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มือถือ : +66 95-156-4159
อีเมล์ : sarisa@eastcoast.co.th

Statistics (30/11/16)

Key Development of Company

บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด ได้จดทะเบียนก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม
ECF ได้เข้าเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ บริษทั ได้ดาเนินการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั อีซเี อฟ โฮลดิง้ ส์ จากัด (ECFH) เพือ่
ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริษทั อื่น (Holding Company)
วันที่ 21 ธันวาคม โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ของ บริษทั ECF Tornado Energy Godo
Kaisha ซึง่ มีขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ ประมาณ 1.5 เมกะวัตต์ ณ เมืองฮิเมจิ ประเทศญีป่ ่ ุน ได้เริม่ จาหน่าย
ไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้อย่างเป็ นทางการ
วันที่ 9 ธันวาคม ECFH ได้เข้าลงนามในสัญญาแฟรนไชส์กบั Can Do Company Limited ประเทศญีป่ ่ ุน
เพือ่ ดาเนินธุรกิจร้านค้าจาหน่ายสินค้าราคาเดียวรูปแบบร้าน 100 เยน

Revenue Breakdown

ผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิ จอร์
กระดาษปิ ดผิว
ไม้ยางพาราแปรรูป อบแห้ง
รวมรายได้ ขาย
รายได้อน่ื ๆ
รายได้ รวม

9M.2016
ลบ.
สัดส่วน
918.25
92%
51.22
5%
11.05
1%
980.52
98%
15.12
2%
995.64
100%

THSI List
-

ผูผ้ ลิตและจัดจาหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด / ไม้เอ็มดีเอฟ เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา กระดาษปิ ดผิว เพือ่ ใช้
ประกอบในการผลิตเฟอร์นเิ จอร์ การผลิตและจาหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง การจัดจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
(Solid Wood) ผ่านโชว์รมู “ELEGA” และการจัดจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ภายใต้ลขิ สิทธิ ์จากดิสนีย์ ผ่านโชว์รมู “FINNA
HOUSE” และการให้บริการตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวซี )ี
ECF ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ย่อย 2 แห่ง คือ
1.บริษทั วีว ี เดคคอร์ จากัด ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.95 ประกอบธุรกิจการเป็ นผูจ้ าหน่ายกระดาษปิ ดผิว (Trading)
2.บริษทั อีซเี อฟ โฮลดิง้ ส์ จากัด (ECFH) ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกในรูปแบบร้าน 100
เยน จาหน่ายสินค้าราคาเดียว (60 บาท) ทังร้
้ าน ภายใต้แบรนด์ Can Do จากประเทศญีป่ ่ ุน และธุรกิจด้านโรงไฟฟ้ า
พลังงานทางเลือก อาทิ โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล เป็ นต้น

ประเภท

P/BV Div.Yield
3.73
1.78
3.45
1.56
1.02
2.92
3.57
1.35
1.90
3.11

Recent Research
 BLS (14/12/2015)

Company Background

ปี 2559

P/E
23.95
24.32
12.84
60.53
17.96

ECF (x)
CONSUMP – mai (x)
CONSUMP – SET (x)
mai (x)
SET (x)

CG Report Score

ปี 2542
ปี 2556
ปี 2558

YTD 2015 2014
141.26 137.55 130.00
565.05 550.19 520.00
0.25
0.25
0.25
1,808.15 2,046.71 2,412.80
3.20
3.72
4.64
0.10
0.14
0.13

Paid-up (MB.)
Listed share (M.)
Par (B.)
Market Cap (MB.)
Price (B./share)
EPS (B.)

(หน่วย: ล้านบาท)
9M.2015
ลบ.
สัดส่วน
900.81
92%
48.77
5%
14.06
1%
963.64
98%
18.78
2%
982.42
100%

2015
ลบ.
สัดส่วน
1,249.56
92%
65.15
5%
19.39
1%
1,334.10
98%
24.20
2%
1,358.30
100%

2014
ลบ.
สัดส่วน
1,137.88
92%
61.65
5%
9.51
1%
1,209.04
98%
26.16
2%
1,235.20
100%

Shareholder Structure (11/03/2016)
Shareholder
จำนวนหุ้น (M.)
กลุ่มครอบครัวสุขสวัสดิ ์
358,341,600
กลุม่ ครอบครัวปั ทมสัตยาสนธิ
13,355,300
กลุ่มครอบครัววิรยิ าทรพันธุ์
8,799,100
รายย่อย
169,694,600
Financial Ratios
9M/2016 9M/2015
ROE (%)
16.63 17.00
ROA (%)
7.83
8.77
D/E (X)
3.14
2.45
GP Margin (%)
28.88 26.60
EBIT Margin (%)
10.31
9.59
NP Margin (%)
5.48
5.80

%
65.1304
2.4274
1.5993
30.8429

2015
17.64
8.95
2.31
26.41
9.05
5.55

2014
18.79
9.77
2.10
26.62
9.21
5.66

Capital Structure
MB
9M/2016 9M/2015 2015 2014
(MB)
Current Liabilities
938.74 884.43 918.11 644.58
Non-Current Liabilities 585.07 153.46 134.44 194.97
Liabilities
Shareholders’
Equity 484.53 423.43 456.14 399.12
Operating Revenue
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ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ บริษทั ยังคงมีแผนธุรกิจโดยแบ่งออกเป็ นการจาหน่ายต่างประเทศ และใน
ประเทศ โดยในส่วนของต่างประเทศ บริษทั มีแผนเพิม่ ฐานลูกค้ารายใหม่ ๆ ให้มากขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีแผนเจาะตลาดญีป่ ่ ุน ตะวันออกกลาง และกลุม่ ประเทศ AEC สาหรับตลาดใน
ประเทศบริษทั มีแผนการพัฒนาสินค้าร่วมกับกลุม่ ลูกค้าโดยเฉพาะกลุม่ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
อาทิ เทสโก้ โลตัส โฮม โปร บิก๊ ซี เพือ่ เพิม่ จานวนรายการสินค้าทีจ่ ะเข้าไปจาหน่ายให้มากขึน้
จากเดิม ส่วนโชว์รมู ภายในตราสินค้า ELEGA ทีจ่ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง และ FINNA
HOUSE ทีจ่ าหน่ายสินค้าลิขสิทธิ ์ดิสนีย์ บริษทั มีแผนการขยายจานวนโชว์รมู ให้เพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง
 ธุรกิจในส่วนของบริษทั ย่อย (บริษทั อีซเี อฟ โฮลดิง้ ส์ จากัด)
 ธุรกิจร้านค้าปลีก Can Do ซึง่ เป็ นร้านค้าในรูปแบบร้าน 100 เยนจากญี่ป่ ุน จาหน่ าย
สินค้าในราคาเดียวทัง้ ร้าน (60 บาท) ในปี น้ีบริษทั มีแผนการขยายสาขาเพิม่ อีกไม่ต่า
กว่า 10 สาขา
 ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ปั จจุบนั บริษทั อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
เข้าลงทุ น ในโครงการด้านพลังงานทดแทนในหลากหลายรู ป แบบ อาทิ โครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล เป็ นต้น

Company Structure

โครงสร้างบริษทั ย่อย/ บริษทั ร่วม

Company Product

ตราสินค้าในกลุม่ ธุรกิจเฟอร์นเิ จอร์

Investment Highlight

ประเด็นทีน่ ่าสนใจของบริษทั ดังนี้
 แนวโน้มการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในประเทศญีป่ ่ ุนมีความเป็ นไปได้ดว้ ยดี ซึง่ บริษทั มีกลุม่ ลูกค้า
หลักในประเทศญี่ป่ ุน ประกอบการกับผลดาเนินงานที่ผ่านมา ตัวเลขการส่งออกสินค้าไป
จาหน่ายญีป่ ่ ุนเริม่ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงทีผ่ ่านมา ประกอบกับกลยุทธ์การ
ดาเนินธุรกิจทีท่ างผูบ้ ริหารมีการปรับนโยบายด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์อย่างต่อเนื่องเริม่ ส่งผล
ต่อตัวเลขกาไรทีม่ แี นวโน้มดีขน้ึ
 ในส่วนธุรกิจร้านค้าปลีก Can Do ยังมีโอกาสในการขยายสาขาได้อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ร้าน Can Do
ถือเป็ นอีกช่ องทางการในสร้างความหลากหลายให้กบั ธุรกิจร้านค้าปลีกในรูปแบบร้านค้าที่
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ทเ่ี ติมเต็มความต้องการ และช่วยอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กบั
ชีวติ ประจาวันต่อผูบ้ ริโภคชาวไทย
 โอกาสในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจด้านพลังงานซึ่งขณะนี้บริษทั อยู่ระหว่างการศึกษา
ความเป็ นไปได้ในการเข้าลงทุนอยูห่ ลายโครงการ
Risk Factors

ปั จจัยเสีย่ งของธุรกิจและการป้ องกันความเสีย่ งทีส่ าคัญ มีดงั นี้
 ความเสี่ยงจากการผัน ผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีการจาหน่ ายสินค้าไปยังลูกค้า
ต่างประเทศ โดยกาหนดเงือ่ นไขการชาระค่าสินค้าเป็ นสกุลดอลล่าร์สหรัฐ มีการนาเข้าวัตถุดบิ
เพือ่ ผลิตกระดาษปิ ดผิวจากต่างประเทศและการสั ่งซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อจาหน่ ายภายในโชว์รูม
ซึง่ การป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าวบริษทั ได้เตรียมเครื่องมือทางการเงิน และมีนโยบายในการ
ใช้วงเงินซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าให้เพียงพอกับระดับมูลค่าทีค่ ดิ ว่าเพียงพอในการ
ป้ องกันความเสีย่ ง
 ความเสีย่ งจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีผปู้ ระกอบการผลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่รวม 4 ราย (ไม่รวม
บริษทั ) ซึง่ ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ทงั ้ 4 ราย ซึง่ หากพิจารณาเปรียบเทียบกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมาย
จะพบว่าไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเดียวกันกับบริษัท จึงกล่าวได้ว่าไม่ได้เป็ นคู่แข่งโดยตรงของบริษัท
สาหรับคูแ่ ข่งขันจากต่างประเทศ จะมีเพียงรายเดียวทีม่ ลี กั ษณะการดาเนินธุรกิจใกล้เคียงกับ
บริษัท รวมถึง มีก ลุ่ม ลู ก ค้าเป้ าหมายในต่า งประเทศเป็ น กลุ่ ม เดีย วกัน แต่ ด้ว ยการสร้า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูซ้ ้อื รวมถึงการให้ความสาคัญกับคุณภาพของสินค้า ควบคู่ไปกับการ
ผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามปริมาณที่ต้องการได้ จึงทาให้ลูกค้า
ต่างประเทศส่ว นใหญ่ ย งั คงสัง่ ซื้อ สิน ค้า กับ บริษัทมายาวนานต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ บ ริษัท
ตระหนัก ดีถึงการสร้างจุ ดยืน ให้ก ับ สินค้าของบริษัท โดยการเกาะติดแนวโน้ ม พฤติก รรม
ผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการปรับตัวไปสู่รูปแบบการผลิตสินค้าที่รองรับกับความ
ต้องการดังกล่าว และหาช่องทางสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า (Value Added) อย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้สามารถแข่งขันกับความได้เปรียบในด้านต่าง ๆ เมือ่ เทียบกับคูแ่ ข่งได้

ภาพธุรกิจในส่วนของบริษทั ย่อย
- ร้าน Can Do

