
 
 

ที ่ECF2 015/2560 
 
1 มนีาคม 2560 

 
เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ประจ าปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขออธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงนิรวม ประจ าปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 
 
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
 

1. รายได ้
หน่วย : ลา้นบาท 

 
ภาพรวมของรายไดใ้นช่วง 12 เดอืนของปี 2559 โดยเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน บรษิทัฯ ยงั

สามารถสรา้งรายไดจ้ากการขายไดเ้ตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสว่นของธุรกจิเฟอรน์ิเจอร ์ สามารถสรา้งอตัราเตบิโต
จากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรภ์ายในประเทศ จากการจ าหน่ายสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของบรษิทัฯ และการจ าหน่ายผ่าน
รา้นคา้ปลกี และรา้นคา้สง่ทัว่ประเทศ คดิเป็นอตัราการเตบิโตกว่ารอ้ยละ 9.42 ส าหรบัช่วงปี 2559 ทีผ่่านมา ส าหรบัรายได้
จากการสง่ออกปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 2.63 เน่ืองจากปรมิาณค าสัง่ซือ้ของลกูคา้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้

 
2. ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย : งบการเงนิรวม 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
งวด 12 เดือน เปล่ียนแปลง 

2559 2558 จ านวน ร้อยละ 

ตน้ทุนขาย 983.27 981.74 1.53 0.16% 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 158.87 134.17 24.70 18.41% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 155.46 118.65 36.81 31.02% 

รายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งวด 12 เดือน เปล่ียนแปลง งวด 12 เดือน เปล่ียนแปลง 

2559 2558 จ านวน ร้อยละ 2559 2558 จ านวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิ 1,370.78 1,334.10 36.68 2.75 1,354.41 1,333.28 21.13 1.58 

รายไดอ้ื่น 24.13 24.20 (0.07) (0.29) 23.59 25.31 (1.72) (6.80) 

รายได้รวม 1,394.91 1,358.30 36.61 2.70 1,378.00 1,358.59 19.41 1.43 
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รายการ 
งวด 12 เดือน เปล่ียนแปลง 

2559 2558 จ านวน ร้อยละ 

ตน้ทุนทางการเงนิ 54.43 38.73 15.70 40.54% 

ภาษเีงนิได ้ 10.71 13.99 -3.28 -23.45% 

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย     1,362.74      1,287.28  75.46 5.86% 

 
ส าหรบัภาพรวมของตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในปี 2559 บรษิทัฯ ยงัสามารถบรหิารจดัการตน้ทุนการ

ผลติและตน้ทุนขายไดล้ดลงจากเดมิ ซึง่เป็นผลการนโยบายการบรหิารจดัการภายในโรงงานใหม้ีประสทิธภิาพมากขึน้ โดย
สามารถบรหิารสดัสว่นตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายใหล้ดลงจากเดมิ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 70.75 จากช่วงเดยีวกนัของ
ปีก่อนทีม่สีดัส่วนรอ้ยละ 72.27 ซึ่งบรษิัทฯ จะยงัคงยดึนโยบายการจดัการต้นทุนภายในโรงงานส าหรบัปี 2560 ใหม้ปีระ
สทิธทิีด่ขี ึน้ต่อไป 

ส าหรบัค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัส าหรบัปี 2559 ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายในการขาย ค่าใชจ้่าย
ในการบรหิาร และตน้ทุนทางการเงนิ โดยมรีายละเอยีดของแต่ละรายการ ดงันี้ 

- ส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากสาเหตุของบริษัทย่อย ซึ่งด าเนินธุรกิจร้าน แคน ดู มี
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขาย เพิม่ขึน้จากเดมิ เนื่องจากต้องการกระตุ้นยอดขายให้เติบโตจาก
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

- สว่นของค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้จากสาเหตุของค่าใชจ้่ายในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย
ในสว่นรา้น แคน ด ูส่วนของธุรกจิเฟอรน์ิเจอร ์บรษิทัฯ มกีารปรบัเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายผลประโยชน์
พนักงาน และการทยอยตัง้ค่าใช้จ่ายโบนัส นอกจากนี้ยงัเกดิจากค่าใช้จ่ายส าหรบัการเข้าศึกษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุนในธุรกจิด้านพลงังานที่เกดิขึน้ ในการว่าจ้างที่ปรกึษาที่มคีวาม
เชีย่วชาญในด้านต่าง ๆ เขา้มาให้ความเหน็ต่อการเขา้ลงทุนของบรษิัทฯ นอกจากนี้ยงัมรีายการที่
ส าคญัจากการตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัยถ์าวรเพิม่ขึน้ 5.46 ลา้นบาท ตามมาตรฐานบญัชทีี่
บรษิทัฯ จะตอ้งท าการประเมนิราคาทรพัยส์นิใหม่ทุก ๆ 5 ปี 

- ตน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้จากหุน้กูท้ีบ่รษิทัฯ มกีารจ่ายอตัราดอกเบีย้ทีร่อ้ยละ 5.4 ต่อปี  
 

3. ก าไรส าหรบังวด 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งวด 12 เดือน เปล่ียนแปลง งวด 12 เดือน เปล่ียนแปลง 

2559 2558 จ านวน ร้อยละ 2559 2558 จ านวน ร้อยละ 

ก าไรขัน้ตน้ 387.51 352.36 35.15 9.98% 379.45 351.41 28.04 7.98% 

ส่วนแบ่งขาดทุน (ก าไร) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม -32.83 0.84 -33.67 N.A. 0.00 0.00 0.00 N.A. 

ก าไรส าหรบังวด (ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่) 62.44 75.43 -12.99 -17.22% 55.36 80.59 -25.23 -31.31% 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 226.35 74.83 151.52 202.49% 220.24 80.59 139.65 173.28% 

 
โดยภาพรวมของก าไรทีเ่กดิขึน้ในช่วงปี 2559 ในส่วนของงบการเงนิรวม หากพจิารณาจากก าไรส าหรบั

งวด สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ จะมกี าไรเท่ากบั 62.44 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 75.43 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นอตัราลดลงร้อยละ 17.22 เนื่องจากปีที่ผ่านมาบรษิัทฯ ใช้นโยบายการส่งเสรมิการขายให้กบัลูกค้า เพื่อรกัษาระดบั



 

3 
 

ยอดขายใหเ้ตบิโตขึน้จากเดมิ ประกอบกบัภาวะเศรษฐกจิโลกทีย่งัมคีวามไมแ่น่นอน ท าใหค้ าสัง่ซือ้จากลกูคา้ต่างประเทศไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการประเมินราคาทรพัย์สินตาม
มาตรฐานบัญชี ที่จะต้องประเมินราคาทรพัย์สนิทุก ๆ 5 ปี ส่งผลให้เกิดรายการก าไรจากการตีราคาทรพัย์สินเพิ่มขึ้น 
166.39 ลา้นบาท ซึง่เป็นรายการทีม่นีัยส าคญัทีส่่งผลต่อก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบัปีมมีูลค่าเท่ากบั 226.35 ลา้นบาท เทยีบกบั
งวดเดยีวกนัของปีก่อน 74.83 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 202.49  

 
ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ : งบการเงินรวม 
 

1. สนิทรพัยร์วม 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58 เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน   1,532.73  65% 861.96  57% 670.77 78% 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน     824.55  35%   644.24  43% 180.31 28% 

สินทรพัยร์วม   2,357.28  100% 1,506.20  100% 851.08 57% 
 

บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 2,357.28 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 851.08 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 57 โดยสาเหตุส าคญัเกดิจากรายการเงนิสด
และรายการเทยีบเท่าเงนิสด เพิม่ขึน้จาก 61.10 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เป็น 408.67 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2559 หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 500 โดยเป็นเงนิสดทีไ่ดร้บัจากการออกและเสนอขายหุน้กูเ้มื่อช่วง
เดอืนพฤษภาคมทีผ่่านมา และอยู่ระหว่างรอใชล้งทุนในโครงการทีม่คีวามน่าสนใจ  นอกจากนี้ยงัเกดิจากรายการสว่นเกนิ
ทุนจากการตรีาคาทรพัยส์นิ เพิม่ขึน้จาก 186.72 ลา้นบาท เป็น 347.55 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 หรอืคดิเป็น
อตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 116 

 

2. หนี้สนิรวมและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58 เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สนิหมนุเวยีน   1,076.24  46%   918.11  61% 158.13 17% 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน     621.95  26%   134.44  9% 487.51 363% 

หนี้สนิรวม   1,698.19  72% 1,052.55  70% 645.64 61% 

ส่วนของผูถ้อืหุน้     659.09  28%   453.66  30% 205.43 45% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น   2,357.28  100% 1,506.21  100% 851.07 57% 
 
 

บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 1,698.19 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2558 คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 61 โดยสาเหตุส าคญัเกดิจากการเพิม่ขึน้ในสว่นของหนี้สนิไมห่มุนเวยีน จาก
รายการหุน้กูท้ีไ่ดร้บัเงนิสดจากการออกและเสนอขายเมื่อชว่งเดอืนพฤษภาคมทีผ่่านมา 498.31 ลา้นบาท 



 

4 
 

บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 659.09 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2558 ทีม่มีลูค่า 453.66 ลา้นบาท ซึง่สาเหตุเกดิจากการเพิม่ขึน้ของทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ และสว่นเกนิ
มลูค่าหุน้ทีเ่กดิจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธใินช่วงเดอืนพฤษภาคม และเดอืนพฤศจกิายน ปี 2559 ที่
ผ่านมา 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

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


