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เรื�อง คาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ประจาํไตรมาสที� 3 สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2560 
 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขออธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการ
ดาํเนินงานของบรษิทัฯ สาํหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงนิรวม ประจาํไตรมาสที� 3 สิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน 
2560 โดยมรีายละเอยีดดงันี� 
 
การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 
 

1. รายได ้
หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลู ไตรมาสที� 3 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งวด 3 เดือน เปลี�ยนแปลง งวด 3 เดือน เปลี�ยนแปลง 
2560 2559 จาํนวน ร้อยละ 2560 2559 จาํนวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิ 343.16 310.14 33.03 11% 338.57 304.03 34.53 11% 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 0.30 0.48 -0.18 -37% 0.26 0.49 -0.23 -46% 
รายไดอ้ื�น 10.34 5.75 4.59 80% 10.31 6.99 3.33 48% 
รายได้รวม 353.80 316.37 37.43 12% 349.14 311.51 37.63 12% 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 3.95 30.95 -27.00 -87%     

 
ภาพรวมของรายไดใ้นช่วงไตรมาสที� � ปี 2560 มอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 12 ของรายได้รวม โดย

บรษิัทฯ สามารถสร้างรายได้จากธุรกจิเฟอรนิ์เจอรไ์ดเ้ตบิโตจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมยีอดขายเพิ�มขึ�นจากการ
จาํหน่ายสนิคา้ภายในประเทศ คดิเป็นอตัราการเตบิโตเท่ากบัรอ้ยละ �� ปัจจุบนับรษิทัฯ มสีดัสว่นรายไดจ้ากการจําหน่าย
เฟอรนิ์เจอรภ์ายในประเทศประมาณรอ้ยละ �� ของรายไดจ้ากการขายทั �งหมด นอกจากนี�ยงัเกดิจากรายไดอ้ื�นเพิ�มขึ�นจาก
การขายเศษวสัดุ วตัถุดบิ ดอกเบี�ยรบัจากเงนิลงทุนระยะสั �นเพิ�มขึ�นจากเดมิ 

ทั �งนี� จากการที�บรษิทั อซีเีอฟ โฮลดิ�งส ์จาํกดั ในฐานะบรษิทัย่อยที�บรษิทัฯ เขา้ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ย
ละ 75 ไดเ้ขา้ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ขนาด 1.5 เมกะวตัต์ ณ เมอืงฮเิมจ ิประเทศญี�ปุ่ น คดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 51 ซึ�งต่อมาเมื�อวนัที� 19 สงิหาคม 2559 ไดม้กีารจาํหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าวออกในราคาสทุธ ิ82.19 ลา้น
บาท ทาํใหเ้กดิรายการสว่นแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมสทุธ ิเท่ากบั 30.95 ลา้นบาท ในช่วงไตรมาส
ที� 3 ของปี 2559 นั �น รายการดงักล่าวเมื�อเทยีบกบั สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ในช่วงไตรมาส
ที� 3 ของปี 2560 ที�มมีลูค่า 3.95 ลา้นบาท ซึ�งเกดิจากการรบัรูก้าํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมดงันี� 
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1. บรษิัท เซฟ เอนเนอร์จ ีโฮลดิ�งส ์จํากดั (SAFE) ซึ�งบรษิัท อซีเีอฟ พาวเวอร์ จํากดั (ECF-P) ใน
ฐานะบริษัทย่อย เขา้ลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 33.37 ปัจจุบนัสามารถรบัรู้ผลการดําเนินงานของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล ขนาด 7.5 เมกะวตัตข์อง บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจ์ ี
จาํกดั จงัหวดันราธวิาส ซึ�งบรษิทัฯ รบัรูก้าํไรตามสดัสว่นเงนิลงทุนเตม็ไตรมาสที� 3 ปี 2560 

2. บรษิัท พลงังานเพื�อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จํากดั ดําเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
ขนาด 220 เมกะวตัต ์ณ เมอืงมนิบ ูประเทศเมยีนมาร ์โดย ECF-P ในฐานะบรษิทัย่อย เขา้ลงทุนใน
สดัสว่นรอ้ยละ <= ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการก่อสรา้งโครงการ และยงัไม่เริ�มรบัรูร้ายไดเ้ชงิพาณิชย ์

จากรายละเอยีดที�กล่าวมาขา้งต้น ส่งผลใหก้ารเปรยีบเทยีบ มูลค่าส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิ
ลงทุนในบรษิทัร่วม สาํหรบัไตรมาสที� 3 ปี 2560 เกดิการเปลี�ยนแปลงอย่างมนียัสาํคญั โดยลดลงจากเดมิรอ้ยละ 87 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลู 9 เดือนแรก 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งวด � เดือน เปลี�ยนแปลง งวด 9 เดือน เปลี�ยนแปลง 
2560 2559 จาํนวน ร้อยละ 2560 2559 จาํนวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิ 1,056.63    992.71  63.92 6%  1,043.86   980.53  63.33 6% 
รายไดอ้ื�น     24.07      14.79  9.28 63%     23.31   14.52  8.79 61% 
รายได้รวม 1,080.70  1,007.49  73.20 7%  1,067.17   995.05  72.13 7% 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 1.93 32.56 -30.63 -94%     

 
ในส่วนของรายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิและรายไดร้วมสาํหรบังวด ? เดอืน สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 

2560 บรษิทัฯ มอีตัราการเตบิโตเท่ากบัรอ้ยละ 6 และรอ้ยละ 7 ตามลาํดบั ทั �งนี�รายไดร้วมที�เพิ�มขึ�นนอกจากการเตบิโต
ของยอดจาํหน่ายเฟอรนิ์เจอรแ์ลว้ ยงัเกดิจากรายไดอ้ื�นจากการขายเศษวสัดุ วตัถุดบิ ดอกเบี�ยรบัจากเงนิลงทุนระยะสั �น
เพิ�มขึ�นอย่างมนียัสาํคญัดว้ย  

 
2. ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย : งบการเงนิรวม 

หน่วย : ลา้นบาท 
ข้อมลู ไตรมาสที� 3 งวด 3 เดือน เปลี�ยนแปลง 

2560 2559 จาํนวน ร้อยละ 
ตน้ทุนขาย 239.22 217.53 21.68 10% 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 38.79 40.50 -1.70 -4% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 36.16 36.49 -0.33 -1% 
ตน้ทุนทางการเงนิ 23.42 16.48 6.94 42% 
ภาษเีงนิได ้ 3.81 0.69 3.12 453% 
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 341.39 311.69 29.71 10% 

 
สาํหรบัภาพรวมของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ�นในงวดไตรมาสที� � ปี 2560 บรษิัทฯ สามารถ

บรหิารจดัการใหม้ตีน้ทุนในการจดัจาํหน่ายลดลง จากการบรหิารค่าใชจ่้ายจากกลุ่มลกูคา้ในประเทศ โดยลดช่องทางการ
จาํหน่ายสนิคา้ที�ไม่สามารถสรา้งการเตบิโตของยอดขาย ในขณะที�สามารถสรา้งรายไดจ้ากการขายผ่านช่องทางอื�น ๆ 
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ไดเ้พิ�มขึ�น ทาํใหม้ตีน้ทุนในการจดัจาํหน่ายลดลงจากเดมิ อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิเพิ�มขึ�นจากรายการ
เงนิกู้ยืมระยะสั �นจากบุคคลและกจิการอื�นเพื�อใช้หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ สําหรบัรายการภาษีเงนิได้ที�ปรบัตัว
เพิ�มขึ�น เกดิจากบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ในประเทศเพิ�มขึ�น ซึ�งสนิคา้ในบางช่องทางการจดัจําหน่ายเกดิ
จากการสั �งซื�อหรอืนําเขา้สนิคา้จากต่างประเทศ ทําใหไ้ม่สามารถรบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี เมื�อเทยีบกบัสนิคา้ที�ผลติ
จากโรงงานของบรษิทัฯ  

หน่วย : ลา้นบาท 
ข้อมลู 9 เดือนแรก งวด 9 เดือน เปลี�ยนแปลง 

2560 2559 จาํนวน ร้อยละ 
ตน้ทุนขาย 744.12 705.98 38.14 5% 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 115.88 115.46 0.42 0% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 121.70 111.97 9.74 9% 
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยน 0.50 -0.67 1.17 N.A. 
ตน้ทุนทางการเงนิ 56.58 37.94 18.64 49% 
ภาษเีงนิได ้ 6.85 8.34 -1.49 -18% 
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,045.63 979.02 66.61 7% 

 
สาํหรบัค่าใชจ่้ายของงวด ? เดอืน สิ�นสดุ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 รายการค่าใชจ่้ายที�เพิ�มขึ�น

อย่างมนียัสาํคญั ไดแ้ก ่ ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร ซึ�งเป็นค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นจากการเขา้ศกึษาความเป็นไปไดข้องการ
ลงทุนในธุรกจิดา้นพลงังานที�ต่อเนื�องจากชว่งไตรมาสที� 1 และ 2 อย่างไรกต็ามค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่เพิ�มขึ�นอย่างมี
นยัสาํคญัสาํหรบัไตรมาสที� � สาํหรบัสาเหตุของการเพิ�มขึ�นของตน้ทุนทางการเงนิเป็นไปตามรายละเอยีดที�กล่าวมา
ขา้งตน้ 

 
3. กาํไรสาํหรบังวด 

หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลู ไตรมาสที� � 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งวด 3 เดือน เปลี�ยนแปลง งวด 3 เดือน เปลี�ยนแปลง 
2560 2559 จาํนวน ร้อยละ 2560 2559 จาํนวน ร้อยละ 

กาํไรขั �นตน้ 103.95 92.60 11.35 12% 102.29 86.13 16.15 19% 
กาํไรสาํหรบังวด (ส่วนที�เป็นของ
บรษิทัใหญ่) 

17.99 28.07 -10.08 -36% 19.15 6.29 12.86 204% 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 16.36 29.14 -12.78 -44%      
โดยภาพรวมของกาํไรที�เกดิขึ�นในช่วงไตรมาสที� � ปี 2560 ในส่วนของงบการเงนิรวม หากพจิารณา

จากกําไรสาํหรบังวด ส่วนที�เป็นของบรษิทัใหญ่ จะมกีําไรเท่ากบั ��.?? ลา้นบาท ลดลงอย่างมนีัยสาํคญัเมื�อเทยีบกบั
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึ�งเกดิจากรายการส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมตามที�กล่าวขา้งต้น แต่
ทั �งนี�หากพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ ซึ�งเป็นสว่นของธุรกจิเฟอรนิ์เจอร ์บรษิทัฯ สามารถสรา้งกาํไรขั �นตน้ และ
กาํไรสาํหรบังวด ไดเ้พิ�มขึ�นอย่างมนียัสาํคญั ที�สดัส่วนรอ้ยละ 19 และรอ้ยละ 204 ตามลําดบั ซึ�งเป็นผลจากการบรหิาร
สดัสว่นตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขาย และตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายไดล้ดลงจากเดมิ  
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หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลู 9 เดือนแรก 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งวด 9 เดือน เปลี�ยนแปลง งวด 9 เดือน เปลี�ยนแปลง 
2560 2559 จาํนวน ร้อยละ 2560 2559 จาํนวน ร้อยละ 

กาํไรขั �นตน้ 312.505 286.726 25.78 9% 307.215 280.337 26.88 10% 
กาํไรสาํหรบังวด (ส่วนที�เป็นของ
บรษิทัใหญ่) 41.52 57.04 -15.52 -27% 53.40 45.82 7.58 17% 
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 36.99 57.49 -20.50 -36%      

จากงบการเงนิรวม กาํไรสาํหรบังวด สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่ สาํหรบังวด 9 เดอืน ปี 2560 บรษิทัฯ 
มกีําไรเท่ากบั ��.E< ล้านบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ <� สาเหตุที�สําคญัเกดิจากส่วนแบ่งกําไร 
(ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ในขณะที�กําไรขั �นต้น และกําไรสาํหรบังวด จากธุรกจิเฟอรนิ์เจอร ์ยงัคงเตบิโตที�
รอ้ยละ 10 และ รอ้ยละ 17 ตามลาํดบั 

 
ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ : งบการเงินรวม 
 

1. สนิทรพัยร์วม 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 30-ก.ย.-60 31-ธ.ค.-59 เพิ�มขึ�น / ลดลง 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,664.22 58% 1,532.73 65% 131.49 9% 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,225.81 42% 824.55 35% 401.26 49% 
สินทรพัยร์วม 2,890.03 100% 2,357.28 100% 532.75 23% 

 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 เท่ากบั 2,890.03 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาก ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 532.75 ลา้นบาท โดยสาเหตุสาํคญัเกดิจากรายการสนิคา้คงเหลอื และเงนิลงทุนในบรษิทั
ร่วมเพิ�มขึ�นอย่างมนียัสาํคญั โดยในสว่นของเงนิลงทุนเริ�มเปลี�ยนแปลงอย่างมนียัสาํคญัตั �งแต่ชว่งไตรมาสที� 2 ต่อเนื�อง
ถงึไตรมาสที� 3 โดย ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 บรษิทัฯ มมีลูค่าเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเท่ากบั 455.53 ลา้นบาท 
เพิ�มขึ�นจาก ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ที�มมีลูค่าเท่ากบั 8.00 ลา้นบาท โดยมลูค่าเงนิลงทุนดงักล่าวแบ่งออกเป็น เงนิ
ลงทุนใน บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ี โฮลดิ�งส ์ จาํกดั จาํนวน 148.22 ลา้นบาท และเงนิลงทุนในบรษิทั พลงังานเพื�อโลกสี
เขยีว (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 307.31 ลา้นบาท  

 

2. หนี�สนิรวมและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 30-ก.ย.-60 31-ธ.ค.-59 เพิ�มขึ�น / ลดลง 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี�สนิหมนุเวยีน  2,040.00  71%    1,076.25  46% 963.75 90% 
หนี�สนิไมห่มนุเวยีน      78.92  3%      621.95  26% -543.03 -87% 
หนี�สินรวม   2,118.92  73%     1,698.20  72% 420.72 25% 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น      771.12  27%        659.09  28% 112.02 17% 
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งบแสดงฐานะการเงิน 30-ก.ย.-60 31-ธ.ค.-59 เพิ�มขึ�น / ลดลง 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมหนี� สินและส่วนของผูถ้ือหุ้น   2,890.03  100%     2,357.29  100% 532.74 23% 
 
บรษิทัฯ มหีนี�สนิรวม ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 เท่ากบั 2,118.92 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาก ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 420.72 ลา้นบาท โดยสาเหตุสาํคญัเกดิจากการเพิ�มขึ�นของเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลและ
กจิการอื�นเพื�อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการดําเนินธุรกจิ ในขณะที�บรษิทัมเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �นจาก
สถาบนัการเงนิลดลง 205.37 ลา้นบาท  

บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 เท่ากบั 771.12 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาก ณ 
วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 112.02 ลา้นบาท จากรายการทุนจดทะเบยีนชาํระที�เพิ�มขึ�น และส่วนเกนิมูลค่าหุน้จาก
การใชส้ทิธแิปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิECF-W1 ที�หมดอายุเมื�อวนัที� 28 กรกฎาคม 2560 ที�ผ่านมา  

 
จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ  

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


