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15 พฤษภาคม 2560 

 
เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ประจ าไตรมาสที ่1 สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2560 
 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขออธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงนิรวม ประจ าไตรมาสที ่ 1 สิน้สดุวนัที ่ 31 มนีาคม 
2560 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
 

1. รายได ้
หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลู ไตรมาสท่ี 1 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งวด 3 เดือน เปล่ียนแปลง งวด 3 เดือน เปล่ียนแปลง 

2560 2559 จ านวน ร้อยละ 2560 2559 จ านวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิ      402.43    375.39       27.04  7.20% 398.50       372.19    26.32  7.07% 

รายไดอ้ื่น         7.31       8.38  -1.07  -12.77%       6.79          4.16      2.63  63.27% 

รายได้รวม       409.74     383.77        25.97  6.77%  405.29         376.34     28.95  7.69% 

 
ภาพรวมของรายไดใ้นช่วง 3 เดอืนของปี 2560 โดยเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน บรษิทัฯ ยงั

สามารถสรา้งรายไดจ้ากการขายไดเ้ตบิโตอย่างต่อเนื่อง เกดิจากการเตบิโตของธุรกจิเฟอรน์ิเจอร ์โดยมยีอดขายเพิม่ขึน้จาก
การจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรภ์ายในประเทศ ผ่านช่องทางการจ าหน่ายภายใตต้ราสนิคา้ของบรษิทัฯ โชวร์มู ELEGA และรา้นคา้
ปลกี และรา้นคา้สง่ทัว่ประเทศ คดิเป็นอตัราการเตบิโตจากการจ าหน่ายสนิคา้ภายในประเทศเทา่กบัรอ้ยละ 20.80 ส าหรบั
รายไดจ้ากการสง่ออกปรบัตวัลดลงเลก็น้อยรอ้ยละ 0.57  

 
2. ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย : งบการเงนิรวม 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

  
ไตรมาสท่ี 1  เปล่ียนแปลง 

2560 2559 จ านวน ร้อยละ 

ตน้ทุนขาย 288.29 271.59 16.70 6.15% 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 40.50 36.20 4.31 11.90% 
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ไตรมาสท่ี 1  เปล่ียนแปลง 

2560 2559 จ านวน ร้อยละ 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 43.72 40.40 3.32 8.21% 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 0.95 0.31 0.63 202.24% 

ตน้ทุนทางการเงนิ 16.41 9.34 7.07 75.67% 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม -0.37 0.77 -1.14 -147.59% 

ภาษเีงนิได ้ 2.27 1.65 0.62 37.78% 

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 391.77 360.26 31.52 8.75% 

 
ส าหรบัภาพรวมของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2559 บริษัทฯ ยงัสามารถบริหารจดัการให้มี

สดัส่วนต้นทุนการผลติและต้นทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายไดล้ดลงจากเดมิ ซึง่ยงัคงใชน้โยบายการบรหิารจดัการภายใน
โรงงานให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยมสีดัส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 71.64 จากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อนทีม่สีดัสว่นรอ้ยละ 72.35  

 
ส าหรบัค่าใชจ้่ายที่เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2560 เกดิจากรายการต้นทุนทางการ

เงนิ โดยเมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารออกและเสนอขายหุน้กู ้จ านวน 500 ลา้นบาท 
ในช่วงเดอืนพฤษภาคม 2559 โดยมกีารจ่ายอตัราดอกเบีย้ทีร่อ้ยละ 5.4 ต่อปี ส าหรบัต้นทุนในการจดัจ าหน่าย ค่าใชจ้่ายใน
การบรหิาร และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ มสีดัสว่นต่อรายไดร้วมใกลเ้คยีงกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ทัง้นี้การออกและเสนอขายหุน้กู้
ทีเ่กดิขึน้เป็นไปเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเตรยีมแหล่งเงนิทุนส าหรบัรองรบัการขยายธุรกจิต่าง ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต  

 
3. ก าไรส าหรบังวด 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลู ไตรมาสท่ี 1 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งวด 3 เดือน เปล่ียนแปลง งวด 3 เดือน เปล่ียนแปลง 

2560 2559 จ านวน ร้อยละ 2560 2559 จ านวน ร้อยละ 

ก าไรขัน้ตน้ 114.15 103.81 10.34 9.96% 112.24 100.44 11.80 11.75% 

ส่วนแบ่งขาดทนุ (ก าไร) จากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม -0.37 0.77 -1.14 -147.59% 0.00 0.00 0.00 N.A. 

ก าไรส าหรบังวด (ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่) 18.63 24.99 -6.36 -25.44% 23.16 24.75 -1.59 -6.42% 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 17.24 28.12 -10.88 -38.70% 23.16 24.75 -1.59 -6.42% 

 
โดยภาพรวมของก าไรทีเ่กดิขึน้ในช่วงไตรมาสที ่1 ปี 2560 ในสว่นของงบการเงนิรวม หากพจิารณาจาก

ก าไรส าหรบังวด ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ จะมกี าไรเท่ากบั 18.63 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 6.36 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นอตัราลดลงร้อยละ 25.44 เนื่องจากภาระต้นทุนทางการเงนิจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที่ส่งผลให้
ต้นทุนการทางการเงนิของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนเท่ากบั 7.07 ลา้นบาท ในขณะที่การ
เตรียมแหล่งเงินทุนดังกล่าวเป็นไปเพื่อเตรียมรองรบัการขยายธุรกิจด้านต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้สร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างชดัเจน อย่างไรกต็ามคาดว่า ช่วงปี 2560 นี้ บรษิทัฯ จะสามารถเริม่รบัรูผ้ลตอบแทนจาก
การลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าไดบ้า้งภายในปีนี้ 
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ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ : งบการเงินรวม 
 

1. สนิทรพัยร์วม 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
31-มี.ค.-60 31-ธ.ค.-59 เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน    1,433.69  64%  1,532.73  65% -99.04 -6.46% 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน      812.61  36%    824.55  35% -11.94 -1.45% 

สินทรพัยร์วม     2,246.30  100%   2,357.28  100% -110.98 -4.71% 
 

บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 เท่ากบั 2,246.30 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 110.98 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 4.71 โดยสาเหตุส าคญัเกดิจากรายการเงนิสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงจาก 408.67 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เป็น 307.49 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 มนีาคม 
2560 หรอืคดิเป็นสดัสว่นการลดลงประมาณรอ้ยละ 25 ซึง่เกดิจากการน าเงนิสดทีไ่ดไ้ปใชบ้รหิารจดัการเงนิทุนหมุนเวยีน
ภายในกจิการ  

 

2. หนี้สนิรวมและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
31-มี.ค.-60 31-ธ.ค.-59 เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สนิหมนุเวยีน    1,464.14  65%  1,076.24  46% 387.91 36.04% 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน      105.83  5%    621.95  26% -516.12 -82.98% 

หนี้สนิรวม    1,569.97  70%  1,698.19  72% -128.21 -7.55% 

ส่วนของผูถ้อืหุน้      676.33  30%    659.09  28% 17.24 2.62% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น     2,246.30  100%   2,357.28  100% -110.98 -4.71% 
 

บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2560 เท่ากบั 1,569.97 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2559 คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 7.55 โดยสาเหตุส าคญัเกดิจากการลดลงของเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้
จากสถาบนัการเงนิจาก 672.87 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เป็น 551.04 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 
หรอืคดิเป็นสดัสว่นการลดลงประมาณรอ้ยละ 18 

บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 เท่ากบั 676.33 ลา้นบาท ปรบัเพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ทีม่มีลูค่า 659.09 ลา้นบาท ซึง่สาเหตุเกดิจากก าไรส าหรบังวดทีเ่กดิจากผลการด าเนินงาน 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

 
 ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์ 
 กรรมการผูจ้ดัการ 


