
 
 

ที ่ECF2 027/2559 
 
15 สงิหาคม 2559 

 
เรือ่ง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการ ประจ าไตรมาสที ่2 สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2559 
 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขออธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงนิรวม ประจ าไตรมาสที ่2 ปี 2559 สิน้สดุวนัที ่30 
มถุินายน 2559 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
 

1. รายได ้
 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ : บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขาย – สทุธ ิ เท่ากบั 304.31 ลา้นบาท และ 

302.02 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่2 ปี 2559 และ ปี 2558 ตามล าดบั ดงันัน้จงึมรีายไดจ้ากการขาย – สทุธเิพิม่ขึน้
จากชว่งเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 2.29 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.76  

ในสว่นของรายไดร้วม มมีลูคา่เทา่กบั 308.19 ลา้นบาท และ 309.63 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่2 ปี 
2559 และ ปี 2558 ตามล าดบั ดงันัน้จงึมรีายไดร้วมลดลงจากชว่งเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 1.44 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 0.46 

ในชว่งไตรมาสที ่2 ปี 2559 บรษิทัฯ มยีอดการจ าหน่ายผลติภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรจ์ากไมป้ารต์เิคลิบอรด์
ลดลงจากการจ าหน่ายภายใตต้ราสนิคา้ของบรษิทัฯ ใหก้บักลุ่มลกูคา้รา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade) แต่ในสว่น
อื่น ๆ อาท ิการสง่ออกสนิคา้ไปต่างประเทศ การจ าหน่ายผา่นโชวร์มู ELEGA และ FiNNA HOUSE กลุม่ลกูคา้รา้นคา้
ปลกีรายยอ่ยและรา้นคา้สง่ทัว่ประเทศเหล่าน้ี บรษิทัฯ ยงัสามารถสรา้งอตัราการเตบิโตของยอดขายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
โดยบรษิทัฯ มสีดัสว่นการจ าหน่ายภายใตต้ราสนิคา้ของบรษิทัฯ ลดลงประมาณรอ้ยละ 7 เมือ่เทยีบกบัรายไดจ้ากชอ่ง
ทางการจ าหน่ายน้ีทีเ่กดิขึน้ในไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่แนวทางการแกไ้ขคอื บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะเรง่พฒันา
ผลติภณัฑใ์หมก่บักลุ่มลกูคา้ เพือ่เพิม่โอกาสในการขายใหเ้พิม่ขึน้จากเดมิ 

ข้อมลูรายไตรมาส 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ไตรมาสท่ี 2  เปล่ียนแปลง ไตรมาสท่ี 2 เปล่ียนแปลง 

2559 2558 จ านวน ร้อยละ 2559 2558 จ านวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิ 304.31 302.02 2.29 0.76% 307.18 302.1 5.08 1.68% 

รายไดอ้ื่น 3.89 7.61 -3.72 -48.88% 1.16 7.06 -5.9 -83.57% 

รายได้รวม 308.19 309.63 -1.44 -0.47% 308.34 309.16 -0.82 -0.27% 
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ในสว่นธุรกจิทีด่ าเนินการโดยบรษิทัยอ่ย (บรษิทั ววี ี เดคคอร ์ จ ากดั และ บรษิทั อซีเีอฟ โฮลดิง้ส ์
จ ากดั) ไดแ้ก่ การจ าหน่ายกระดาษปิดผวิ และรา้นคา้ปลกี แคน ด ู รา้นคา้รปูแบบรา้นรอ้ยเยนจากญีปุ่น่ ยงัคงสรา้ง
รายไดจ้ากการด าเนินธุรกจิตามปกต ิ

 
อยา่งไรกต็ามหากพจิารณาจากภาพรวมของรายไดส้ าหรบัชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2559 โดย

เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน บรษิทัฯ ยงัสามารถสรา้งรายไดจ้ากการขาย และรายไดร้วมเตบิโตขึน้ทัง้จาก
ธุรกจิเฟอรนิ์เจอร ์และธุรกจิของบรษิทัยอ่ย 

 
2. ตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ย : งบการเงนิรวม 

 

รายการ 
ไตรมาสท่ี 2 เปล่ียนแปลง 

2559 2558 จ านวน ร้อยละ 

ตน้ทุนขาย 216.86 223.90 (7.04) (3.15) 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 38.77 32.44 6.33 19.51 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 35.22 24.96 10.26 41.10 

ตน้ทุนทางการเงนิ 11.98 9.27 2.71 29.18 

สว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 0.84 (0.10) 0.94 N.A. 

ภาษเีงนิได ้ 6.00 3.18 2.82 88.58 

รวมต้นทนุและค่าใช้จ่าย 309.67 293.65 16.02 5.46 

 
ส าหรบัภาพรวมของตน้ทุนและค่าใชจ้่ายนัน้ ในไตรมาสที ่2 ปี 2559 บรษิทัฯ มคีวามสามารถในการ

บรหิารจดัการตน้ทุนการผลติและตน้ทุนขายไดล้ดลงจากเดมิ ซึง่เป็นผลการนโยบายการบริหารจดัการภายในโรงงานให้
มปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยสามารถบรหิารสดัส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวมให้ลดลงจากเดมิ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 
70.33 จากชว่งเดยีวกนัของปีก่อนทีม่สีดัสว่นรอ้ยละ 72.42  

ส าหรบัคา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญัในไตรมาสนี้ ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายในการขาย คา่ใชจ้่าย
ในการบรหิาร และตน้ทุนทางการเงนิ โดยมรีายละเอยีดของแต่ละรายการ ดงัน้ี 

- ส่วนของค่าใชจ้่ายในการขายเพิม่ขึน้จากสาเหตุของบรษิทัย่อย ซึ่งด าเนินธุรกจิรา้น แคน ดู มี
การเปิดสาขาใหม่เพิม่ขึ้นซึ่งรายได้จากการขายยงัไม่สามารถรองรบัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ทนั 

ข้อมลู 6 เดือนแรก 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งวด 6 เดือนแรก เปล่ียนแปลง งวด 6 เดือนแรก เปล่ียนแปลง 

2559 2558 จ านวน ร้อยละ 2559 2558 จ านวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิ 676.49 631.6 44.89 7.11% 682.57 631.85 50.72 8.03% 

รายไดอ้ื่น 7.64 12.1 -4.46 -36.86% 9.22 11.42 -2.2 -19.26% 

รายได้รวม 684.13 643.7 40.43 6.28% 691.79 643.27 48.52 7.54% 
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โดยภาพรวมจงึส่งผลใหเ้กดิค่าใชจ้่ายในการขายเพิม่ขึน้ อาท ิค่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิการขาย 
คา่ใชจ้า่ยดา้นโฆษณาประชาสมัพนัธข์องสาขาในชว่งวนัเปิดรา้น เป็นตน้  

- สว่นของค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ จากสาเหตุของค่าใชจ้่ายในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั
ย่อยในส่วนรา้น แคน ดู รวมถงึค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการเตรยีมตวัของ 4 บรษิทั ในกลุ่มบรษิทั 
เซฟ เอนเนอร์จ ีกรุ๊ป ที่บรษิทัฯ เตรยีมยื่นประมูลเพื่อขอรบัขอ้เสนอขายไฟฟ้า (PPA) ต่อ
คณะกรรมการกจิการพลงังานในช่วงทีผ่่านมา นอกจากน้ีในสว่นของธุรกจิเฟอรนิ์เจอร ์บรษิทัฯ 
มกีารปรบัเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน และการทยอยตัง้คา่ใชจ้า่ยโบนสัดว้ย 

- ตน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้จากหุน้กูท้ีบ่รษิทัฯ มกีารจา่ยอตัราดอกเบีย้ทีร่อ้ยละ 5.4 ต่อปี  
 

3. ก าไรส าหรบังวด 
 

ข้อมลูรายไตรมาส 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ไตรมาสท่ี 2 เปล่ียนแปลง ไตรมาสท่ี 2 เปล่ียนแปลง 

2559 2558 จ านวน ร้อยละ 2559 2558 จ านวน ร้อยละ 

ก าไรขัน้ตน้ 93.77 78.11 15.66 20.04% 90.31 78.20 12.12 15.50% 
ก าไรส าหรบังวด  
(สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่) 

14.79 16.99 -2.21 -12.98% 3.98 16.18 -12.20 -75.40% 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 14.79 16.99 -2.21 -12.98% 0.24 16.33 -16.09 -98.56% 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ : ในสว่นของธุรกจิเฟอรนิ์เจอร ์บรษิทัฯ มกี าไรส าหรบังวดไตรมาสที ่2 ปี 

2559 และปี 2558 เท่ากบั 14.79 ลา้นบาท และ 16.99 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนประมาณ
รอ้ยละ 13 สาเหตุส าคญัเกดิจากบรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและค่าใชจ้่ายในการบริหารเพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนั
ของปีก่อน  

งบการเงนิรวม : สาเหตุทีส่ าคญัของก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวดลดลงเกดิจากค่าใชจ้่ายในการขาย
และบรหิารของธุรกจิรา้นแคน ด ูและการเตรยีมตวัเพือ่เขา้สูธุ่รกจิดา้นพลงังานเพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญั 

 
ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ  
 

1. สนิทรพัยร์วม 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
30-มิ.ย.-59 31-ธ.ค.-58 เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,338.71 67% 861.96 57% 476.75 55% 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 648.64 33% 644.24 43% 4.40 1% 

สินทรพัยร์วม 1,987.35 100% 1,506.20 100% 481.15 32% 

 
บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 เท่ากบั 1,987.35 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 481.15 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 55 โดยสาเหตุส าคญัเกดิจากรายการ
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เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด เพิม่ขึน้จาก 61.10 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เป็น 409.96 ลา้นบาท ณ 
วนัที ่30 มถุินายน 2559 โดยเป็นเงนิสดทีไ่ดร้บัจากการออกและเสนอขายหุน้กูเ้มื่อชว่งเดอืนพฤษภาคมทีผ่า่นมา 

 
2. หนี้สนิรวมและสว่นของผูถ้อืหุน้ 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 
30-มิ.ย.-59 31-ธ.ค.-58 เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สนิหมนุเวยีน 920.44 46% 918.11 61% 2.33 0% 

หนี้สนิไมห่มุนเวยีน 607.7 31% 134.44 9% 473.26 352% 

หนี้สนิรวม 1,528.14 77% 1,052.54 70% 475.60 45% 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 459.21 23% 453.66 30% 5.55 1% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,987.35 100% 1,506.20 100% 481.15 32% 

 
บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 เท่ากบั 1,528.14 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 475.60 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 45 โดยสาเหตุส าคญัเกดิจากการเพิม่ขึน้ใน
สว่นของหน้ีสนิไมห่มนุเวยีน จากรายการหุน้กูท้ีไ่ดร้บัเงนิสดจากการออกและเสนอขาย คดิเป็นมลูคา่ 497.52 ลา้นบาท 

บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 เท่ากบั 459.21 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อย
จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ทีม่มีลูคา่ 453.66 ลา้นบาท ซึง่สาเหตุเกดิจากการเพิม่ขึน้ของทุนทีอ่อกและเรยีกช าระ
แลว้ และสว่นเกนิมลูคา่หุน้ทีเ่กดิจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธใินช่วงเดอืนพฤษภาคมทีผ่า่นมา 

 
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ  

 
 

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


