
 
 

 
ที ่ECF2 032/2559 

 
11 พฤศจกิายน 2559 

 
เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการ ประจ าไตรมาสที ่3 สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2559 
 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขออธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงนิรวม ประจ าไตรมาสที ่ 3 ปี 2559 สิน้สดุวนัที ่ 30 
กนัยายน 2559 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
 

1. รายได ้
หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลูรายไตรมาส 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไตรมาสท่ี 3  เปล่ียนแปลง ไตรมาสท่ี 3  เปล่ียนแปลง 

2559 2558 จ านวน ร้อยละ 2559 2558 จ านวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิ 310.14 332.23 -22.09 -6.65% 304.03 332.04 -28.00 -8.43% 

รายไดอ้ื่น 6.23 6.27 -0.04 -0.69% 7.48 6.69 0.79 11.80% 

รายได้รวม 316.37 338.50 -22.14 -6.54% 311.51 338.72 -27.21 -8.03% 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ : บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขาย – สทุธ ิ เท่ากบั 304.03 ลา้นบาท และ 332.04 

ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่3 ปี 2559 และ ปี 2558 ตามล าดบั ซึง่ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนเท่ากบั 28.00 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.43 ซึง่สาเหตุส าคญัเกดิจากปญัหาภาวะเศรษฐกจิโลกท าใหก้ารคาดการณ์รายไดท้ีจ่ะเกดิขึน้ในไตร
มาสที ่3 ไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้สว่นของรายไดร้วม มมีลูค่าเท่ากบั 311.51 ลา้นบาท และ 338.72 ลา้นบาท ส าหรบั
ไตรมาสที ่3 ปี 2559 และ ปี 2558 ตามล าดบั ดงันัน้จงึมรีายไดร้วมลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 27.21 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.03 

งบการเงนิรวม : ส าหรบัรายไดร้วมทีเ่กดิขึน้ของงบการเงนิรวม เป็นการรวมสว่นรายไดข้องบรษิทัย่อยที่
บรษิทัถอืหุน้อยู่ในสดัสว่นทีม่ากกว่ารอ้ยละ 50 ไดแ้ก่ บรษิทั ววี-ีเดคคอร ์ จ ากดั ด าเนินธุรกจิจ าหน่ายกระดาษปิดผวิ และ 
บรษิทั อซีเีอฟ โฮลดิง้ส ์ จ ากดั ด าเนินธุรกจิรา้นคา้ปลกีแคนด ู โดยสามารถสรา้งรายไดร้วมเกดิขึน้ในไตรมาสที ่3 ปี 2559 
เท่ากบั 316.37 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 6.54 ซึง่เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดส้ว่นเฟอรน์ิเจอรเ์ป็นส าคญั  
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หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลู 9 เดือนแรก 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งวด 9 เดือนแรก เปล่ียนแปลง งวด 9 เดือนแรก เปล่ียนแปลง 

2559 2558 จ านวน ร้อยละ 2559 2558 จ านวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิ      992.71       964.08       28.63  2.97%     980.53    963.64      16.89  1.75% 

รายไดอ้ื่น        15.45        17.69  -2.24  -12.67%       15.12      18.78       -3.67  -19.51% 

รายได้รวม    1,008.16        981.77        26.38  2.69% 995.64  982.42       13.22  1.35% 

 
อย่างไรกต็ามหากพจิารณาจากภาพรวมของรายไดใ้นช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 โดยเปรยีบเทยีบกบั

งวดเดยีวกนัของปีก่อน บรษิทัฯ ยงัสามารถสรา้งรายไดจ้ากการขาย และรายไดร้วมเตบิโตขึน้ทัง้จากธุรกจิเฟอรน์ิเจอร ์และ
ธุรกจิของบรษิทัย่อย โดยในสว่นของธุรกจิเฟอรน์ิเจอรเ์ตบิโตจากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรภ์ายในประเทศเป็นส าคญัคดิเป็น
อตัราการเตบิโตกว่ารอ้ยละ 6 ส าหรบัชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2559 

 
2. ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย : งบการเงนิรวม 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ไตรมาสท่ี 3 เปล่ียนแปลง 

2559 2558 จ านวน ร้อยละ 

ตน้ทุนขาย 217.53 237.06 -19.52 -8.24% 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 40.50 35.42 5.07 14.32% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 36.49 29.33 7.16 24.41% 

ตน้ทุนทางการเงนิ 16.48 10.95 5.53 50.49% 

ภาษเีงนิได ้ 0.69 3.71 -3.02 -81.43% 

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 311.69 316.47 -4.78 -1.51% 

 
ส าหรบัภาพรวมของต้นทุนและค่าใชจ้่ายนัน้ ในไตรมาสที ่3 ปี 2559 บรษิทัฯ มคีวามสามารถในการ

บรหิารจดัการต้นทุนการผลติและต้นทุนขายไดล้ดลงจากเดมิ ซึง่เป็นผลการนโยบายการบริหารจดัการภายในโรงงานใหม้ี
ประสทิธภิาพมากขึน้ โดยสามารถบรหิารสดัส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายใหล้ดลงจากเดมิ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
70.14 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนทีม่สีดัสว่นรอ้ยละ 71.35  

ส าหรบัค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัในไตรมาสนี้ ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายในการขาย ค่าใชจ้่ายใน
การบรหิาร และตน้ทุนทางการเงนิ โดยมรีายละเอยีดของแต่ละรายการ ดงันี้ 

- ส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากสาเหตุของบริษัทย่อย ซึ่งด าเนินธุรกิจร้าน แคน ดู มี
ค่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิการขาย ค่าใชจ้่ายดา้นโฆษณาประชาสมัพนัธเ์พิม่ขึน้จากเดมิ  

- สว่นของค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้จากสาเหตุของค่าใชจ้่ายในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย
ในสว่นรา้น แคน ด ูสว่นของธุรกจิเฟอรน์ิเจอร ์บรษิทัฯ มกีารปรบัเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายผลประโยชน์
พนกังาน และการทยอยตัง้ค่าใชจ้่ายโบนสัดว้ย 

- ตน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้จากหุน้กูท้ีบ่รษิทัฯ มกีารจ่ายอตัราดอกเบีย้ทีร่อ้ยละ 5.4 ต่อปี  
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นอกจากนี้ในช่วงไตรมาสที ่3 ปี 2559 บรษิัทฯ มกี าไรจากการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยข์องบรษิทั อซีเีอฟ ทอรน์าโด เอนเนอรจ์ ีจเีค ณ เมอืงฮเิมจ ิประเทศญี่ปุ่น ขนาดก าลงัการผลติตดิตัง้ 1.5 เมกะ
วตัต ์ซึง่เป็นการถอืหุน้ในโครงการดงักล่าวรอ้ยละ 51 ผ่านทางบรษิทั อซีเีอฟ โฮลดิง้ส ์จ ากดั ในฐานะบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ 
ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 75 โดยเกดิรายการสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมในไตรมาสที ่3 ปี 2559 เท่ากบั 30.95 
ลา้นบาท ซึง่ถอืเป็นรายการพเิศษทีเ่กดิขึน้ในช่วงไตรมาสที ่3 ทีผ่่านมา 

 
3. ก าไรส าหรบังวด 

หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลูรายไตรมาส 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไตรมาสท่ี 3  เปล่ียนแปลง ไตรมาสท่ี 3  เปล่ียนแปลง 

2559 2558 จ านวน ร้อยละ 2559 2558 จ านวน ร้อยละ 

ก าไรขัน้ตน้ 92.60 95.17 -2.57 -2.70% 86.12 94.98 -8.86 -9.32% 

ก าไรส าหรบังวด  (ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่) 28.07 22.33 5.74 25.71% 6.29 22.71 -16.42 -72.30% 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 29.14 27.75 1.38 4.98% 6.29 22.71 -16.42 -72.30% 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ : ในสว่นของธุรกจิเฟอรน์ิเจอร ์บรษิทัฯ มกี าไรส าหรบังวดไตรมาสที ่3 ปี 2559 
และปี 2558 เท่ากบั 6.29 ลา้นบาท และ 22.71 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนประมาณรอ้ยละ 72 
สาเหตุส าคญัเกดิจากรายไดจ้ากการขายไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไวจ้ากสถานการณ์เศรษฐกจิโลก ประกอบกบับรษิทัฯ มี
ค่าใชจ้่ายในการขายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร และตน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน  

งบการเงนิรวม : ก าไรส าหรบังวด สว่นทีเ่ป็นบรษิทัเท่ากบั 28.07 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของ
ปีก่อนเท่ากบัรอ้ยละ 25.71 โดยสาเหตุทีส่ าคญัเกดิจากการรบัรูก้ าไรจากการจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
ทีญ่ีปุ่น่เป็นส าคญั  

หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลู 9 เดือนแรก 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งวด 9 เดือนแรก เปล่ียนแปลง งวด 9 เดือนแรก เปล่ียนแปลง 

2559 2558 จ านวน ร้อยละ 2559 2558 จ านวน ร้อยละ 

ก าไรขัน้ตน้ 286.73 256.44 30.29 11.81% 280.34 256.00 24.34 9.51% 

ก าไรส าหรบังวด (ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่) 57.04 56.96 0.07 0.13% 45.82 58.76 -12.94 -22.03% 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 57.49 61.30 -3.81 -6.21% 45.82 58.76 -12.94 -22.03% 

 
โดยภาพรวมของก าไรทีเ่กดิขึน้ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 ในส่วนของงบการเงนิรวม บรษิทัฯ ยงั

สามารถสรา้งก าไรขัน้ตน้ไดเ้ตบิโตเพิม่ขึน้เท่ากบัรอ้ยละ 11.81 และมกี าไรส าหรบังวด สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใกลเ้คยีงกบัชว่ง
เดยีวกนัของปีก่อน 
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ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ : งบการเงินรวม 
 

1. สนิทรพัยร์วม 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 30-ก.ย.-59 ณ วนัท่ี 31-ธ.ค.-58 เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน   1,423.24  71%   861.96  57% 561.28 65% 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน     588.91  29%   644.24  43% -55.33 -9% 

สินทรพัยร์วม   2,012.15  100% 1,506.20  100% 505.95 34% 
 

บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 เท่ากบั 2,012.15 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 505.95 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 34 โดยสาเหตุส าคญัเกดิจากรายการเงนิสด
และรายการเทยีบเท่าเงนิสด เพิม่ขึน้จาก 61.10 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เป็น 428.83 ลา้นบาท ณ วนัที ่30 
กนัยายน  2559 โดยเป็นเงนิสดทีไ่ดร้บัจากการออกและเสนอขายหุน้กูเ้มื่อชว่งเดอืนพฤษภาคมทีผ่่านมา และอยู่ระหว่างรอ
ใชล้งทุนในโครงการทีม่คีวามน่าสนใจ 

 

2. หนี้สนิรวมและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
 

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

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สนิหมนุเวยีน     938.74  47%   918.11  61% 20.63 2% 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน     585.07  29%   134.44  9% 450.63 335% 

หนี้สนิรวม   1,523.81  76% 1,052.54  70% 471.27 45% 

ส่วนของผูถ้อืหุน้     488.34  24%   453.66  30% 34.69 8% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น   2,012.15  100% 1,506.20  100% 505.95 34% 
 

บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่30 กนัยายน  2559 เท่ากบั 1,523.81 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 471.27 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 45 โดยสาเหตุส าคญัเกดิจากการเพิม่ขึน้ในสว่น
ของหนี้สนิไม่หมุนเวยีน จากรายการหุน้กูท้ีไ่ดร้บัเงนิสดจากการออกและเสนอขายเมื่อชว่งเดอืนพฤษภาคมทีผ่่านมา 

บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 กนัยายน  2559 เท่ากบั 488.34 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ทีม่มีลูค่า 453.66 ลา้นบาท ซึง่สาเหตุเกดิจากการเพิม่ขึน้ของทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ และ
สว่นเกนิมลูค่าหุน้ทีเ่กดิจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธใินช่วงเดอืนพฤษภาคมทีผ่่านมา 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

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


