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เรื�อง คาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ประจาํปี 2562 สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขออธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการ
ดาํเนินงานของบรษิทัฯ สาํหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงนิรวม ประจาํปี 2562 สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 
2562 โดยมรีายละเอยีดดงันี� 
 
การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 
 

1. รายได ้         หน่วย:ลา้นบาท

  
ภาพรวมของรายไดใ้นช่วง 12 เดอืน สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 โดยเปรยีบเทยีบกบังวด

เดยีวกนัของปีก่อน พบว่ารายไดจ้ากการขายลดลงรอ้ยละ 9.97 สาํหรบังบการเงนิรวม และสาํหรบัภาพรวมของรายได้
ที�มาจากธุรกิจหลักคือ เฟอร์นิเจอร์ มีสดัส่วนรายได้ที�ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหรือคิดเป็นร้อยละ 9.44 
เช่นเดยีวกนั โดยสาเหตุสาํคญัเกดิจากการบรหิารจดัการช่องทางการจําหน่ายสนิคา้ภายในประเทศในบางช่องทางใหม้ี
ประสทิธภิาพดา้นค่าใชจ่้ายที�ดขีึ�นกว่าเดมิ อนัจะสง่ผลกระทบใหบ้างช่องทางการจําหน่ายมรีายไดท้ี�ลดลง แต่จะส่งผลดี
ต่อค่าใช้จ่ายที�ลดลงไดด้้วย นอกจากนี�ในส่วนของรายไดอ้ื�นที�ลดลงอย่างมนีัยสาํคญั เกดิจากการไม่ปรากฎรายการ
จาํหน่ายทรพัยส์นิของบรษิทัฯ เมื�อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  

สาํหรบัรายการส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมคา้ มมีูลค่าสาํหรบั 
เท่ากบั 10.76 ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนที�ขาดทุน 0.87 ลา้นบาท ซึ�งในส่วนนี�เกดิจากรายการเขา้
ลงทุนในธุรกจิด้านพลงังานในส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล ภาคใต้ และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ประเทศ
เมยีนมาร์ จากบรษิัท พลงังานเพื�อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จํากดั ที�ปัจจุบนัมรีายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าในเชงิ
พาณิชยเ์รยีบรอ้ยแลว้สาํหรบัเฟสที� 1 จาํนวน 50 เมกะวตัตแ์รกจากทั �งหมด 220 เมกะวตัต ์ 

 

ข้อมลูสาํหรบังวดปี 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มลูค่า เปลี�ยนแปลง มลูค่า เปลี�ยนแปลง 
2562 2561 จาํนวน ร้อยละ 2562 2561 จาํนวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิ 1,254.18 1,393.11 -138.92 -9.97% 1,251.51 1,381.97 -130.47 -9.44% 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 0.34 1.26 -0.92 -72.75% 0.41 1.29 -   0.88 -67.89% 
รายไดอ้ื�น 36.37 48.96 -12.59 -25.71% 32.89 44.75 -  11.86 -26.50% 
รายได้รวม 1,290.90 1,443.33 -152.43 -10.56% 1,284.81 1,428.01 - 143.20 -10.03% 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 

10.76   -0.87 11.63 N.A.     
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2. ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย : งบการเงนิรวม 
          หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลูสาํหรบังวดปี มลูค่า เปลี�ยนแปลง เทียบรายได้รวม มลูค่า 
2562 2561 จาํนวน ร้อยละ 2562 2561 2562 2561 

ตน้ทุนขาย 884.73 1,014.99 -130.26 -12.83% 68.54% 70.32% 882.99 1,007.42 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 74.82 96.36 -21.54 -22.35% 5.80% 6.68%   
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 184.82 187.61 -2.79 -1.49% 14.32% 13.00%   
ตน้ทุนทางการเงนิ 115.43 101.24 14.20 14.02% 8.94% 7.01%   
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,259.81 1,400.20 -140.39 -10.03%     
 

สาํหรบัภาพรวมของตน้ทุนและค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นในงวด 56 เดอืนของปี 2562 ยงัคงเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั คอืในสว่นของตน้ทุนขายยงัสามารถบรหิารจดัการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และมแีนวโน้มลดลงจากเดมิแต่ทั �งนี�
ในสว่นของตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายสามารถลดลงไดอ้ย่างมนียัสาํคญัซึ�งเกดิจากการบรหิารจดัการช่องทางการจําหน่าย
สนิคา้เพื�อลดตน้ทุนดงักล่าวใหม้ากขึ�น  

สําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารยงัคงมีมูลค่าที�ใกล้เคียงกันเมื�อเทยีบกับปีก่อน ซึ�งส่วนใหญ่เป็น
รายการค่าใช้จ่ายคงที� ในส่วนของต้นทุนทางการเงินยงัคงเพิ�มขึ�น เนื�องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ�มเติมอีก
จาํนวน 200 ลา้นบาท ในไตรมาสที� 1 และ 180.20 ลา้นบาท ในไตรมาสที� 3 ที�ผ่านมา โดยมอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 6.75 
และรอ้ยละ 6.5 ต่อปี ทั �งนี�การออกและเสนอขายหุน้กูท้ี�เกดิขึ�นเป็นไปเพื�อวตัถุประสงคใ์นการเตรยีมแหล่งเงนิทุนสาํหรบั
รองรบัการขยายธุรกจิต่าง ๆ ที�จะเกดิขึ�นในอนาคต 

 
3. กาํไรสาํหรบังวด 

หน่วย : ลา้นบาท 

 
โดยภาพรวมของกําไรที�เกดิขึ�นในช่วงปี 2562 ในส่วนของงบการเงนิรวม หากพจิารณาจากกําไร

สาํหรบังวด สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่ จะมกีาํไรเท่ากบั 40.29 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 19.33 เมื�อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน สาเหตุสาํคญัเกดิจากการรบัรูส้ว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วม ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ี�เริ�มมี
รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าในเชงิพาณิชย์ นอกจากนี�หากพจิารณาที�อตัรากําไรสําหรบังวดต่อรายได้รวมจะพบว่า 
เพิ�มขึ�น โดยคดิเป็นรอ้ยละ 3.04 ต่อรายไดร้วม เทยีบกบัช่วงปีก่อนที�มสีดัส่วนดงักล่าวเท่ากบัรอ้ยละ 2.00 ของรายได้
รวม เท่ากบับรษิทัฯ สามารถบรหิารจดัการใหม้อีตัราสว่นกาํไรสาํหรบังวดที�เพิ�มขึ�นไดจ้ากเดมิ  

ข้อมลูสาํหรบังวดปี 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มลูค่า เปลี�ยนแปลง มลูค่า มลูค่า 
2562 2561 จาํนวน ร้อยละ 2562 2561 จาํนวน ร้อยละ 

กาํไรขั �นตน้ 369.46 378.12 -8.66 -2.29% 368.52 374.55 -6.03 -1.61% 
กาํไรสาํหรบังวด (ส่วนที�เป็นของ
บริษทัใหญ่) 40.29 33.76 6.53 19.33% 34.75 48.54 -13.79 -28.41% 
กาํไรสาํหรบังวด 39.27 29.05 10.22 35.17%     กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 35.84 28.63 7.21 25.20%     อตัราส่วนกาํไรสาํหรบังวดต่อรายได้
รวม (รอ้ยละ) 3.04% 2.01%       
อตัราส่วนกาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบั
งวดต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 2.78% 1.98%       
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ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ : งบการเงินรวม 
 

1. สนิทรพัยร์วม 
          หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 เพิ�มขึ�น / ลดลง 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน   1,837.49  51.17%   1,872.72  55.15% -35.24  -1.88% 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน   1,753.49  48.83%   1,522.81  44.85%     230.68  15.15% 
สินทรพัยร์วม    3,590.97  100.00%    3,395.53  100.00%       195.44  5.76% 

 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 3,590.97 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาก ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 195.44 ลา้นบาท โดยสาเหตุสาํคญัเกดิจากรายการสนิคา้คงเหลอื และเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื�อ
เงนิลงทุน  

 

2. หนี�สนิรวมและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
          หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 เพิ�มขึ�น / ลดลง 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี�สนิหมนุเวยีน 1,676.02 46.67% 1,181.25 34.79% 494.77 41.89% 
หนี�สนิไมห่มนุเวยีน 460.54 12.83% 766.96 22.59% -306.42 -39.95% 
หนี�สินรวม 2,136.56 59.50% 1,948.21 57.38% 188.35 9.67% 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,454.41 40.50% 1,447.32 42.62% 7.09 0.49% 
รวมหนี� สินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 3,590.97 100.00% 3,395.53 100.00% 195.44 5.76% 

 บรษิทัฯ มหีนี�สนิรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 2,136.56 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาก ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2561 มูลค่า 188.35 ลา้นบาท โดยสาเหตุสาํคญัเกดิจากยอดคงคา้งหุน้กูท้ี�เพิ�มขึ�นจากเดมิ จากการออกและ
เสนอขายหุน้กูจ้าํนวน 380.20 ลา้นบาท เมื�อรอบปี 2562 ที�ผ่านมา  

บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 1,454.41 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นเลก็น้อย
จาก ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25<1 ที�มมีูลค่า 1,447.32 ลา้นบาท สาเหตุที�สาํคญัเกดิจากการเพิ�มขึ�นของกําไรสะสมที�ยงั
ไม่ไดจ้ดัสรร 

 

จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ  
  ขอแสดงความนบัถอื  บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 
  (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ =)  กรรมการผูจ้ดัการ 


