเพื่ อ เสนอขายผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์
www.elegathai.com และร้ านค้ า ปลี ก ทั่ว ประเทศ ให้ ม ากขึ น้ จากเดิ ม ซึ่ ง ช่ ว งที่ ผ่ า นมาแนวโน้ ม
ยอดจาหน่ายสินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์ปรับตัวเพิ่มขึ ้น พร้ อมพัฒนารู ปแบบสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อเพิ่ม
ฟั งก์ชนั่ การใช้ งานให้ มากขึ ้น สอดรับกับความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ า
ขณะที่ตลาดต่างประเทศ ยังสามารถเติบโตได้ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ าในประเทศญี่ ปนุ่ มีคาสัง่ ซื ้อ
อย่างต่อเนื่ อง ส่วนคาสั่ง ซือ้ สินค้ าจากประเทศอินเดีย ซึ่งเป็ นลูกค้ ารายใหม่ ที่เริ่ มสั่งซือ้ กับบริ ษัทมี การ
หยุดชะงักชั่วคราว เนื่องจากการปิ ดประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด -19 คาดว่าหาก
อินเดียเริ่มเปิ ดประเทศได้ อีกครัง้ โอกาสในการสัง่ ซื ้อสินค้ าก็จะเริ่มเข้ ามาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
ด้ านธุรกิ จ พลัง งานทดแทนมี แนวโน้ ม ดี เนื่ องจากเริ่ ม รั บรู้ รายได้ ในเชิ งพาณิ ชย์ แล้ ว โดยในปี นี ้
คาดว่าจะเห็นการรับรู้สว่ นแบ่งกาไรมากขึ ้น
สาหรับผลประกอบการไตรมาส 1/63 ว่า บริ ษัทมีรายได้ รวม 296.39 ล้ านบาท ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปี ก่อนที่มีรายได้ รวม 359.44 จานวน 63.05 ล้ านบาท หรื อลดลง 17.54 % อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทยังสามารถสร้ างการเติบโตกาไร โดยมีกาไรสุทธิ 17.12 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1.06% จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนที่มีกาไรสุทธิ 16.93 ล้ านบาท

ทังนี
้ ้ ผลประกอบการของบริษัท ยังสามารถสร้ างการเติบโตของกาไรสุทธิ ท่ามกลางปัจจัยลบต่างๆ
จากการรับรู้สว่ นแบ่งกาไรจากบริ ษัทร่วมและกาไรจากรายได้ อื่นๆ ประกอบกับการวางแผนงานเพื่อบริ หาร
จัดการต้ นทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และควบคุมค่าใช้ จ่าย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรายได้ รวม ปรับตัว
ลดลงเนื่องจากลูกค้ าในต่างประเทศที่รัฐบาลมีคาสัง่ ล็อคดาวน์ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถส่งออกสินค้ า
ได้ สาหรับภายในประเทศ เกิดจากกลุม่ ร้ านค้ าประเภท Hypermarket อาทิ เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี โฮมโปร ฯลฯ
ที่เป็ นลูกค้ าของบริษัทฯ จาเป็ นจะต้ องปิ ดการขายผ่านสาขาตามคาสัง่ ของรัฐบาล
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