
  
ที� ECF2 ���/2563 

 
15 พฤษภาคม 2563 

 
เรื�อง คาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ประจาํไตรมาสที� 1 ปี 2563 สิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 2563 
 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขออธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการ
ดาํเนินงานของบรษิทัฯ สาํหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงนิรวม ประจาํไตรมาสที� 1 ปี 2563 สิ�นสดุวนัที� 31 
มนีาคม 2563 โดยมรีายละเอยีดดงันี� 
 
การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 
 

1. รายได ้
หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลูสาํหรบังวดปี 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มลูค่า เปลี�ยนแปลง มลูค่า เปลี�ยนแปลง 
Q1.2563 Q1.2562 จาํนวน ร้อยละ Q1.2563 Q1.2562 จาํนวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิ   289.72    352.86  -63.14 -17.89%   287.55    352.69  -65.14  -18.47% 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน      3.49  -0.32  3.81 N.A.      3.50  -0.24      3.73  N.A. 
รายไดอ้ื�น     3.18       6.89  -3.72 -53.95%      3.37       4.69  -1.32  -28.21% 
รายได้รวม    296.39     359.44  -63.05 -17.54%    294.42     357.15  - 62.73  -17.56% 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม     16.89       1.62  15.27 942.65%     

 
ภาพรวมของรายได้จากการขาย – สุทธ ิในช่วงไตรมาสที� � ปี ���� ภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโคโรน่าไวรสัสายพนัธใ์หม่ (Covid-19) ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มรีายไดจ้ากการส่งออก และรายไดจ้ากการจําหน่าย
สนิค้าภายในประเทศลดลงคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ ��. � และร้อยละ ��.�� ตามลําดบั โดยสาเหตุเกดิจากลูกค้าในบาง
ประเทศที�ร ัฐบาลมีคําสั �งล็อคดาวน์ อาทิ ประเทศอินเดีย ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งออกสินค้าได้ สําหรับ
ภายในประเทศ เกดิจากกลุ่มรา้นคา้ประเภท Hypermarket อาท ิเทสโก ้โลตสั บิ6กซ ีโฮมโปร ฯลฯ ที�เป็นลกูคา้ของบรษิทัฯ 
จําเป็นจะต้องปิดการขายผ่านสาขาตามคําสั �งของรฐับาล รวมถึงเกดิจากการจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ผ่านช่องทางโชว์รูม 
ELEGA ลดลง จากการปรบักลยุทธ์ทางธุรกจิโดยปิดสาขาที�ไม่สรา้งรายไดแ้ละกําไรเป็นไปตามเป้าหมายที�กําหนดไว ้
ทั �งนี�เพื�อลดต้นทุนคงที�จากค่าเช่า และค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานซึ�งได้เริ�มดําเนินการตั �งแต่ช่วงไตรมาสที� � ของปี 
���� ที�ผ่านมา สาํหรบัไตรมาสที� � ปี ���� ส่งผลใหโ้ดยภาพรวมแลว้บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิลดลงจาก
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนเท่ากบัรอ้ยละ 17.89 รวมถงึมสีดัสว่นรายไดร้วมลดลงรอ้ยละ 17.54 เช่นกนั 
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ปัจจุบนับรษิัทฯ มสีดัส่วนรายไดจ้ากการจําหน่ายเฟอรนิ์เจอรส์่งออก และจําหน่ายภายในประเทศคดิ
เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 63 และรอ้ยละ 37 ของรายไดจ้ากการขายทั �งหมด ตามลาํดบั  

สาํหรบัรายการส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมคา้ที�เกดิขึ�นในช่วง
ไตรมาสที� � ปี ���� มมีลูค่าเท่ากบั ��.�? ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนที�มมีลูค่าเท่ากบั 1.62 ลา้นบาท 
เกดิจากการรบัรูก้าํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม บรษิทั พลงังานเพื�อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จํากดั (GEP) ซึ�งเป็นผูเ้ขา้
ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาด 220 เมกะวตัต์ ณ เมอืงมนิบู ประเทศเมยีนมาร ์โดยบรษิัท อซีเีอฟ พาว
เวอร ์จาํกดั (ECF-P) ในฐานะบรษิทัย่อย เขา้ลงทุนในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ปัจจุบนัมรีายไดเ้ชงิพาณิชยส์าํหรบัโครงการเฟสที� � 
ขนาด 50 เมกะวตัต์ ตั �งแต่วนัที� �  กนัยายน 2562 ปัจจุบนัทาง GEP อยู่ระหว่างเร่งดําเนินการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า
สาํหรบัเฟสที� �-�-D ใหแ้ลว้เสรจ็เป็นลาํดบัต่อไป 

ในช่วงไตรมาสที� � ปี ���� บรษิทัฯ มกีําไรจากการขายสทิธเิรยีกรอ้งในลูกหนี�การคา้และสทิธใิน
ตราสนิคา้ ซึ�งไดแ้ก่ “แบรนดค์อสต้า (Costa)” ซึ�งคอสต้าเป็นตราสนิคา้สาํหรบัการจําหน่ายผ่านรา้นคา้ส่งและรา้นคา้
ปลกีทั �วประเทศ ซึ�งทางบรษิทัฯ มแีนวคดิที�จะปรบัเปลี�ยนภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ปรบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม่ รวมถงึ
การปรบัแผนดา้นการตลาดและการบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพที�ดขีึ�นจากเดมิ จงึไดม้กีารจําหน่ายลูกหนี�การคา้
และสทิธใินตราสนิคา้ดงักล่าวออกไปใหก้บับุคคลที�ไม่มคีวามเกี�ยวโยงกนั และเกดิเป็นกําไรจากรายการดงักล่าว
เท่ากบั 18.80 ลา้นบาท 

 
2. ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย : งบการเงนิรวม 

หน่วย : ลา้นบาท 
ข้อมลูสาํหรบังวด มลูค่า เปลี�ยนแปลง เทียบรายได้รวม 

Q1.2563 Q1.2562 จาํนวน ร้อยละ Q1.2563 Q1.2562 
ตน้ทุนขาย  216.73      247.19  -30.46  -12.32% 73.12% 68.77% 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย     15.07       23.65  -8.58  -36.27% 5.09% 6.58%   

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร      35.41       44.49  -9.08  -20.41% 11.95% 12.38%   

ค่าใชจ้่ายอื�น ๆ       22.93            -       22.93  N.A 7.74% 0.00%   

ตน้ทุนทางการเงนิ      30.29       24.93       5.36  21.50%     

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 2.65 3.84 -1.19  -30.99%     

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย      323.08       344.10      21.02  -6.11%     

 
สําหรบัภาพรวมของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ�นในช่วงไตรมาสที� � ปี ���� บรษิัทฯ สามารถ

บรหิารจดัการให้มสีดัส่วนต้นทุนในการจดัจําหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบรหิาร ในสดัส่วนเมื�อเทยีบกบัรายได้รวมได้
ใกลเ้คยีงกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ยกเวน้ในสว่นของตน้ทุนขาย และตน้ทุนทางการเงนิ ที�มสีดัส่วนเพิ�มขึ�น โดยต้นทุน
การทางการเงนิที�มมีลูค่าเพิ�มขึ�น หรอืคดิเป็นสดัสว่นที�เพิ�มขึ�นเท่ากบัรอ้ยละ ��.�� เกดิจากภาระหนี�สนิที�เพิ�มขึ�นจากหุน้
กูท้ี�ออกและเสนอขายเมื�อช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 ในมลูค่า 699.90 ลา้นบาท และเมื�อเดอืนมนีาคม และกรกฎาคม ปี 
2562 ในมลูค่า 380.20 ลา้นบาท ในอตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 6.5 - 6.75 ต่อปี ปัจจุบนับรษิทัฯ มยีอดคงคา้งหุน้กูร้วมทั �งสิ�น 
? �.�� ลา้นบาท รวมถึงภาระเงนิกู้ยมืระยะสั �นจากบุคคลและกจิการอื�น ซึ�งมยีอดคงค้าง ณ วนัที� 31 มนีาคม 2563 
เท่ากบั 172.67 ลา้นบาท โดยมอีตัราดอกเบี�ยระหว่างรอ้ยละ 5.5 ถงึรอ้ยละ 7 ต่อปี  
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3. กาํไรสาํหรบังวด 
หน่วย : ลา้นบาท 

 
โดยภาพรวมของกาํไรที�เกดิขึ�นในช่วงไตรมาสที� 1 ปี 2563 ในส่วนของงบการเงนิรวม หากพจิารณา

จากกาํไรสาํหรบังวด สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่ จะมกีาํไรเท่ากบั � .�� ลา้นบาท เพิ�มขึ�นรอ้ยละ �.�  เมื�อเทยีบกบัช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน สาเหตุสาํคญัเกดิจากการรบัรูส้ว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วม ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
เมอืงมนิบ ูประเทศเมยีนมาร ์รวมถงึกาํไรจากการขายสทิธเิรยีกรอ้งในลูกหนี�การคา้และสทิธใินตราสนิคา้ ซึ�งไดแ้ก่ แบ
รนดค์อสตา้ ตามที�อธบิายขา้งตน้ นอกจากนี�หากพจิารณาที�อตัรากาํไรสาํหรบังวด ส่วนที�เป็นของบรษิทัใหญ่ ต่อรายได้
รวมจะพบว่า เพิ�มขึ�น โดยคดิเป็นรอ้ยละ 5.77 ต่อรายไดร้วม เทยีบกบัช่วงปีก่อนที�มสีดัสว่นดงักล่าวเท่ากบัรอ้ยละ D. � 
ของรายไดร้วม อย่างไรกต็ามผลการดาํเนินงานในรอบไตรมาสที� 1 ปี ���� นับว่าไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ Coviid-19 แต่ประกอบกบับรษิทัมกีําไรจากการจําหน่ายลูกหนี�การคา้และสทิธใินตราสนิคา้เกดิขึ�นใน
ช่วงเวลาเดยีวกนั จงึสง่ผลใหบ้รษิทัฯ ยงัคงสามารถสรา้งกาํไรสาํหรบัรอบไตรมาสที� 1 ปี 2563 ได ้

ทั �งนี�หากพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ ซึ�งเป็นส่วนของธุรกจิเฟอรนิ์เจอร์ บรษิัทฯ สามารถ
สร้างกําไรสําหรบังวดได้เท่ากบั 15.91 ล้านบาท ซึ�งหากตดักําไรพเิศษในงวดที�เกดิขึ�น ตามรายละเอยีดที�กล่าวมา 
เท่ากบัในช่วงไตรมาสที� � ปี ���� บรษิทัฯ ยงัคงมคีวามสามารถที�จะไม่ก่อใหเ้กดิผลขาดทุนอย่างมนีัยสาํคญัท่ามกลาง
ภาวะเศรษฐกจิและวกิฤตโิรคระบาด Covid-19 ที�กาํลงัเกดิขึ�นอยู่ในขณะนี�  

 
ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ : งบการเงินรวม 
 

1. สนิทรพัยร์วม 
           

ข้อมลูสาํหรบังวดปี 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มลูค่า เปลี�ยนแปลง มลูค่า มลูค่า 
Q1.2563 Q1.2562 จาํนวน ร้อยละ Q1.2563 Q1.2562 จาํนวน ร้อยละ 

กาํไรขั �นตน้    72.99    105.67  -32.68  -30.92%   71.09    105.55  -   34.46  -32.65% 
กาํไรสาํหรบังวด (ส่วนที�เป็นของ
บริษทัใหญ่)     17.12       16.93     0.18  1.07%     15.91     15.88          0.04  0.23% 
กาํไรสาํหรบังวด      9.00      16.96  -7.96  -46.92%     
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด    12.71      15.92  -3.22  -20.19%     
อตัราส่วนกาํไรสาํหรบังวดต่อรายได้
รวม (รอ้ยละ) 3.04% 4.72%   

    อตัราส่วนกาํไรสาํหรบังวด (ส่วนที�เป็น
ของบรษิทัใหญ่)  
ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 

5.77% 4.71%   

    
อตัราส่วนกาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบั
งวดต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 4.29% 4.43%   

    
อตัราส่วนกาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบั
งวด (ส่วนที�เป็นของบรษิทัใหญ่)  
ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 

7.02% 4.42%   
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หน่วย : ลา้นบาท 
งบแสดงฐานะการเงิน 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 256� เพิ�มขึ�น / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สนิทรพัยห์มนุเวยีน   2,011.25  60.47%   1,837.49  54.88%     173.77  9.46% 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน   1,314.72  39.53%   1,510.83  45.12% -196.10  -12.98% 
สินทรพัยร์วม    3,325.98  100.00%    3,348.31  100.00% -22.34  -0.67% 

 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที� 31 มนีาคม 2563 เท่ากบั 3,325.98 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 22.34 ลา้นบาท โดยสาเหตุสาํคญัเกดิจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ ลดลงเป็น
จาํนวน �� .�� ลา้นบาท ซึ�งเป็นรายการที� บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์ จาํกดั (ECF-P) ในฐานะบรษิทัย่อยที�เขา้ลงทุนใน 
บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิ�งส ์จาํกดั (SAFE) ซึ�ง โดย ECF-P เขา้ลงทุนใน SAFE ที�สดัสว่นรอ้ยละ 33.37 โดย ECF-P 
อยู่ระหว่างการเจรจาโดยไดเ้ขา้ทําสญัญาจะซื�อจะขายเพื�อจาํหน่ายหุน้ที�ทาง ECF-P เขา้ลงทุนในสดัสว่นรอ้ยละ 33.37 
ดงักล่าว แต่อย่างไรกต็ามเมื�อมคีวามชดัเจนดา้นแหล่งที�มาของเงนิที�จะใชใ้นการซื�อหุน้จากผูจ้ะซื�อแลว้ ทางบรษิทัฯ จะ
ปฏบิตัติามเกณฑก์ารจาํหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย ์รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป  

 

2. หนี�สนิรวมและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
          หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 256� เพิ�มขึ�น / ลดลง 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี�สนิหมนุเวยีน   1,842.29  55.39%   1,676.02  50.06%     166.26  9.92% 
หนี�สนิไมห่มนุเวยีน     229.30  6.89%     430.61  12.86% -201.31  -46.75% 
หนี�สินรวม    2,071.59  62.29%    2,106.63  62.92% -35.04  -1.66% 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น    1,254.39  37.71%    1,241.68  37.08%         12.71  1.02% 
รวมหนี� สินและส่วนของผูถ้ือหุ้น    3,325.98  100.00%    3,348.31  100.00% -22.34  -0.67% 

 บรษิทัฯ มหีนี�สนิรวม ณ วนัที� 31 มนีาคม 256� เท่ากบั 2,071.59 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2562 มูลค่า 35.04 ลา้นบาท โดยสาเหตุสาํคญัเกดิจากยอดคงคา้งเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลและกจิการอื�น
ลดลง ��.D� ลา้นบาท  

บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที� 31 มนีาคม 2563 เท่ากบั 1,254.39 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นเลก็น้อย
จาก ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25�2 ที�มมีูลค่า 1,241.68 ลา้นบาท สาเหตุที�สาํคญัเกดิจากการเพิ�มขึ�นของกําไรสะสมที�ยงั
ไม่ไดจ้ดัสรรที�เกดิจากการดาํเนินธุรกจิ  

 

จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ  
 

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


