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28 กุมภาพนัธ ์2561 

 
เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ประจ าปี 2560 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขออธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงนิรวม ประจ าปี 2560 สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 
2560 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
 

1. รายได ้
หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลูส าหรบังวดปี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มลูค่า เปล่ียนแปลง มลูค่า เปล่ียนแปลง 

2560 2559 จ านวน ร้อยละ 2560 2559 จ านวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิ 1,444.62 1,370.78 73.84 5 1,427.66 1,354.41 73.25 5 

รายไดอ้ื่น 34.06 21.71 12.35 57 31.65 21.34 10.31 48 

รายได้รวม 1,478.68 1,392.49 86.19 6 1,459.31 1,375.75 83.56 6 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 

19.50 32.83 -13.33 41     

 
ภาพรวมของรายได้ในช่วงปี 2560 มอีตัราการเติบโตร้อยละ 6 ของรายได้รวม โดยบรษิัทฯ สามารถ

สร้างรายได้จากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ได้เติบโตจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมยีอดขายเพิ่มขึ้นจากการจ าหน่ายสนิค้า
ภายในประเทศ คดิเป็นอตัราการเตบิโตเท่ากบัรอ้ยละ 16 ปัจจุบนับรษิัทฯ มสีดัส่วนรายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร์
ภายในประเทศประมาณรอ้ยละ 48 ของรายได้จากการขายทัง้หมด นอกจากนี้ยงัเกดิจากรายได้อื่นเพิม่ขึน้จากการขาย
เศษวสัดุ วตัถุดบิ ดอกเบีย้รบัจากเงนิลงทุนระยะสัน้เพิม่ขึน้จากเดมิ 

ส าหรบัรายการสว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ส าหรบัปี 2559 สาเหตุหลกัเกดิ
จากการทีบ่รษิัท อซีเีอฟ โฮลดิ้งส ์จ ากดั ในฐานะบรษิัทย่อยทีบ่รษิัทฯ เขา้ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 75 ได้เขา้ลงทุนใน
ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ขนาด 1.5 เมกะวตัต์ ณ เมอืงฮเิมจ ิประเทศญี่ปุ่ น คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 51 ซึ่ง
ต่อมาเมื่อวนัที ่19 สงิหาคม 2559 ไดม้กีารจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าวออกในราคาสุทธ ิ82.19 ลา้นบาท ท าให ้ปี 2559 
เกดิรายการสว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมสทุธ ิเท่ากบั 32.83 ลา้นบาท รายการดงักล่าวเมื่อเทยีบ
กบัช่วงปี 2560 ทีม่มีลูค่า 19.50 ลา้นบาท เกดิจากการรบัรูก้ าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมดงันี้ 
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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 
รบัรูก้ าไรตามสดัส่วนเงนิลงทุนเต็มไตรมาสที่ 3 ปี 2560 โดย SAFE เขา้ลงทุนใน PWGE คดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 99.99 

2. บรษิัท พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ขนาด 220 เมกะวตัต ์ณ เมอืงมนิบู ประเทศเมยีนมาร ์โดย ECF-P ในฐานะบรษิทัย่อย เขา้ลงทุนใน
สดัสว่นรอ้ยละ 20 ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการก่อสรา้งโครงการ และยงัไม่เริม่รบัรูร้ายไดเ้ชงิพาณิชย ์

จากรายละเอยีดทีก่ล่าวมาขา้งต้น ส่งผลใหก้ารเปรยีบเทยีบ มูลค่าส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิ
ลงทุนในบรษิทัร่วม เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั โดยลดลงจากเดมิรอ้ยละ 41 จากปี 2559 

 
2. ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย : งบการเงนิรวม 

หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลูส าหรบังวดปี 
งวด 12 เดือน ร้อยละเทียบกบัรายได้รวม 

2560 2559 ร้อยละ ร้อยละ 

ตน้ทุนขาย 1,004.20 983.27 67.91 70.61 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 156.62 148.73 10.59 10.68 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 179.55 165.60 12.14 11.89 

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น 0.76 -2.42 0.05 -0.17 

ตน้ทุนทางการเงนิ 78.66 54.43 5.32 3.91 

ภาษเีงนิได ้ 11.65 10.71 0.79 0.77 

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,431.44 1,360.32 

 
ส าหรบัภาพรวมของตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในช่วงปี 2560 บรษิทัฯ สามารถบรหิารจดัการใหม้ี

สดัส่วนต้นทุนขายที่ลดลงจากเดมิ ส่งผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นจากเดิมร้อยละ 28 ในปี 2559 ปรบัเพิ่มเป็นร้อยละ 30 
ส าหรบัปี 2560 เกดิจากราคาวตัถุดบิลดลง และการบรหิารจดัการการผลติภายในโรงงานใหม้ตีน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการ
ผลติทีล่ดลงจากเดมิ  

ส าหรบัตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร ยงัคงมสีดัสว่นเมื่อเทยีบกบัรายไดร้วมไม่
เปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ มตี้นทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้จากรายการเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคล
และกจิการอื่นเพื่อใช้หมุนเวยีนในการด าเนินธุรกจิ ซึ่งมยีอดคงค้าง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 279.64 ล้าน
บาท ส าหรบัรายการภาษเีงนิไดส้ดัสว่นเมื่อเทยีบกบัรายไดร้วมไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั  

 
3. ก าไรส าหรบังวด 

หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลูส าหรบังวดปี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มลูค่า เปล่ียนแปลง มลูค่า เปล่ียนแปลง 

2560 2559 จ านวน ร้อยละ 2560 2559 จ านวน ร้อยละ 

ก าไรขัน้ตน้ 440.42 387.51 52.91 14 434.47 379.45 55.02 14 
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ข้อมลูส าหรบังวดปี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มลูค่า เปล่ียนแปลง มลูค่า เปล่ียนแปลง 

2560 2559 จ านวน ร้อยละ 2560 2559 จ านวน ร้อยละ 

ก าไรส าหรบังวด (ส่วนท่ีเป็น
ของบริษทัใหญ่) 

73.05 62.44 10.61 17 71.49 55.36 16.13 29 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 66.74 226.35 -159.61 -71     

 
โดยภาพรวมของก าไรที่เกดิขึน้ในช่วงปี 2560 ในส่วนของงบการเงนิรวม หากพิจารณาจากก าไร

ส าหรบังวด ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ จะมกี าไรเท่ากบั 73.05 ลา้นบาท ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัเมื่อเทยีบกบั
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน คดิเป็นรอ้ยละ 17 ซึง่เกดิจากผลการด าเนินงานจากธุรกจิเฟอรน์ิเจอร ์รวมถงึการรบัรู้ส่วนแบ่ง
ก าไรจากการเขา้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลทีล่งทุนผ่าน บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั  

ทัง้นี้หากพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ ซึ่งเป็นส่วนของธุรกจิเฟอรน์ิเจอร ์บรษิัทฯ สามารถ
สรา้งก าไรขัน้ต้น และก าไรส าหรบังวด ได้เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญั ที่สดัส่วนรอ้ยละ 14 และรอ้ยละ 29 ตามล าดบั ซึ่ง
เป็นผลจากการบรหิารสดัสว่นตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายลดลงจากเดมิ  

 
ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ : งบการเงินรวม 
 

1. สนิทรพัยร์วม 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,428.27 51% 1,532.73 65% 104.46 -7% 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,354.50 49% 824.55 35% 529.95 64% 

สินทรพัยร์วม 2,782.77 100% 2,357.28 100% 425.49 18% 
 

บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 2,782.77 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 425.49 ลา้นบาท สาเหตุส าคญัเกดิจากรายการสนิคา้คงเหลอื และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม
เพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั โดยในสว่นของเงนิลงทุนเริม่เปลีย่นแปลงตัง้แต่ช่วงไตรมาสที ่ 2 ต่อเนื่องถงึไตรมาสที ่ 3 โดย 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มมีลูค่าเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเท่ากบั 474.69 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2559 ทีม่มีลูค่าเท่ากบั 8.00 ลา้นบาท โดยมลูค่าเงนิลงทุนดงักล่าวแบ่งออกเป็น เงนิลงทุนใน บรษิทั เซฟ เอน
เนอรจ์ ี โฮลดิง้ส ์จ ากดั จ านวน 157.71 ลา้นบาท และเงนิลงทุนในบรษิทั พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั 
จ านวน 316.98 ลา้นบาท  

 

2. หนี้สนิรวมและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สนิหมนุเวยีน 1,695.06  61%    1,076.25  46% 618.82 57% 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 58.67  2%      621.95  26% -563.29 -91% 

หน้ีสินรวม 1,753.73  63%     1,698.20  72% 55.55 3% 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,029.03 37%        659.09  28% 369.94 56% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น   2,782.77  100%     2,357.29  100% 425.49 18% 

 
บรษิัทฯ มหีนี้สนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 1,753.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเลก็น้อยเมื่อ

เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 55.55 ลา้นบาท ทัง้นี้บรษิทัมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 
1.70 เท่า  

บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 1,029.03 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 369.94 ลา้นบาท จากรายการทุนจดทะเบยีนช าระทีเ่พิม่ขึน้ 65.3 ล้านบาท ภายในปี 
2560 และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสทิธิ ECF-W1 ที่หมดอายุเมื่อวนัที่ 28 
กรกฎาคม 2560 ในราคาใชส้ทิธทิี ่0.50 บาทต่อหุน้ การใชส้ทิธแิปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธ ิECF-W2 ครัง้ที ่1/6 
เมื่อวนัที ่25 พฤศจกิายน 2560 ในราคาใชส้ทิธทิี ่3 บาทต่อหุน้ รวมถงึการออกและเสนอขายหุน้ใหก้บันกัลงทุนสถาบนั 
ไดแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั จ านวน 30 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 5.58 บาท 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

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


