
 
 
 
 
 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์              25 ก.พ. 2565 

ECF โชว์ผลประกอบการปี 2564 รายได้รวม 1,600.80 ล้านบาท ก าไรโต 23.54%    

บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0157 บาท  

 

ECF เผยผลประกอบการปี 2564 รายได้ 1,600.80 ล้านบาท ก าไรสุทธิ 50.85 ล้านบาท โต

23.54% เล็งจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0157 บาท ก าหนดจ่ายวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 มองแนวโน้ม

ธุรกิจไตรมาส 1/65 สัญญาณดี ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ทัง้ในประเทศ และส่งออก โตต่อเน่ือง ใน

ประเทศขยายช่องทางจ าหน่ายออนไลน์และโมเดิร์นเทรดป๊ัมรายได้ ตัง้เป้ารายได้ปี 65 โต 12-

15%  

 นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้ จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) (ECF) 

ผู้ผลิตและจ าหนา่ย เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ตเิคลิบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จ าหน่ายทัง้ในและตา่งประเทศ 

เปิดเผยถึง ผลการด าเนินงานปี 2564  บริษัทมีรายได้รวมทกุกลุ่มธุรกิจ 1,600.80 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 185.18  

ล้านบาท หรือ 13.08 % จากชว่งเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีรายได้รวม 1,415.63 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิส่วน

ของบริษัทใหญ่เท่ากับ  50.85 ล้านบาท ปรับตวัเพิ่มขึน้ 23.54% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมี

ก าไรสทุธิ 41.16  ล้านบาท  

 ขณะท่ี ผลประกอบการไตรมาส 4/64 บริษัทมีรายได้รวม 445 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนท่ีมีรายได้รวม 422 ล้านบาท จ านวน 23 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึน้ 5.47 % และ มีก าไรสทุธิส่วน

ของบริษัทใหญ่ 15 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีก าไรสทุธิ 4 ล้านบาท เท่ากบัเพิ่มขึน้

จ านวน 11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 286.56 % 

ผลประกอบการของบริษัทปรับตวัเพิ่มขึน้เน่ืองจากมาจากรายได้การจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ทัง้ใน

ประเทศและการสง่ออกในช่วงท่ีผา่นมาเติบโต ส าหรับการจ าหนา่ยภายในประเทศเติบโตอยู่ท่ี 16.37% 

ในขณะท่ีการสง่ออกเตบิโตขึน้จากกลุม่ลกูค้าประเทศสหรัฐอเมริกา 50.33% และอินเดีย 70.46% สง่ผลให้

ภาพรวมของการสง่ออกเตบิโต 9.27% ในรอบปีท่ีผ่านมา  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิจ่ายปันผลหุ้นละ  0.0157 บาท หรือคิดเป็นอตัราจ่าย

ปันผล 121.53 % ของก าไรสทุธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย โดยจะท าการ

ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 และ



 
 
 
 
 
 

 

ก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 (ภายหลงัวนัท่ีขออนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นวันท่ี 21 

เมษายน 2565 )  

นายอารักษ์ กล่าวต่อว่า แนวโน้มธุรกิจช่วงไตรมาส 1/65  มีสัญญาณดี จากนโยบายการเปิด

ประเทศ รับนกัทอ่งเท่ียว และมาตรการท่ีผอ่นคลายของภาครัฐ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและก าลงัซือ้ ประกอบ

กบัเป็นชว่งไฮซีซัน่ของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ตลาดในประเทศ มุง่เน้นกระตุ้นยอดขายผ่านช่องทางจ าหน่ายใหม ่ 

สร้างความหลากหลายของช่องทางการจ าหน่ายสินค้า ลดการพึ่งพิงเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง อาทิ 

จ าหน่ายผ่านออนไลน์ ร้านโมเดิร์นเทรดชัน้น าท่ีมีสาขาทัว่ประเทศ และเพิ่มตวัแทนจ าหน่ายในตา่งจงัหวดั

หวัเมืองใหญ่  อีกทัง้ การขยายตลาดต่างประเทศ มีสัญญาณการเติบโตท่ีดีอย่างมีนัยส าคญั จากกลุ่ม

ลกูค้ารายใหม่ท่ีบริษัทขยายฐานการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ส่งออกไปประเทศอินเดีย และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี

ยอดค าสัง่ซือ้สินค้าเพิ่มขึน้ตอ่เน่ือง 

ส าหรับภาพรวมธุรกิจในปี 2565  บริษัทมุ่งเน้นสร้างการเติบโต พร้อมเพิ่มความสามารถการท า

ก าไรจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจพลงังาน ซึ่งขณะนีท้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีเมียนมาร์ 

อยู่ระหว่างเร่งด าเนินการก่อสร้างเฟส 2 ให้แล้วเสร็จคาดว่าภายในปีนี ้และจะเร่งการก่อสร้างเฟส 3 และ 

เฟส 4 ส าหรับก าลงัการผลิตรวม 220 เมกะวตัต์ ให้เร่ิมการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โดยเร็วตอ่ไป รวมถึง

ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีอยูร่ะหวา่งเร่ิมต้นการด าเนินธุรกิจ อาทิ ธุรกิจเหมืองขดุสกลุเงินดิจิทลั ซึ่งท่ีผ่านมาด าเนินการ

ด้วยความรอบคอบระมดัระวงั รวมถึงธุรกิจการเพาะปลกูและจ าหน่ายพืชผลทางการเกษตร อีกทัง้ปีนีค้าด

ว่า จะสามารถพัฒนาแพลทฟอร์มออนไลน์และเร่ิมการจ าหน่ายสินค้าบนแพลทฟอร์มท่ีบริษัทเป็ นผู้

พฒันาขึน้ได้ภายในไตรมาสท่ี 2 ของปีนี ้ 

ส าหรับปีนีบ้ริษัทตัง้เป้าหมายรายได้รวมเติบโตไม่ต ่ากว่า 12-15 % และตัง้งบลงทุน 50 ล้านบาท 

ส าหรับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ เพ่ือเพิ่มเคร่ืองจกัรและปรับปรุงไลน์การผลิต รองรับปริมาณค าสัง่ซือ้ทัง้ในและ

ตา่งประเทศท่ีเพิ่มขึน้ตอ่เน่ือง 

# # # # # # # # # # # #  

 
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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