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ECF : บรษัิท อีสต์โคสท์เฟอรน์ิเทค จํากัด (มหาชน) 3M/2565 (ม.ค. - มี.ค. 2565)

ภาพรวมธุรกิจ

บรษัิทเป�นผู้ผลิตและจําหนา่ยเฟอรน์เิจอร์จากไม้ปารติ์เคิลบอร์ด ไม้ MDF
และไม้ยางพารา กระดาษป�ดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ลงทนุด้าน
พลังงานทดแทน ธุรกิจเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency Mining)
และธุรกิจด้านพืชผลทางการเกษตร

Highlight ที่น�าสนใจของบร�ษัท

• การใช้กลยุทธก์ารกระจายฐานลูกค้า เพื�อลดการพึ�งพิงกลุ่มลูกค้าหลัก
เพียงรายใดรายหนึ�ง

• โรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย์ ที�อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ขนาด 220MW
• ขยายการลงทุนในธุรกิจอื�นเพิ�มขึ�น เพื�อลดการพึ�งพิงรายได้จากธุรกิจใด

ธุรกิจหนึ�ง

โครงสร�างรายได�ตามประเภทธุรกิจ

รายได้จากการขาย 96.86%

รายได้อื�น 3%

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน 0.14%

ข�อมูลหลักทรัพย� mai / CONSUMP
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ณ วันที� 31/03/65 ECF CONSUMP mai

P/E (เท่า) 36.04 18.31 59.24

P/BV (เท่า) 1.41 3.46 3.67

Dividend yield (%) 0.82 1.50 1.18

31/03/65 31/12/64 31/12/63

Market Cap (ลบ.) 1,832.62 1,823.03 1,276.12

ราคา (บาท/หุ้น) 1.91 1.90 1.33

P/E (เท่า) 36.04 46.15 22.70

P/BV (เท่า) 1.41 1.41 1.02

CG Report:

Company Rating: BB+ Stable

สรุปผลการดําเนินงานและคําอธิบายงวด 3M/2565

3M65 3M64 2564 2563

งบกําไรขาดทุน (ลบ.)

รายได้ 420.56 413.81 1,600.80 1,415.63

ค่าใช้จ่าย 379.46 368.43 1,433.22 1,293.61

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 12.25 14.32 50.85 41.16

งบแสดงฐานะทางการเง�น (ลบ.)

สนิทรัพย์ 3,912.60 3,544.28 3,756.20 3,544.72

หนี�สนิ 2,575.70 2,272.90 2,429.59 2,304.94

สว่นผูถื้อหุน้ 1,336.90 1,271.38 1,326.61 1,239.78

งบกระแสเง�นสด (ลบ.)

กิจกรรมดําเนินงาน 36.10 -35.85 128.22 153.58

กิจกรรมลงทนุ -86.47 -14.38 -285.49 -4.49

กิจกรรมจัดหาเงิน 62.98 -56.13 -7.46 -46.01

อัตราส�วนทางการเง�นที่สําคัญ

กําไรต่อหุน้ (บาท) 0.01 0.01 0.05 0.04

อัตรากําไรขั�นต้น (%) 20.61 21.51 20.16 22.19

อัตรากําไรสทุธิ (%) 2.94 3.38 3.20 2.25

D/E Ratio (เท่า) 1.93 1.79 1.83 1.86

ROE (%) 3.71 4.43 4.01 3.09

ROA (%) 1.29 1.57 5.14 5.00

สรุปผลการดําเนินงาน

Q1/2565 บรษัิทมีรายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัทและรายได้
ของบรษัิทยอ่ยเท่ากับ 407.34 ลบ. เพิ�มขึ�นเล็กน้อยเมื�อเปรียบเทียบ
กับQ1/2564 และมีรายได้รวมเท่ากับ 420.56 ลบ. เพิ�มขึ�นร้อยละ
1.63YoY และในป�จจุบนับริษัทมีสัดสว่นการจําหนา่ยภายในประเทศและ
สง่ออก คิดเป�นร้อยละ 45 และร้อยละ 55 ตามลําดับ

พัฒนาการที่สําคัญ

พ.ศ. 2535 - 2552  จดทะเบยีนก่อตั�งกลุ่มบริษัท อีสต์โคสท์
พ.ศ. 2556 วันที� 26 มีนาคม เริ�มเป�ดการซื�อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai) เป�นวันแรก (First Trading Day)
พ.ศ. 2560 บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ (บริษัทยอ่ย) เข้าลงทุนโครงการโรง
ไฟฟ�าแสงอาทิตย์ ขนาดกําลังการผลิต 220 MW 4 เฟส ของบริษัท กรีน
เอิรธ์ พาวเวอร ์(ไทยแลนด์) จํากัด ตั�งอยูที่�ประเทศสาธารณรัฐแหง่
สหภาพเมียนมาร ์สัดสว่นการถือหุน้ร้อยละ 20
พ.ศ. 2562 วันที� 27 กันยายน เริ�มรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์โรงไฟฟ�า
พลังงานแสงอาทิตย์ เฟสที� 1 กําลังการผลิต 50 MW
พ.ศ. 2564 วันที� 14 พฤษภาคม จัดตั�งบริษัท โซเมว่า พลาซา่ จํากัด เพื�อ
ประกอบธุรกิจด้านออนไลน์แพลทฟอร์ม วันที� 16 ธันวาคม บริษัท อีซี
เอฟ โฮลดิ�งส ์จํากัด (บริษัทยอ่ย) เข้าลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดสกุลเงิน
ดิจิทัล (Cryptocurrency mining) และวันที� 23 ธันวาคม จัดตั�งบริษัท วีวี
รชิ จํากัดเพื�อประกอบธุรกิจการเพาะปลูกและจัดจําหนา่ยพืชผลทางการ
เกษตร

แผนธุรกิจ

• ในสว่นของธุรกิจเฟอรน์เิจอร ์ECF มีแผนการลงทุนเพื�อก่อสรา้งศูนย์
กระจายสนิค้าในพื�นที�จังหวัดที�สาํคัญให้ครอบคลมุการกระจายสินค้า
ได้ทั�วประเทศ ซึ�งถือเป�นกลยุทธส์าํคัญที�จะชว่ยลดต้นทุนด้านขนสง่
เฟอรน์เิจอรผ์า่นรา้นค้าปลีกและรา้นค้าสง่ รวมถึงเพื�อรองรับแผนการ
ขยายการจําหนา่ยผา่นชอ่งทางออนไลนแ์พลทฟอร์มที�บรษัิทอยู่
ระหว่างการพัฒนาในขณะนี�

• ป�จจุบนั บจก.อีซเีอฟ พาวเวอร ์ในฐานะบรษัิทยอ่ย ซึ�งได้เข้าลงทนุใน
โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตยข์นาด 220 MW ณ เมืองมินบู
ประเทศเมียนมาร ์อยูร่ะหว่างเรง่ดําเนนิการก่อสร้างเฟสที� 2 3 และ 4
ใหแ้ล้วเสรจ็โดยเรว็ โดยเฟส 2 ภายในป� 2565 และเฟส 3 และ4 ภายใน
ป� 2566 นี�

แผนการดําเนินงานเพ�่อความยั่งยืน

• บรษัิทตั�งเป�าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในหว่งโซคุ่ณค่าของ
ธุรกิจได้ ลดลงอยา่งต่อเนื�องเมื�อคํานวณเป�นสัดสว่นเทียบกับป�ก่อนหนา้
โดยลดลงอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 5 เป�นต้นไป

แนวทางการบร�หารจัดการความเสี่ยงที่สําคัญ

• ความเสี�ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยน บริษัทได้วางแผน
เพื�อลดความเสี�ยงดังกล่าวผา่นการทําสัญญาซื�อขายล่วงหน้าเงินตรา
ต่างประเทศ

• ความเสี�ยงจากการแขง่ขันในอุตสาหกรรม บริษัทสามารถลดความเสี�ยง
ดังกล่าวผา่นการสร้างฐานลกูค้าที�มีการสั�งซื�อสินค้ากับบริษัท มาเป�น
ระยะเวลายาวนานกว่า 10 ป� และมุง่เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
แนวทางการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตอยา่งต่อเนื�อง
เพื�อสรา้งจุดแข็งในการแขง่ขัน

• ความเสี�ยงจากโครงการโรงไฟฟ�าที�อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง เนื�องจาก
บรษัิทมีโครงการโรงไฟฟ�าที�อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ซึ�งอาจมีความเสี�ยง
หากการก่อสรา้งมีความล่าช้า สง่ผลให้กําหนดเวลาเริ�มมีรายได้ในเชงิ
พาณิชย์ต้องเลื�อนออกไป อยา่งไรก็ตาม ป�จจุบันการก่อสร้างเฟส 2
สามารถเริ�มดําเนินการได้เต็มรูปแบบแล้ว และจะเรง่การก่อสร้างให้
แล้วเสรจ็โดยเรว็ภายในป� 2565 นี�

ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ณ วันที่ 14/03/2565

นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ� (15.80%)

นาย ชาลี สุขสวัสดิ� (15.63%)

น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ� (15.59%)

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด (3.21%)

นาง พิกุล พานิช (2.61%)

อื�น ๆ (47.16%)

ช�องทางการติดต�อบร�ษัท

http://www.eastcoast.co.th

ir@eastcoast.co.th

0-38675-181-4, 02-152-7301-4

37/9 หมู ่10 ถนนบ้านบึง - แกลง ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง
ระยอง 21110

ข้อมูลการซื�อขายอื�น ๆ :
https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?
txtSymbol=ECF

หมายเหต ุ: เอกสารฉบับนี�จัดทําขึ�นโดยบรษัิทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อเผยแพรข่อ้มูลของบริษัทจดทะเบียนแก่ผู้ลงทนุเพื�อประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั�น บริษัทจดทะเบียนไมไ่ด้ให้คําแนะนําเกี�ยวกับการลงทุนใด ๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมและควรขอรับคํา
ปรกึษาจากผู้ประกอบวิชาชีพที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี� บรษัิทจดทะเบียนไมต้่องรบัผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายจากการนําขอ้มูลที�ปรากฏนี�ไปใช้ในทุกกรณี และบริษัทจดทะเบียนสงวนสิทธิ�ในการแก้ไขข้อมูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั�งห้ามไมใ่ห้ผู้ใดนําเอกสารหรือข้อมูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�ไปทําซ�า
ดัดแปลง หรอืเผยแพร ่เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษัิทจดทะเบียนก่อน หากผู้ลงทนุมีข้อสงสัยเพิ�มเติมเกี�ยวกับข้อมูลของบริษัท สามารถศึกษาขอ้มูลเพิ�มเติมได้จากรายงานหรือสารสนเทศที�บริษัทได้เผยแพรผ่า่นชอ่งทางของสํานักงานคณะกรรมกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

วันที่เผยแพร�ข�อมูล 19/05/2565
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