
 
 

ที ่ECF2 057/2560 
 
10 สงิหาคม 2560 

 
เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการ ประจ าไตรมาสที ่2 สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 
 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขออธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงนิรวม ประจ าไตรมาสที ่ 2 สิน้สดุวนัที ่ 30 มถุินายน 
2560 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
 

1. รายได ้
หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลู ไตรมาสท่ี 2 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งวด 3 เดือน เปล่ียนแปลง งวด 3 เดือน เปล่ียนแปลง 

2560 2559 จ านวน ร้อยละ 2560 2559 จ านวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิ 311.03 307.18 3.85 1.25 306.79 304.31 2.49 0.82 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 0.14 0.50 -0.36 -71.54 0.13 0.51 -0.38 -74.61 

รายไดอ้ื่น 6.42 0.66 5.77 877.78 6.22 3.38 2.84 83.96 

รายได้รวม 317.60 308.33 9.26 3.00 313.14 308.19 4.94 1.60 

 
ภาพรวมของรายไดใ้นช่วง 3 เดอืนของไตรมาสที ่2 ปี 2560 โดยเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 

บรษิทัฯ ยงัสามารถสรา้งรายไดจ้ากธุรกจิเฟอรน์ิเจอรไ์ดใ้กลเ้คยีงกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมยีอดขายเพิม่ขึน้จากการ
ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ คิดเป็นอตัราการเติบโตเท่ากบัร้อยละ 4.74 ซึ่งรายได้จากการส่งออกเฟอร์นิเจอร์คิดเป็นสดัส่วน
ประมาณรอ้ยละ 60 ของรายไดจ้ากการขายทัง้หมด นอกจากนี้ยงัเกดิจากรายไดอ้ื่นเพิม่ขึน้จากการขายเศษวสัดุ วตัถุดบิ
เพิม่ขึน้จากเดมิ 

 

ข้อมลู 6 เดือนแรก 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งวด 6 เดือน เปล่ียนแปลง งวด 6 เดือน เปล่ียนแปลง 

2560 2559 จ านวน ร้อยละ 2560 2559 จ านวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิ 713.46 682.57 30.89 4.53 705.29 676.49 28.80 4.26 

รายไดอ้ื่น 13.73 9.03 4.70 51.99 13.00 7.54 5.47 72.55 

รายได้รวม 727.19 691.60 35.59 5.15 718.30 684.03 34.27 5.01 
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ในสว่นของรายไดจ้ากการขาย – สทุธ ิและรายไดร้วมส าหรบังวด 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 
บรษิทัฯ มอีตัราการเตบิโตเท่ากบัรอ้ยละ 4.26 และรอ้ยละ 5.01 ตามล าดบั ทัง้นี้รายไดร้วมทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากรายไดอ้ื่นจาก
การขายเศษวสัดุ วตัถุดบิ เพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั  

 
2. ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย : งบการเงนิรวม 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลู ไตรมาสท่ี 2 
งวด 3 เดือน เปล่ียนแปลง 

2560 2559 จ านวน ร้อยละ 

ตน้ทุนขาย 216.62 216.86 -0.24 -0.11 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 36.58 38.77 -2.19 -5.64 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 41.83 35.08 6.75 19.25 

ตน้ทุนทางการเงนิ 16.75 12.12 4.63 38.17 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (1.65) 0.84 -2.49 N.A. 

ภาษเีงนิได ้ 0.76 6.00 -5.23 -87.26 

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 310.89 309.67 1.22 0.40 

 
ส าหรบัภาพรวมของตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในงวดไตรมาสที ่2 ปี 2560 บรษิทัฯ ยงัสามารถบรหิาร

จดัการใหม้มีลูค่าตน้ทุนและค่าใชจ้่ายไดใ้กลเ้คยีงกนักบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  
 
ส าหรบัค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัส าหรบัไตรมาสที ่2 ปี 2560 เกดิจากรายการค่าใชจ้่ายในการ

บรหิาร ทีเ่พิม่ขึน้จากการเขา้ศกึษาความเป็นไปไดข้องธุรกจิดา้นพลงังาน ส าหรบัต้นทุนทางการเงนิเพิม่สงูขึน้ เนื่องจาก
บรษิทัฯ มกีารออกและเสนอขายหุน้กู ้จ านวน 500 ลา้นบาท ในช่วงเดอืนพฤษภาคม 2559 โดยมกีารจ่ายอตัราดอกเบีย้ที่
รอ้ยละ 5.4 ต่อปี ทัง้นี้การออกและเสนอขายหุน้กูท้ีเ่กดิขึน้เป็นไปเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเตรยีมแหล่งเงนิทุนส าหรบัรองรบั
การขยายธุรกจิต่าง ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต  

 
หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลู 6 เดือนแรก 
งวด 6 เดือน เปล่ียนแปลง 

2560 2559 จ านวน ร้อยละ 

ตน้ทุนขาย 504.91 488.45 16.46 3.37 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 77.08 74.96 2.12 2.83 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 85.55 75.48 10.07 13.34 

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น 0.80 (0.19) 0.99 N.A. 

ตน้ทุนทางการเงนิ 33.16 21.46 11.70 54.50 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (2.02) 1.61 -3.63 -225.48 

ภาษเีงนิได ้ 3.04 7.65 -4.61 -60.29 

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 702.52 669.42 33.10 4.94 
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ส าหรบัค่าใชจ้่ายของงวด 6 เดอืน สิน้สดุ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 รายการค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้อย่างมี

นยัส าคญั ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ตน้ทุนทางการเงนิ และบรษิทัฯ เริม่รบัรูส้ว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทั
ร่วม จากการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทีย่งัไม่เริม่มรีายไดใ้นเชงิพาณิชย ์แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ จะเริม่รบัรูส้ว่นแบง่
ก าไรจากการโครงการโรงไฟฟ้า บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล ขนาด 7.5 เมกะ
วตัต ์จงัหวดันราธวิาส ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2560 เป็นตน้ไป เน่ืองจากเริม่จ าหน่ายไฟฟ้าในเชงิพาณิชยเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ย
แลว้  

 
3. ก าไรส าหรบังวด 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลู ไตรมาสท่ี 2 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งวด 3 เดือน เปล่ียนแปลง งวด 3 เดือน เปล่ียนแปลง 

2560 2559 จ านวน ร้อยละ 2560 2559 จ านวน ร้อยละ 

ก าไรขัน้ตน้ 94.41 90.31 4.10 4.53 92.70 93.77 -1.07 -1.14 
ส่วนแบ่งขาดทนุ (ก าไร) จากเงนิลงทนุใน
บรษิทัรว่ม 

(1.65) 0.84 -2.49 -296.79 0.00 0.00 0.00 N.A. 

ก าไรส าหรบังวด (ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่) 4.90 3.98 0.92 23.15 11.09 14.79 -3.69 -24.97 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 3.40 0.24 3.17 1346.81 11.09 14.79 -3.69 -24.97 

 
โดยภาพรวมของก าไรทีเ่กดิขึน้ในช่วงไตรมาสที ่2 ปี 2560 ในสว่นของงบการเงนิรวม หากพจิารณาจาก

ก าไรส าหรบังวด สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ จะมกี าไรเท่ากบั 4.90 ลา้นบาท ใกลเ้คยีงกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน   
 

ข้อมลู 6 เดือนแรก 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งวด 6 เดือน เปล่ียนแปลง งวด 6 เดือน เปล่ียนแปลง 

2560 2559 จ านวน ร้อยละ 2560 2559 จ านวน ร้อยละ 

ก าไรขัน้ตน้ 208.56 194.12 14.43 7.43 204.93 194.20 10.73 5.53 
ส่วนแบ่งก าไร  (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุใน
บรษิทัรว่ม (2.02) 1.61 -3.63 -225.48 0.00 0.00 0.00 N.A. 

ก าไรส าหรบังวด (ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่) 23.53 28.96 -5.44 -18.76 34.25 39.53 -5.28 -13.36 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 20.64 28.35 -7.72 -27.21 34.25 39.53 -5.28 -13.36 

 
จากงบการเงนิรวม ก าไรส าหรบังวด ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหม่ ส าหรบังวด 6 เดอืน ปี 2560 บรษิทัมี

ก าไรเท่ากบั 23.53 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 18.76 สาเหตุทีส่ าคญัเกดิจากค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
ตน้ทุนทางการเงนิ สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีเ่พิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ในขณะทีก่าร
ลงทุนของบรษิทัในสว่นธุรกจิโรงไฟฟ้า ยงัไม่เริม่รบัรูส้ว่นแบ่งก าไรแต่อย่างใด 
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ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ : งบการเงินรวม 
 

1. สนิทรพัยร์วม 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
30-มิ.ย.-60 31-ธ.ค.-59 เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,305.97 55.19  1,532.73 65.02 -226.76 -14.79 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,060.34 44.81    824.55 34.98 235.79 28.60 

สินทรพัยร์วม 2,366.31 100.00   2,357.28 100.00 9.03 0.38 
 

บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 เท่ากบั 2,366.31 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 9.03 ลา้นบาท โดยสาเหตุส าคญัเกดิจากรายการสนิคา้คงเหลอื และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเพิม่ขึน้
อย่างมนียัส าคญั โดยในสว่นของเงนิลงทุนเริม่เปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญัตัง้แต่ช่วงไตรมาสที ่2 ปี 2560 โดย ณ วนัที ่30 
มถุินายน 2560 บรษิทัฯ มมีลูคา่เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเท่ากบั 290.13 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ที่
มมีลูค่าเท่ากบั 8.00 ลา้นบาท 

 

2. หนี้สนิรวมและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
30-มิ.ย.-60 31-ธ.ค.-59 เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สนิหมนุเวยีน 1,627.12 68.76  1,076.24 45.66 550.88 51.19 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 86.17 3.64    621.95 26.38 -535.78 -86.15 

หน้ีสินรวม 1,713.29 72.40  1,698.19 72.04 15.10 0.89 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 653.02 27.60    659.09 27.96 -6.07 -0.92 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 2,366.31 100.00   2,357.28 100.00 9.03 0.38 
 

บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 เท่ากบั 1,713.29 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2559 มูลค่า 15.10 ลา้นบาท โดยสาเหตุส าคญัเกดิจากการเจา้หนี้จากการขายสทิธเิรยีกร้องในลูกหนี้การค้า
เพิม่ขึน้จาก 60.24 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เป็น 111.81 ลา้นบาท ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 

บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 เท่ากบั 653.02 ลา้นบาท ปรบัลดลงเลก็น้อยจาก 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ทีม่มีลูค่า 659.09 ลา้นบาท จากรายการองคป์ระกอบอื่นของสว่นผูถ้อืหุน้ 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

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


