
  
ที� ECF2 033/2561 

 
15 สงิหาคม 2561 

 
เรื�อง คาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ประจาํไตรมาสที� 2 สิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2561 
 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขออธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการ
ดาํเนินงานของบรษิทัฯ สาํหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงนิรวม ประจาํไตรมาสที� 2 สิ�นสดุวนัที� 30 มถุินายน 
2561 โดยมรีายละเอยีดดงันี� 
 
การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 
 

1. รายได ้
หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลู ไตรมาสที	 2 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งวด 3 เดือน เปลี	ยนแปลง งวด 3 เดือน เปลี	ยนแปลง 
2561 2560 จาํนวน ร้อยละ 2561 2560 จาํนวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิ 307.32 311.03 -3.71 -1.19 306.04 306.79 -0.75 -0.24 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 1.92 0.14 1.78 1,251.70 1.95 0.13 1.82 1,412.40 
รายไดอ้ื�น 12.56 6.42 6.13 95.47 11.74 6.22 5.52 88.87 
รายได้รวม 321.80 317.60 4.20 1.32 319.74 313.14 6.60 2.11 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิ
ลงทุนในบรษิทัรว่ม �.�� -1.65 3.91 N.A. 

 
ภาพรวมของรายไดใ้นช่วง 3 เดอืนของไตรมาสที� 2 ปี 2561 โดยเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 

พบว่ารายไดจ้ากการขายลดลงรอ้ยละ 3.71 สาํหรบังบการเงนิรวม และสาํหรบัภาพรวมของรายไดท้ี�มาจากธุรกจิหลกัคอื 
เฟอรนิ์เจอร ์ยงัคงมสีดัสว่นรายไดท้ี�ใกลเ้คยีงกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน สาํหรบัรายไดอ้ื�นที�เพิ�มขึ�นมากเกดิดอกเบี�ยรบั การ
ขายเศษวตัถุดบิ และวตัถุดบิที�ใชใ้นการผลติเฟอรนิ์เจอร ์ 

หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลู 6 เดือนแรก 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งวด 6 เดือน เปลี	ยนแปลง งวด 6 เดือน เปลี	ยนแปลง 
2561 2560 จาํนวน ร้อยละ 2561 2560 จาํนวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิ 677.79 713.46 -35.68 -5.00 670.69 705.29 -34.61 -4.91 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยน 1.15 -0.80 1.96 -243.41 1.19 -0.82 2.02 -245.08 
รายไดอ้ื�น 23.62 13.73 9.89 72.00 113.00 13.00 8.00 61.55 
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รายได้รวม 702.56 726.39 -23.83 -3.28 692.88 717.47 -24.59 -3.43 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน
ในบรษิทัรว่ม 

�.�� -2.02 4.54 N.A. 

 
สาํหรบังวด 6 เดอืน สิ�นสดุวนัที� 30 มถุินายน 2561 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขาย – สทุธ ิทั �งในส่วนรายได้

จากการจาํหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์และรายไดจ้ากการขายของงบการเงนิรวม ลดลงประมาณรอ้ยละ 5 ซึ�งสาเหตุที�สาํคญัเกดิจาก
รายไดจ้ากการจําหน่ายเฟอรนิ์เจอรท์ี�ลดลง นับตั �งแต่ช่วงไตรมาสที� / จากสาเหตุหลกัคอื อตัราแลกเปลี�ยนค่าเงนิบาทต่อ
ดอลลาร์สหรฐัที�แขง็ค่าขึ�น ซึ�งบรษิัทมสีดัส่วนรายได้กว่าร้อยละ 52 เป็นการส่งออกผลติภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จําหน่ายใน
ต่างประเทศ 

 
2. ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย : งบการเงนิรวม 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลู ไตรมาสที	 2 งวด 3 เดือน เปลี	ยนแปลง 
2561 2560 จาํนวน ร้อยละ 

ตน้ทุนขาย 210.47 216.62 -6.16 -2.84 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 41.00 36.58 4.42 12.07 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 44.11 41.83 2.28 5.45 
ตน้ทุนทางการเงนิ 25.27 16.75 8.52 50.86 
ภาษเีงนิได ้ 1.05 0.76 0.28 37.04 
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 321.88 312.54 9.34 2.99 

 
ข้อมลู 6 เดือนแรก งวด 6 เดือน เปลี	ยนแปลง 

2561 2560 จาํนวน ร้อยละ 
ตน้ทุนขาย 470.08 504.91 -34.83 -6.90 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 80.44 77..08 3.36 4.36 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 91.35 85.55 5.80 6.78 
ตน้ทุนทางการเงนิ 48.25 33.16 15.09 45.49 
ภาษเีงนิได ้ 4.85 3.04 1.81 59.75 
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 694.97 703.73 -8.77 -1.25 

 
สาํหรบัภาพรวมของต้นทุนและค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นในงวดไตรมาสที� 2 และงวด 6 เดอืนแรกของปี 2561 

ยงัคงเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั คอืในส่วนของต้นทุนขายยงัสามารถบรหิารจดัการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ แต่ทั �งนี�ในส่วน
ของต้นทุนในการจดัจําหน่ายที�เพิ�มขึ�นเกดิค่าใช้จ่ายที�เกดิจากรายได้จากการจําหน่ายสนิค้าภายในประเทศที�เพิ�มขึ�น ซึ�ง
บรษิทัฯ ไดม้นีโยบายการบรหิารค่าใชจ่้ายส่วนนี�ใหล้ดลงจากเดมิ สาํหรบัค่าใชจ่้ายในการบรหิารเพิ�มขึ�นจากการเขา้ศกึษา
ความเป็นไปไดข้องธุรกจิที�เกี�ยวขอ้งกบัเฟอรนิ์เจอร ์ไดแ้ก่ ธุรกจิการผลติแผ่นไมเ้อม็ดเีอฟ รวมถงึธุรกจิดา้นพลงังาน ซึ�งแม้
ในบางโครงการจะผ่านการพจิารณาอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ แลว้ แต่กย็งัอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ซึ�งยงัไม่ก่อใหเ้กดิ
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รายไดใ้นเชงิพาณิชย ์สาํหรบัตน้ทุนทางการเงนิเพิ�มขึ�นอย่างมนียัสาํคญัจากการออกและเสนอขายหุน้กูจ้าํนวน 699.90 ลา้น
บาท ในช่วงไตรมาสที� 1 ปี 2561 โดยมอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 6.5 ต่อปี  ทั �งนี�การออกและเสนอขายหุน้กูท้ี�เกดิขึ�นเป็นไปเพื�อ
วตัถุประสงคใ์นการเตรยีมแหล่งเงนิทุนสาํหรบัรองรบัการขยายธุรกจิต่าง ๆ ที�จะเกดิขึ�นในอนาคต  

 
3. กาํไรสาํหรบังวด 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลู ไตรมาสที	 2 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งวด 3 เดือน เปลี	ยนแปลง งวด 3 เดือน เปลี	ยนแปลง 
2561 2560 จาํนวน ร้อยละ 2561 2560 จาํนวน ร้อยละ 

กาํไรขั �นตน้ 96.86 94.41 2.45 2.59 96.18 92.70 3.48 3.76 
กาํไรสาํหรบังวด (ส่วนที�เป็นของบรษิทัใหญ่) 3.52 4.90 -1.38 -28.22 4.56 11.09 -6.53 -58.88 
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 4.02 3.40 0.62 18.26     

 
โดยภาพรวมของกาํไรที�เกดิขึ�นในช่วงไตรมาสที� 2 ปี 2561 ในสว่นของงบการเงนิรวม หากพจิารณาจาก

กําไรสาํหรบังวด ส่วนที�เป็นของบรษิัทใหญ่ จะมกีําไรเท่ากบั 3.52 ล้านบาท ซึ�งลดลงร้อยละ 28.22 เมื�อเทยีบกบัช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน โดยส่วนหนึ�งของสาเหตุที�กําไรลดลงเกดิจาก การเกดิขึ�นของรายการตดัจ่าย ที�บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ี
โฮลดิ�งส ์จาํกดั (SAFE) ในฐานะกจิการร่วมคา้ของบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�ระบุได ้
ณ วนัที�ซื�อกจิการของบรษิทัย่อยสามแห่งของ SAFE ซึ�งการวดัมูลค่านี�ไดถู้กดําเนินการโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระและเสรจ็
สิ�นลงในระหวา่งปี 2561 ทั �งนี� มูลค่ายุตธิรรมสุทธขิองสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�ระบุไดข้องบรษิทัย่อยทั �งสามแห่งแตกต่างจาก
ตน้ทุนของเงนิลงทุนและมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทุธทิี� SAFE และบรษิทัฯ ไดเ้คยบนัทกึไวผ่้านบญัชเีงนิลงทุนในการ
ร่วมคา้ซึ�งบนัทกึโดยวธิสีว่นไดเ้สยีในงบการเงนิรวมเป็นจาํนวนเงนิสทุธปิระมาณ 2.5 ลา้นบาท 

 

ข้อมลู 6 เดือนแรก 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งวด 6 เดือน เปลี	ยนแปลง งวด 6 เดือน เปลี	ยนแปลง 
2561 2560 จาํนวน ร้อยละ 2561 2560 จาํนวน ร้อยละ 

กาํไรขั �นตน้ 207.71 208.56 -0.85 -0.41 205.41 204.93 0.48 0.23 
กาํไรสาํหรบังวด (ส่วนที�เป็นของบรษิทัใหญ่) 13.00 23.53 -10.53 -44.76 17.14 34.25 -17.11 -49.96 
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 10.39 20.64 -10.25 -49.65     

 
สาํหรบังวด 6 เดอืน ปี 2561 บรษิทัมกีาํไรสาํหรบังวด สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่ เท่ากบั 13.00 ลา้นบาท 

ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 44.76 สาเหตุที�สาํคญัเกดิจากค่าใชจ่้ายในการบรหิาร ต้นทุนในการจดัจําหน่าย 
และตน้ทุนทางการเงนิตามรายละเอยีดที�กล่าวมา 

อย่างไรกต็าม จากการที�บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการขยายธุรกจิไปสู่ธุรกจิดา้นต่าง ๆ อาท ิธุรกจิที�เกี�ยวขอ้ง
กบัเฟอรนิ์เจอร ์คอื ธุรกจิการผลติแผ่นไมเ้อม็ดเีอฟ ซึ�งคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาอนุมตักิารเขา้ลงทุนในช่วงที�ผ่าน
มา การเขา้ลงทุนในโรงไฟฟ้าประเทศเมยีนมาร ์ซึ�งปัจจุบนัอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง รวมถงึการเขา้ศกึษาความเป็นไปไดใ้น
ธุรกจิต่าง ๆ อย่างไม่หยุดนิ�งเพื�อสรา้งโอกาสการเตบิโต ในขณะที�ธุรกจิเฟอรนิ์เจอรเ์ป็นธุรกจิที�ปัจจุบนัมรีายไดห้ลกัที�สาํคญั 
ดงันั �นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รวมถงึต้นทุนทางการเงนิที�ใชเ้ป็นแหล่งเงนิทุนในการขยายธุรกจิจงึตกเป็นของบรษิทัฯ 
ในช่วงระหว่างที�รอการสรา้งรายไดใ้นเชงิพาณิชยข์องโครงการต่าง ๆ ตามที�กล่าวมา    
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ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ : งบการเงินรวม 
 

1. สนิทรพัยร์วม 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 30-มิ.ย.-61 31-ธ.ค.-60 เพิ	มขึ�น / ลดลง 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,797.74 56.61  1,428.27 51.37 369.47 25.87 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,378.18 43.39    1,352.02 48.63 26.16 1.93 
สินทรพัยร์วม 3,175.91 100.00   2,780.29 100.00 395.62 14.23 

 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที� 30 มถุินายน 2561 เท่ากบั 3,175.91 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาก ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2560 เท่ากบั <=>.@A ลา้นบาท โดยสาเหตุสาํคญัเกดิจากรายการสนิคา้คงเหลอื ที�ดนิอาคาร และอุปกรณ์ และเงนิ
ลงทุนในบรษิทัร่วมเพิ�มขึ�นอย่างมนียัสาํคญั  

 

2. หนี�สนิรวมและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 30-มิ.ย.-61 31-ธ.ค.-60 เพิ	มขึ�น / ลดลง 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี�สนิหมนุเวยีน 1,151.04 36.24  1,695.06 60.97 -544.02 -32.09 
หนี�สนิไมห่มนุเวยีน 776.73 24.46    58.67 2.11 718.06 1,223.85 
หนี�สินรวม 1,927.76 60.70  1,753.73 63.08 174.03 9.92 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,248.15 39.30    1,026.56 36.92 221.59 21.59 
รวมหนี� สินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 3,175.91 100.00   2,780.29 100.00 395.62 14.23 

 

บรษิทัฯ มหีนี�สนิรวม ณ วนัที� 30 มถุินายน 2561 เท่ากบั 1,927.76 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาก ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2560 มูลค่า 174.03 ลา้นบาท โดยสาเหตุสาํคญัเกดิยอดคงคา้งเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �น เงนิกูย้มื
ระยะยาว และหุน้กูท้ี�เพิ�มขึ�นจากเดมิ  

บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที� 30 มถุินายน 2561 เท่ากบั 1,248.15 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาก ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม 25@B ที�มมีูลค่า 1,026.56 ลา้นบาท สาเหตุที�สาํคญัเกดิจาก ส่วนเกนิมูลค่าหุน้จากการออกและเสนอขายหุน้
สามญัต่อบุคคลในวงจํากดั (Private Placement) และการใชส้ทิธแิปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิECF-WA ครั �งที� 2/@ 
และครั �งที� 3/6 ในราคาใชส้ทิธแิปลงสภาพที� < บาทต่อหุน้ 

 
จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ  

 
 ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ D) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 


