
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์              28 ก.พ. 2563 

 

ECF โชว์ฟอร์มปี 62 ก าไรสุทธิเติบโต 35.17%  

 

 ECF เผยผลประกอบการปี 62 รายได้รวม 1,290.90 ล้านบาท ก าไรสุทธิ 39.27 ล้านบาท เล็งจ่ายปัน

ผลหุ้นละ 0.014300  บาท ชูกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจปี 63 เพิ่มมาร์จิน้ บริหารจัดการต้นทุนการขายและการ

บริหาร ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ปรับโครงสร้างการจัดจ าหน่าย เน้นช่องทางที่มีประสิทธิภาพ ขยายฐานลูกค้าใหม่ทัง้

ในและต่างประเทศ พร้อมพัฒนาสินค้าใหม่ ป๊ัมยอดขาย ธุรกิจพลังงาน เดินหน้าเร่งสปีดลุยโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ มินบู เมียนมาร์ ครบ 4 เฟส 220 เมกะวัตต์ ภายใน 2 ปี สร้างการเติบโตของก าไรอย่าง

ต่อเน่ือง 

 นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ กรรมการผู้จดัการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (ECF) ผู้ผลติและจ าหนา่ย 

เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จ าหน่ายทัง้ในและต่างประเทศ เปิดเผยถึง ผลการด าเนินงานปี 

2562  บริษัทมีรายได้รวมทุกกลุ่มธุรกิจ 1,290.90 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 

1,443.33 ล้านบาท หรือปรับตวัลดลง 10.56 % ซึ่งรายได้จากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นธุรกิจหลกั 1,195.30 ล้านบาท 

ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 1,297.19 ล้านบาท อย่างไรก็ตามแม้ว่ารายได้

ภาพรวมของบริษัทมีการปรับตวัลดลง แต่ทัง้นีบ้ริษัทมีก าไรสทุธิประจ าปี  39.27 ล้านบาท ปรับตวัเพิ่มขึน้ 35.17% เมื่อ

เทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีก าไรสทุธิ 29.05 ล้านบาท สาเหตุส าคญัเกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการเข้า

ลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ เมืองมินบ ูเมียนมาร์ ซึง่ขณะนีไ้ด้เร่ิมมีรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิง

พาณิชย์เฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวตัต์แรกเป็นท่ีเรียบร้อยตัง้แตว่นัท่ี 27 กนัยายน 2562 ทีผ่า่นมา  

ทัง้นีผ้ลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มดีขึน้นอกเหนือจากการทยอยรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากธุรกิจพลงังาน

ทดแทนแล้ว บริษัทยงัมีการวางแผนงานเพื่อบริหารจดัการต้นทนุอย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย ประกอบกบัควบคุม

คา่ใช้จ่ายในการเข้าศกึษาความเป็นไปได้ในธุรกิจอื่น ๆ ที่ไมใ่ช่เฟอร์นิเจอร์ให้เกิดความคุ้มคา่มากที่สดุ  

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิจ่ายปันผลหุ้นละ  0.0143  บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวมการจ่ายไม่

เกิน 13.72ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 42% ของก าไรสทุธิของบริษัทหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย โดยจะท าการ

ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวนัที่ 5 พ.ค. 2563 และก าหนดจ่ายปันผลใน

วนัท่ี 22 พ.ค.2563 (ภายหลงัวนัท่ีขออนมุตัิจากประชมุผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 22 เม.ย 2563) 



 

ส าหรับภาพรวมธุรกิจในปีนี ้บริษัทมุ่งเน้นสร้างการเติบโตจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และธุรกิจพลงังาน  โดยธุรกิจ

เฟอร์นิเจอร์มีสญัญาณการเติบโตที่ดีอย่างมีนยัส าคญั จากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์สง่ออกไปต่างประเทศ มุ่งเน้นขยาย

ตลาดกลุม่ลกูค้ารายใหม่ในญ่ีปุ่ น อินเดีย ตะวนัออกกลาง และจีน ซึ่งถือเป็นลกูค้ารายใหญ่ ที่มีศกัยภาพสามารถสร้าง

โอกาสการเติบโตของค าสัง่ซือ้เฟอร์นิเจอร์ในอนาคตได้อยา่งตอ่เนื่อง ปัจจบุนับริษัทมียอดค าสัง่ซือ้สนิค้าที่คาดว่าจะเติบโต

อยา่งตอ่เนื่องในปี 2563 นี ้อีกทัง้ยงัมีกลุม่ลกูค้ารายใหญ่ที่มีศกัยภาพอยูร่ะหวา่งการเจรจาอีกหลายราย เหน็ได้จากตวัเลข

ยอดค าสัง่ซือ้ที่เกิดขึน้ไตรมาสที่ 1 มีสญัญาการเติบโตจากปีก่อนมาก  

ขณะที่ตลาดในประเทศ บริษัทมีแผนปรับโครงสร้างการจดัจ าหน่าย มุ่งเน้นกระตุ้นยอดขายในช่องทางจ าหน่าย

ใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ผ่านร้านโมเดิร์นเทรดชัน้น าที่มีสาขาทัว่ประเทศ ล่าสดุสามารถเพิ่มช่องทางจ าหน่ายผ่านร้าน

โมเดิร์นเทรดได้อีก 2 ราย  ซึ่งแต่ละรายมีโอกาสการเติบโตผ่านการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกนั นอกจากนี ย้งัได้

เร่ิมออกผลติภณัฑ์ใหมเ่พื่อจ าหนา่ยในรูปแบบอปุกรณ์ก่อสร้างที่ใช้วตัถดุิบจากไม้ยางพารา เพื่อจ าหน่ายให้กบักลุม่ลกูค้า

ผู้ รับเหมาที่รับงานติดตัง้ให้กบัผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่หลายรายของประเทศ ทัง้นี ้บริษัทพยายามรักษาสดัสว่น

รายได้จากยอดขายตา่งประเทศอยูท่ี่ 55 % และในประเทศ อยูท่ี่ 45 % 

ส าหรับธุรกิจพลงังานทดแทน ในปีนีจ้ะเห็นการรับรู้สว่นแบ่งก าไรอย่างชัดเจนมากขึน้ โดยที่ผ่านมารับรู้รายได้

จากโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลภาคใต้ขนาด 7.5 เมกะวตัต์ ขณะที่โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 MW มินบ ู

ประเทศเมียนมาร์ ท่ีเฟสแรก (50 MW) สามารถจ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ COD และเร่ิมรับรู้สว่นแบ่งก าไรงวดแรกเข้ามา

เต็มในไตรมาส 4/62   ส่วนเฟสที่ 2 3 และ 4 อยู่ระหว่างวางแผนเพื่อก่อสร้างให้ครบโดยเร็วที่สดุ ซึ่งหากครบทัง้ 4 เฟส 

บริษัทคาดการณ์รับรู้สว่นแบง่ก าไรอยา่งน้อยไมต่ ่ากวา่ 80 -100 ล้านบาทตอ่ปี  ขณะเดียวกนั ยงัมีโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ใน

และตา่งประเทศที่อยูร่ะหว่างการศกึษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทนุ โดยบริษัทจะมุง่เน้นในโครงการที่มีผลตอบแทนสงู 

และจะเน้นการเข้าลงทนุเองเป็นหลกั 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทตัง้เปา้รายได้รวมเติบโตไมต่ ่ากวา่ 10-15 % และเพิ่มอตัราก าไรสทุธิไม่น้อยกว่า 4-5 % โดย

ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตมาจากการขยายตลาดของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากธุรกิจพลงังาน

ทดแทน ซึ่งปีนีจ้ะเห็นการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรอย่างชัดเจนมากขึน้ และคาดว่าจะเร่ิมเห็นสดัส่วนก าไรสทุธิทยอยปรับตัว

เพิ่มขึน้จากธุรกิจตา่ง ๆ ในปีนี ้
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