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14 พฤษภาคม 2561 

 
เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ งวดไตรมาสที ่1 ปี 2561 สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2561 
 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขออธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงนิรวม งวดไตรมาสที ่ 1 ปี 2561 สิน้สดุวนัที ่ 31 
มนีาคม 2561 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
 

1. รายได ้
หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลู ไตรมาสท่ี 1 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งวด 3 เดือน เปล่ียนแปลง งวด 3 เดือน เปล่ียนแปลง 

2561 2560 จ านวน ร้อยละ 2561 2560 จ านวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิ 370.47 402.43 -31.97 -8% 364.64 398.50 -33.86 -8% 

รายไดอ้ื่น 11.06 7.31 3.75 51% 9.26 6.79 2.47 36% 

รายได้รวม 381.53 409.74 -28.21 -7% 373.90 405.29 -31.39 -8% 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิ
ลงทุนในบรษิทัรว่ม 

0.25 -0.37 0.62 -169% 
    

 
ภาพรวมของรายได้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มมีูลค่า 381.53 ล้านบาท ปรบัตวัลดลงจากไตรมาส

เดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 7 โดยสาเหตุทีส่ าคญัเกดิจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรใ์นรปูค่าเงนิบาทปรบัตวัลดลง
จากผลของค่าเงนิบาทที่แขง็ค่าขึน้ จากอตัราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ย 35.06 บาทต่อเหรยีญดอลล่าร ์เป็น 31.71 บาทต่อ
เหรยีญดอลล่าร ์ส าหรบัช่วงไตรมาสที ่1 ปี 2560 และปี 2561 ตามล าดบั อย่างไรกต็าม หากพจิารณาในมลูค่าการส่งออก
เฟอรน์ิเจอรใ์นอตัราค่าเงนิดอลล่าร ์พบว่า มมีูลค่าใกลเ้คยีงกนัคอื 6.48 ลา้นเหรยีญดอลล่าร ์และ 6.47 ลา้นเหรยีญดอล
ล่าร ์ส าหรบัช่วงไตรมาสที ่1 ปี 2560 และปี 2561 ตามล าดบั 

ส าหรบัรายการส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและกจิการร่วมค้า ส าหรบัไตร
มาสที ่1 ปี 2561 เท่ากบั 0.25 ลา้นบาท มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. บรษิัท เซฟ เอนเนอร์จ ีโฮลดิ้งส์ จ ากัด (SAFE) ซึ่งบรษิัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (ECF-P) ใน
ฐานะบรษิัทย่อยที่บรษิัทเขา้ลงทุนรอ้ยละ 99.99 โดย ECF-P เขา้ลงทุนใน SAFE ทีส่ดัส่วนรอ้ยละ 
33.37 ปัจจุบนัสามารถรบัรูผ้ลการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล ขนาด 7.5 เม
กะวตัต์ของ บรษิัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรนี เอนเนอร์จ ีจ ากดั (PWGE) จงัหวดันราธวิาส ซึ่งบรษิัทฯ 
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รบัรู้ก าไรตามสดัส่วนเงินลงทุนในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เท่ากับ 3.62 ล้านบาท โดย SAFE เข้า
ลงทุนใน PWGE คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 

2. บรษิัท พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ขนาด 220 เมกะวตัต ์ณ เมอืงมนิบู ประเทศเมยีนมาร ์โดย ECF-P ในฐานะบรษิทัย่อย เขา้ลงทุนใน
สดัส่วนรอ้ยละ 20 ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการก่อสรา้งโครงการ และยงัไม่เริม่รบัรูร้ายไดเ้ชงิพาณิชย ์ท า
ใหบ้รษิทัรบัรูผ้ลขาดทุนเท่ากบั 3.37 ลา้นบาท  

จากรายละเอยีดทีก่ล่าวมา มูลค่าสว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกจิการร่วม
ค้า โดยเปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี 2560 และ ปี 2561 เท่ากบั ติดลบ 0.37 ล้านบาท และ 0.25 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

 
2. ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย : งบการเงนิรวม 

หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลูส าหรบังวด 
งวด 3 เดือน ร้อยละเทียบกบัรายได้รวม 

Q1.2561 Q1.2560 Q1.2561 Q1.2560 

ตน้ทุนขาย 259.61 288.29 68.05 70.36 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 39.45 40.50 10.34 9.88 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 47.24 43.72 12.38 10.67 

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น 0.77 0.95 0.20 0.23 

ตน้ทุนทางการเงนิ 22.98 16.41 6.02 4.01 

ภาษเีงนิได ้ 3.80 2.27 1.00 0.55 

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 373.85 392.14 

 
ส าหรบัภาพรวมของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯ สามารถ

บรหิารจดัการใหม้สีดัสว่นตน้ทุนขายทีล่ดลงจากเดมิจากปรมิาณการใชว้ตัถุดบิและราคาวตัถุดบิทีป่รบัตวัลดลง สง่ผลให้
อัตราก าไรขัน้ต้นจากเดิมร้อยละ 28.36 ปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 29.92 ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2560 และปี 2561 
ตามล าดบั  

ส าหรบัตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร ยงัคงมสีดัสว่นเมื่อเทยีบกบัรายไดร้วมไม่
เปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัจากการออกเสนอขาย
หุน้กูจ้ านวน 699.90 ลา้นบาท ในช่วงไตรมาสที ่1 ปี 2561 โดยมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.5 ต่อปี   

 
3. ก าไรส าหรบังวด 

หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลู ไตรมาสท่ี 1 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งวด 3 เดือน เปล่ียนแปลง งวด 3 เดือน เปล่ียนแปลง 

2561 2560 จ านวน ร้อยละ 2561 2560 จ านวน ร้อยละ 

ก าไรขัน้ตน้ 110.85 114.15 -3.30 -3% 109.23 112.24 -3.00 -3% 

ก าไรส าหรบังวด (ส่วนท่ีเป็นของ
บริษทัใหญ่) 

9.48 18.63 -9.15 -49% 12.59 23.16 -10.57 -46% 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 6.37 17.24 -10.86 -63% 
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โดยภาพรวมของก าไรทีเ่กดิขึน้ในช่วงไตรมาสที ่1 ปี 2561 ในสว่นของงบการเงนิรวม หากพจิารณา

จากก าไรส าหรบังวด สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ จะมกี าไรเท่ากบั 9.48 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลงเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน คดิเป็นรอ้ยละ 49 ซึง่เกดิจากค่าเงนิบาททีแ่ขง็ค่าขึน้ท าใหร้ายไดจ้ากการขายลดลง และตน้ทุนทางการเงนิที่
เพิม่ขึน้   

 
ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ : งบการเงินรวม 
 

1. สนิทรพัยร์วม 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
31-มี.ค.-61 31-ธ.ค.-60 เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,717.08 56% 1,478.27 53% 238.81 16% 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,360.51 44% 1,304.50 47% 56.01 4% 

สินทรพัยร์วม 3,077.59 100% 2,782.77 100% 294.82 11% 
 

บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 เท่ากบั 3,077.59 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 238.81 ลา้นบาท สาเหตุส าคญัเกดิจากรายการเงนิสด สนิคา้คงเหลอื และเงนิลงทุนในบรษิทั
ร่วมและกจิการร่วมคา้เพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั โดยเงนิสดเพิม่ขึน้จากการออกและเสนอขายหุน้กู ้ สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้
จากสตอ็กสนิคา้ส าเรจ็รปูส าหรบัการจ าหน่ายภายในประเทศ และเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกจิการร่วมคา้เพิม่ขึน้จาก
การใสเ่งนิลงทุนเพิม่ในบรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ี โฮลดิง้ จ ากดั จ านวน 51.7 ลา้นบาท ในฐานะกจิการร่วมคา้ทีบ่รษิทัฯ 
เขา้ถอืหุน้รอ้ยละ 33.37 เพื่อลงทุนในกจิการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล  

 

2. หนี้สนิรวมและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
31-มี.ค.-61 31-ธ.ค.-60 เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 
ร้อย
ละ 

ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สนิหมนุเวยีน  1,182.21  38%  1,695.06  61% -512.85 -30% 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน     764.22  25%      58.67  2% 705.55 1203% 

หน้ีสินรวม   1,946.43  63%   1,753.73  63% 192.70 11% 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น   1,131.16  37%   1,029.03  37% 102.13 10% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น   3,077.59  100%   2,782.77  100% 294.82 11% 

 
บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 เท่ากบั 1,946.43 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบั ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 192.70 ลา้นบาท และมอีตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 1.72 เท่า  
บรษิัทฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561 เท่ากบั 1,131.16 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 102.31 ลา้นบาท จากรายการส าคญัคอื ส่วนเกนิมูลค่าหุน้จากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ
ของใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 ครัง้ที ่2/6 เมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2561 ในราคาใชส้ทิธทิี ่3 บาทต่อหุน้  
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จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

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


