
 
 
 
 
 
 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์              1 มี.ค. 2564 

ECF เผยผลประกอบการปี 2563 รายได้รวม 1,415.63 ล้านบาท โต 9.66% ก าไรสุทธิ 
41.16 ล้านบาท เล็งจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0125 บาท แจกฟรี ECF-W4 

ECF เผยผลประกอบการปี 2563 รายได้รวม 1,415.63 ล้านบาท โต 9.66% ก าไรสุทธิ 
41.16 ล้านบาท เล็งจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0125 บาท แจกฟรี ECF-W4 รับอานิสงส์โควิด-19 รับออ
เดอร์ผลิตเฟอร์นิเจอร์ทัง้ในและต่างประเทศล้น เร่งขยายก าลังการผลิตรองรับ ตัง้เป้ารายได้โต 
10-12% โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มินบู ประเทศเมียนมาร์ ที่ถือหุ้นร้อยละ 20 คาดครบ 4 
เฟส 220 MW ภายในปี 2565 
 นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้ จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) (ECF) 
ผู้ผลิตและจ าหนา่ย เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ตเิคลิบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จ าหน่ายทัง้ในและตา่งประเทศ 
เปิดเผยถึง ผลการด าเนินงานปี 2563  บริษัทมีรายได้รวมทกุกลุ่มธุรกิจ 1,415.63 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 124.70  
ล้านบาท หรือ 9.66 % จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีรายได้รวม 1,290.93  ล้านบาท ซึ่งรายได้จากธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์ 1,363.68 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 112.17  ล้านบาท หรือ 8.96 %จากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมี
รายได้ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 1,251.51 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิประจ าปี  41.16 ล้านบาท ปรับตวัลดลง 
41.10% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก าไรสทุธิ 69.89 ล้านบาท ผลประกอบการของบริษัทใน
ส่วนของรายได้รวมปรับตวัเพิ่มขึน้เน่ืองจากตัง้แต่ช่วงปลายไตรมาส 2 จากลูกค้าในกลุ่มสหรัฐอเมริกา 
อินเดีย และจีน เติบโตเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญ แต่ทัง้นีก้ าไรท่ีลดลงเน่ืองจากการบริหารต้นทุน และ
คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ คอ่นข้างยากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ การจดัหาแรงงานท่ี
ไมส่ามารถจ้างแรงงานตา่งด้าวเพิ่มขึน้ในสายการผลิต การบริหารจดัการ Supply chain ด้านวตัถดุิบ ด้าน
การขนส่ง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยงัคงสามารถสร้างรายได้จากการขายได้เติบโต และสามารถ
สร้างผลก าไรได้ตอ่เน่ือง ซึง่แสดงให้เห็นวา่ บริษัทสามารถบริหารจดัการภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ถึงแม้ปี 2563 ภาพรวมเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แตค่ณะกรรมการบริษัท
มีมตอินมุตัิจ่ายปันผลหุ้นละ  0.0125  บาท หรือคิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 41.49 % ของก าไรสทุธิของบริษัท 
(งบเฉพาะกิจการ) หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย โดยจะท าการก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับ
เงินปันผล(Record Date) ในวนัท่ี 30 เม.ย. 2564 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 21 พ.ค.2564 (ภายหลงั
วนัท่ีขออนุมตัิจากประชุมผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 22 เม.ย 2564) รวมถึงคณะกรรมการบริษัทยงัมีมติการออกและ
เสนอจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ (ECF-W4) ในกับผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท จัดสรรแบบไม่คิดมูลค่าใน



 
 
 
 
 
 

 

อตัราสว่น 5 หุ้นเดมิตอ่ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอาย ุ3 ปี ในราคาใช้สิทธิแปลงสภาพท่ี 2 บาทตอ่หุ้น โดย 1 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น โดยจะท าการก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวนัท่ี 21 พ.ค. 2564 และก าหนดวนัท่ีออกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ ECF-W4 ในวนัท่ี 2 ม.ิย.2564 (ภายหลงัวนัท่ีขออนมุตัจิากประชมุผู้ ถือหุ้นเชน่เดียวกนั) 

ส าหรับภาพรวมธุรกิจในปีนี ้ บริษัทมุ่งเน้นท่ีจะสร้างการเติบโตจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และธุรกิจ
พลงังาน โดยตัง้เป้ารายได้รวมเติบโตไม่ต ่ากว่า 10-12 % และตัง้งบลงทนุ 40 ล้านบาท ส าหรับธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์เพ่ือเพิ่มเคร่ืองจกัรและไลน์การผลิต รองรับปริมาณค าสัง่ซือ้ท่ีเพิ่มขึน้ทัง้ในและตา่งประเทศ 

ส าหรับธุรกิจพลงังานทดแทน ท่ีผ่านมารับรู้ส่วนแบง่ก าไรจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาด 
220 MW เมืองมินบ ูประเทศเมียนมาร์ ท่ีเข้าลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 20 ส าหรับเฟสแรก (50 MW จ าหน่าย
ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว) โดยบริษัทคาดการณ์รับรู้ส่วนแบ่งก าไร เฟส 2 (50 MW)  ภายในไตรมาส 4/64 ส่วน
เฟสท่ี  3 และ 4 อยูร่ะหวา่งวางแผนเพื่อก่อสร้างให้ครบโดยเร็วท่ีสดุ ภายในปี 2565 นี ้   
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ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 

 

 

คชภพ สงวนวงศ์ / ปณุณดา สงวนวงศ์  

โทร. 089-188-3323 / 085-073-8383   

Email:  boy@worklink.co.th / p-bowling@worklink.co.th   
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