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Company Background

EPS (B.)

ECF คือ ผู้ผลิตและจําหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด/ไม้เอ็มดีเอฟ ไม้ยางพารา กระดาษปดผิว ไม้ยางพารา
แปรรูปอบแห้ง การจัดจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ผ่านโชว์รูม “ELEGA” และเฟอร์นิเจอร์ภายใต้ลิขสิทธิดิสนีย์ ผ่าน
โชว์รูม “FINNA HOUSE”
ECF ได้จดทะเบียนจัดตังบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ
1. บริษัท วีวี เดคคอร์ จํากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.95 ประกอบจําหน่ายกระดาษปดผิว (Trading)
2. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิงส์ จํากัด (ECFH) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกในรูปแบบ
ร้าน 100 เยน จําหน่ายสินค้าราคาเดียว (60 บาท) ทังร้าน ภายใต้แบรนด์ Can Do จากประเทศญีปุน
3. บริษัท อีซีเอฟ พาเวอร์ จํากัด (ECF-Power) เพื อประกอบธุรกิจด้านโรงไฟฟาพลังงานทางเลือก ปจจุบันได้
เข้าเปนผู้ถือหุ้นในบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิงส์ จํากัด (SAFE) ร้อยละ 33.37 โดย SAFE จะลงทุนในธุรกิจ
โรงไฟฟาพลังงานชีวมวล

Statistics

2015

2014

142.21

137.55

130.00

568.83

550.19

520.00

0.25

0.25

0.25

1,831.62

2,046.71

2,412.80

3.22

3.72

4.64

0.11

0.14

0.13

(31/12/2016)

P/E

P/BV

Div.Yield

ECF (x)

24.26

3.78

1.76

CONSUMP - mai (x)

24.85

3.53

1.53

CONSUMP - SET (x)

13.02

1.03

2.88

mai (x)

63.27

3.86

1.24

SET (x)

18.55

1.96

3.04

Shareholder Structure

(31/12/2016)

Key Development of Company
• ปี 2542 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด ได้จดทะเบียนก่อตังขึนเมือวันที 12 ตุลาคม
• ปี 2556 ECF ได้เข้าเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมือวันที 26 มีนาคม
• ปี 2558
o วันที 23 กุมภาพั นธ์ บริษัทได้จดทะเบียนจัดตังบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิงส์ จํากัด (ECFH)
• ปี 2559
o วันที 12 มกราคม อนุมัติการจัดตังบริษัทย่อยเพิ มอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด เพื อ
เปนผู้เข้าลงทุนในธุรกิจ ด้านพลังงานทดแทน
o 13 กุมภาพั นธ์ อนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานชีวมวลของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรี
น เอนเนอร์จี จํากัด จังหวัดนราธิวาส ขนาดกําลังการผลิตติดตัง 7.5 เมกะวัตต์ โดยให้ บริษัท เซฟ เอน
เนอร์จี โฮลดิงส์ จํากัด (“SAFE”) ซึงเปนบริษัทร่วมของบริษัทเปนผู้เข้าลงทุน

30.7%

63.0%

กลุ่มครอบครัวสุขสวัสดิ

กลุ่มครอบครัวปทมสัตยาสนธิ

(63.0%)

(2.5%)

กองทุนเปดโซลาริส ทริกเกอร์

กลุ่มครอบครัววิริยาทรพั นธุ์

3 พลัส 3 # 2 (2.1%)

(1.7%)

อืน ๆ (30.7%)

Revenue Structure

(Unit : MB)

Financial Ratios

รอบบัญชี : 31 ธ.ค.

2016
2016

ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
กระดาษปดผิว
ผลิตภัณฑ์อืน ๆ และร้านค้าปลีก
รวมรายได้ขาย
รายได้อืน ๆ
รายได้รวม

%

2015

%

2014

%

2015

2014

ROE (%)

11.22

17.64

18.79

ROA (%)

3.74

8.95

9.77

2.59

2.31

2.10

28.27

26.41

26.62

EBIT Margin (%)

9.12

9.05

9.21

NP Margin (%)

4.37

5.55

5.66

1,273.72

91.00

1,249.56

92.00

1,137.88

92.00

65.90

5.00

65.15

5.00

616.50

5.00

D/E (x)

31.15

2.00

19.39

1.00

9.51

1.00

GP Margin (%)

1,370.77

98.00

1,334.10

98.00

1,209.04

98.00

24.14

2.00

24.20

2.00

26.16

2.00

1,394.91

100.00

1,358.30

100.00

1,235.20

100.00

Business Plan
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
บริษัทยังคงมีแผนธุรกิจโดยแบ่งออกเปนการจําหน่ายสินค้าส่งออกต่างประเทศ
และการจําหน่ายสินค้าในประเทศ
โดยในส่วนของต่างประเทศ บริษัทมีแผนเพิ มฐานลูกค้ารายใหม่ ๆ ให้มากขึนอย่างต่อเนือง โดยมีแผนเจาะตลาด
ญีปุน ตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศ AEC สําหรับตลาดในประเทศบริษัทมีแผนการพั ฒนาสินค้าร่วมกับกลุ่ม
ลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ อาทิ เทสโก้ โลตัส โฮม โปร บิกซี เพื อเพิ มจํานวนรายการสินค้าทีจะ
เข้าไปจําหน่ายให้มากขึนจากเดิม ส่วนโชว์รูมภายใต้ตราสินค้า ELEGA ทีจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง และ FINNA
HOUSE ทีจําหน่ายสินค้าลิขสิทธิดิสนีย์ บริษัทมีแผนการขยายจํานวนโชว์รูมให้เพิ มขึนอย่างต่อเนือง
ธุรกิจในส่วนของบริษัทย่อย (บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิงส์ จํากัด)
ดําเนินธุรกิจร้านค้าปลีก Can Do ซึงเปนร้านค้าในรูปแบบร้าน 100 เยนจากญีปุน จําหน่ายสินค้าในราคาเดียว
ทังร้าน (60 บาท) ในปนีบริษัทมีแผนการขยายสาขาโดยตังเปามีจํานวนสาขาทังสินไม่ตํากว่า 10 สาขาภายในป
นี

Capital Structure

(Unit : MB)

2016
Current Liabilities

2015

2014

1,076.24

918.11

644.58

Non-Current Liabilities

621.95

134.44

194.97

Shareholders' Equity

656.71

456.14

399.12

Company Structure

ธุรกิจในส่วนของบริษัทย่อย (บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากัด)
ดําเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทน โดยขณะนีได้เข้าลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิงส์
จํากัด โดยเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.37 เพื อเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล ทังนีได้เข้า
ลงทุนโรงไฟฟาพลังงานชีวมวลแห่งแรก คือ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จํากัด จังหวัด
นราธิวาส ทีขนาดกําลังการผลิตติดตัง 7.5 MW
นอกจากนีบริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเปนไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทนใน
หลากหลายรูปแบบ อาทิ โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล เปนต้น
Company Image

Investment Highlight

ประเด็นทีน่าสนใจของบริษัท มีดังนี

แนวโน้มการฟนตัวของเศรษฐกิจในประเทศญีปุนมีความเปนไปได้ด้วยดี ซึงบริษัทมีกลุ่มลูกค้าหลักในประเทศ
ญีปุน ประกอบการกับผลดําเนินงานทีผ่านมา ตัวเลขการส่งออกสินค้าไปจําหน่ายญีปุนเริมเติบโตขึนอย่างต่อ
เนืองเมือเทียบกับช่วงทีผ่านมา ประกอบกับกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจทีทางผู้บริหารมีการปรับนโยบายด้านการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์อย่างต่อเนืองเริมส่งผลต่อตัวเลขกําไรทีมีแนวโน้มดีขึน
ในส่วนธุรกิจร้านค้าปลีก Can Do ยังมีโอกาสในการขยายสาขาได้อย่างต่อเนือง ซึงร้าน Can Do ถือเปนอีก
ช่องทางการในสร้างความหลากหลายให้กับธุรกิจร้านค้าปลีกในรูปแบบร้านค้าทีจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทีเติมเต็ม
ความต้องการ และช่วยอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับชีวิตประจําวันต่อผู้บริโภคชาวไทย
โอกาสในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจด้านพลังงานซึงขณะนีบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเปนไปได้ใน
การเข้าลงทุนอีกหลายโครงการ

Risk Factor

ปัจจัยเสียงของธุรกิจและการปองกันความเสียงทีสําคัญ
มีดังนี

1. ความเสียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลียน บริษัทมีการจําหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าต่างประเทศ โดย
กําหนดเงือนไขการชําระค่าสินค้าเปนสกุลดอลล่าร์สหรัฐ มีการนําเข้าวัตถุดิบเพื อผลิตกระดาษปดผิวจากต่าง
ประเทศและการสังซือเฟอร์นิเจอร์เพื อจําหน่ายภายในโชว์รูม
ซึงการปองกันความเสียงดังกล่าวบริษัทได้
เตรียมเครืองมือทางการเงิน และมีนโยบายในการใช้วงเงินซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าให้เพี ยงพอกับ
ระดับมูลค่าทีคิดว่าเพี ยงพอในการปองกันความเสียง
2. ความเสียงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม ปจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์
รายใหญ่รวม 4 ราย (ไม่รวมบริษัท) ซึงผู้ประกอบการรายใหญ่ทัง 4 ราย ซึงหากพิ จารณาเปรียบเทียบกลุ่ม
ลูกค้าเปาหมาย จะพบว่าไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเดียวกันกับบริษัท จึงกล่าวได้ว่าไม่ได้เปนคู่แข่งโดยตรงของบริษัท
สําหรับคู่แข่งขันจากต่างประเทศ จะมีเพี ยงรายเดียวทีมีลักษณะการดําเนินธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท รวมถึงมี
กลุ่มลูกค้าเปาหมายในต่างประเทศเปนกลุ่มเดียวกัน แต่ด้วยการสร้างความสัมพั นธ์อันดีกับผู้ซือ รวมถึงการ
ให้ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้า ควบคู่ไปกับการผลิตทีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าตาม
ปริมาณทีต้องการได้
จึงทําให้ลูกค้าต่างประเทศส่วนใหญ่ยังคงสังซือสินค้ากับบริษัทมายาวนานต่อเนือง
นอกจากนีบริษัทตระหนักดีถึงการสร้างจุดยืนให้กับสินค้าของบริษัท
โดยการเกาะติดแนวโน้มพฤติกรรมผู้
บริโภคทีเปลียนแปลงไป
รวมถึงการปรับตัวไปสู่รูปแบบการผลิตสินค้าทีรองรับกับความต้องการดังกล่าว
และหาช่องทางสร้างมูลค่าเพิ มให้กับสินค้า (Value Added) อย่างต่อเนือง เพื อให้สามารถแข่งขันกับความ
ได้เปรียบในด้านต่าง ๆ เมือเทียบกับคู่แข่งได้

Disclaimer : เอกสารฉบับนีจัดทําขึนโดยบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ลงทุนเพื อใช้เปนข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านัน มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อชีชวนหรือจูงใจให้ซือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึงผู้ลงทุนควรใช้ดุลยพิ นิจในการนํา
ข้อมูลมาใช้ตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเกิดจากการนําข้อมูลเหล่านีไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยเพิ มเติมเกียวกับข้อมูลของบริษัท สามารถหาข้อมูลเพิ มเติมได้ทีรายงาน 56-1 รายงานประจําป หรือ
สารสนเทศทีบริษัทได้แจ้งผ่านสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมเปลียนแปลงข้อมูลในเอกสารฉบับนีโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า รวมทังห้าม
มิให้ผู้ใดนําเอกสารหรือข้อมูลในเอกสารดังกล่าวไปทําซํา ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

