
 ที� ECF2 038/2563 
 
�� พฤศจกิายน 2563 

 
เรื�อง คาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ประจาํไตรมาสที� 3 ปี ���� และงวด 9 เดอืน สิ�นสดุวนัที� 30 

กนัยายน 2563 
 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขออธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการ
ดาํเนินงานของบรษิทัฯ สาํหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงนิรวม ประจาํไตรมาสที� � ปี ���� และงวด � 
เดอืน สิ�นสดุวนัที� �� กนัยายน ���� โดยมรีายละเอยีดดงันี� 
 
การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 
 

1. รายได ้
หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลูสาํหรบัไตรมาสที� 3 ปี 2563 
เทียบกบัปี 2562 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มลูค่า เปลี�ยนแปลง มลูค่า เปลี�ยนแปลง 

Q3.2563 Q3.2562 จาํนวน ร้อยละ Q3.2563 Q3.2562 จาํนวน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิ    399.89     320.12  79.78 24.92%   392.11  319.50    72.60  22.72% 
รายไดอ้ื	น      4.70       6.87  -2.18 -31.64%      6.13  5.96    0.17  2.84% 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี	ยน      1.81       0.66  1.15 175.88% 1.81  0.66    1.16  176.37% 
รายได้รวม     406.40      327.64  78.75 24.04%    400.05    326.12     73.93  22.67% 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนใน
บรษิทัร่วม      11.55       0.83  10.72 1292.88%     

 
ในส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ บรษิัทฯ มีรายได้จากการขาย – สุทธใินช่วงไตรมาสที� � ปี ���� 

เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนเพิ�มขึ�นที�รอ้ยละ 22.72 สาํหรบังบเฉพาะกจิการ และมรีายไดจ้ากการขายสุทธเิพิ�มขึ�น
รอ้ยละ 24.92 สําหรบังบการเงนิรวม ทั �งนี�เกดิจากตั �งแต่ช่วงปลายไตรมาสที� 2 บรษิัทฯ เริ�มกลบัมามคีําสั �งซื�อ
เฟอรนิ์เจอรจ์ากลกูคา้ในต่างประเทศ เพิ�มขึ�นอกีครั �งภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรสัสายพนัธใ์หม่ 
(COVID-19) โดยเฉพาะอย่างยิ�งมกีารเพิ�มขึ�นของคําสั �งซื�อจากลูกค้าในกลุ่มอนิเดยี จนี และสหรฐัอเมรกิา เติบโต
เพิ�มขึ�นอย่างมนียัสาํคญั 
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หน่วย : ลา้นบาท 
ข้อมลูสาํหรบังวด 9 เดือน ปี 

2563 เทียบกบัปี 2562 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มลูค่า เปลี�ยนแปลง มลูค่า เปลี�ยนแปลง 
9ด.2563 9ด.2562 จาํนวน ร้อยละ 9ด.2563 9ด.2562 จาํนวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิ 972.04 959.00 13.04 1.36% 957.51 956.51 1.00 0.10% 
รายไดอ้ื	น 18.78 32.94 -14.16 -42.98% 20.61 28.66 -8.05 -28.09% 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลี	ยน 3.26 -0.00 3.26 N.A. 3.27 0.07 3.20 4642.03% 
รายได้รวม 994.08 991.94 2.14 0.22% 981.39 985.24 -3.85 -0.39% 
กาํไรจากการขายสทิธเิรยีกรอ้งใน
ลกูหนี�การคา้และสทิธใินตราสนิคา้ 18.80 0.00 18.80 N.A.     

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิ
ลงทุนในบรษิทัรว่ม 31.97 1.92 30.06 1567.05%     

 
สาํหรบัขอ้มลูงวด 9 เดอืนของปี 2563 ในสว่นของธุรกจิเฟอรนิ์เจอร ์ มรีายไดจ้ากการขาย

ใกลเ้คยีงกบัช่วงเดยีวกนัของปีกอ่น โดยเตบิโตเลก็น้อยเท่ากบัรอ้ยละ 0.10 ในขณะที�รายไดร้วมมมีลูค่าที�ใกลเ้คยีง
กบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนเช่นกนั โดยปรบัตวัลดลงเลก็น้อยที�รอ้ยละ 0.39 ซึ�งถงึแมจ้ะอยู่ภายใตส้ถานการณ์ การ
แพร่ระบาดของโคโรน่าไวรสัสายพนัธใ์หม่ (COVID-19) ที�สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มรีายไดข้ายที�ลดลงในช่วงไตรมาสที� � ที�
รายไดจ้ากการสง่ออก และรายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ภายในประเทศลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนประมาณรอ้ย
ละ 18 แต่อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ยงัคงสามารถสรา้งรายไดจ้ากการขายในช่วง 9 เดอืนของปี 2563 ไดอ้ยู่ในระดบัที�
ใกลเ้คยีงกบัช่วงเดยีวกนัของปีกอ่น  

สาํหรบัรายไดอ้ื�น ๆ ในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน บรษิทัฯ มกีาํไรจากการขายสนิทรพัยเ์ป็นจาํนวน 
6.54 ลา้นบาท ในขณะที�ช่วง 9 เดอืนของปี 2563 ไม่ปรากฎรายการกาํไรดงักล่าว 

ปัจจุบนับรษิทัฯ มสีดัสว่นรายไดจ้ากการจาํหน่ายเฟอรนิ์เจอรส์่งออก และจาํหน่ายภายในประเทศ
คดิเป็นสดัสว่นของรายไดจ้ากการขายทั �งหมดเท่ากบั รอ้ยละ 66 และรอ้ยละ 34 ตามลาํดบั 

สาํหรบัรายการส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ที�เกดิขึ�นในช่วง 9 เดอืน
ของปี 2563 มมีูลค่าเท่ากบั 31.97 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนที�มมีูลค่า 1.92 ลา้นบาท เกดิจาก
การรบัรูก้าํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม คอื บรษิทั กรนี เอริธ์ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จํากดั (GEP) ซึ�งเป็นผูเ้ขา้ลงทุน
ในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาด 220 เมกะวตัต ์ณ เมอืงมนิบ ูประเทศเมยีนมาร ์โดยบรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์
จํากดั (ECF-P) ในฐานะบรษิทัย่อย เขา้ลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 20 ปัจจุบนัมรีายไดเ้ชงิพาณิชยส์าํหรบัโครงการเฟสที� 1 
ขนาด 50 เมกะวตัต์ ตั �งแต่วนัที� �@ กนัยายน 2562 ปัจจุบนัทาง GEP อยู่ระหว่างเริ�มดําเนินการก่อสรา้งเฟสที� 2 และจะ
เร่งดาํเนินการก่อสรา้งสาํหรบัเฟสที�เหลอืใหค้รบทั �ง 4 เฟสต่อไป 
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2. ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย : งบการเงนิรวม 
หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลูสาํหรบัไตรมาสที� 3 
ปี 2563 เทียบกบัปี 2562 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

มลูค่า เปลี�ยนแปลง เทียบรายได้รวม มลูค่า 
Q3.2563 Q3.2562 จาํนวน ร้อยละ Q3.2563 Q3.2562 Q3.2563 Q3.2562 

ตน้ทุนขาย     312.29      222.51        89.78  40.35% 76.84% 67.91%   308.59  222.27  
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย       16.29        18.60  -2.31  -12.40% 4.01% 5.68%   ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร       33.46        37.69  -4.23  -11.22% 8.23% 11.50%   กลบัรายการค่าใชจ้่ายอื	น -4.80   0.00  -4.80  N.A -1.18% 0.00%   
ตน้ทุนทางการเงนิ       36.91        30.93  5.98  19.33%     
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้        2.33         3.71  -1.38  -37.14%     รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย       396.48        313.43          83.04  26.49%      

สาํหรบัภาพรวมของตน้ทุนและค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นในช่วงไตรมาสที� � ปี ���� บรษิทัฯ มสีดัส่วน
ตน้ทุนขายเพิ�มขึ�นอย่างมนียัสาํคญัเกดิจากการปรบัปรุงสนิคา้ระหว่างผลติที�คา้งนานเพื�อนํามาเป็นสนิคา้เพื�อการจดั
จาํหน่ายไดอ้กีครั �ง จงึทําใหม้ตี้นทุนค่าแรงและวตัถุดบิเพิ�มขึ�นตั �งแต่ช่วงไตรมาสที� 2 ที�ผ่านมา ซึ�งถงึแมว้่าจะส่งผล
ใหบ้รษิทัฯ มตี้นทุนการผลติต้นทุนขายที�เพิ�มสงูขึ�น แต่นโยบายดงักล่าวจะช่วยเพิ�มสภาพคล่องด้านกระแสเงนิสด
ใหก้บับรษิทัฯ ไดใ้นที�สดุ นอกจากนี�ยงัเกดิจากสาเหตุที�กลุ่มผูผ้ลติสนิคา้ประเภทไมป้ารต์เิคลิบอรด์ และไมเ้อม็ดเีอฟ
ปรบัราคาไมป้ารต์เิคลิบอรด์ และไมเ้อม็ดเีอฟ เพิ�มขึ�น ซึ�งถอืเป็นวตัถุดบิที�สาํคญัในการผลติเฟอรนิ์เจอรโ์ดยมรีะดบั
การปรบัราคาเพิ�มขึ�นตั �งแต่รอ้ยละ 7 ถงึรอ้ยละ 10 ตามแต่ละประเภทของผลติภณัฑ ์อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ เตรยีมที�
จะหาแนวทางการลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการผลติผ่านการเสรมิเครื�องจกัรที�ทนัสมยัเขา้มาใชใ้นกระบวนการผลติ 
เพื�อหาทางลดตน้ทุนดา้นค่าแรงงานเพื�อชดเชยสว่นตน้ทุนดา้นอื�นที�สงูขึ�นต่อไป 

ทั �งนี�ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย และค่าใชจ่้ายในการบรหิาร ในสดัสว่นเมื�อเทยีบกบัรายไดร้วมยงัคง
มแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื�องเมื�อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน สําหรบัต้นทุนทางการเงนิ ที�มสีดัส่วนเพิ�มขึ�น 
เนื�องจากบรษิทัฯ มกีารออกและเสนอขายหุน้กูช้่วงเดอืนมถุินายน ปี 2563 ที�ผ่านมาในมูลค่ากว่า 581.10 ลา้นบาท 
โดยมอีตัราดอกเบี�ยหุน้กูใ้นสว่นนี�อยู่ที�รอ้ยละ 7.25 ต่อปี  
 

หน่วย : ลา้นบาท 
ข้อมลูสาํหรบังวด 9 เดือน 
 ปี 2563 เทียบกบัปี 2562 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

มลูค่า เปลี�ยนแปลง เทียบรายได้รวม มลูค่า 
9ด.2563 9ด.2562 จาํนวน ร้อยละ 9ด.2563 9ด.2562 จาํนวน ร้อยละ 

ตน้ทุนขาย   748.67    671.13        77.54  11.55% 75.31% 67.66% 744.90  669.41  
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย     46.05      60.48  -14.42  -23.85% 4.63% 6.10%   ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร     97.99    124.58  -26.60  -21.35% 9.86% 12.56%   ค่าใชจ้่ายอื	น      18.13   0.00        18.13  N.A 1.82% 0.00%   
ตน้ทุนทางการเงนิ     98.86      84.01        14.85  17.67%     
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้      6.80      10.80  -3.99  -36.98%     รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,016.50     951.00          65.50  6.89%     
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สาํหรบัภาพรวมของตน้ทุนและค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นในช่วง � เดอืน ปี 2563 บรษิทัฯ มสีดัสว่น
ตน้ทุนขายเพิ�มขึ�นอย่างมนียัสาํคญัจากสาเหตุตามที�กล่าวขา้งตน้ ในขณะที�บรษิทัฯ ยงัคงบรหิารตน้ทุนในการจดั
จาํหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบรหิารไดล้ดลงจากเดมิ จากการปรบักลยุทธช์่องทางการจดัจาํหน่ายสนิคา้ใหม่ เพื�อลด
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย จากอดตีที�มกีารจาํหน่ายสนิคา้ผ่านโชวร์มู ELEGA ที�ปัจจุบนัไดย้กเลกิการจดัจาํหน่ายผ่าน
ช่องทางดงักล่าว รวมถงึการปรบัแผนการบรหิารงานสาํหรบัการจาํหน่ายสนิคา้ผ่านรา้นคา้ปลกีและรา้นคา้สง่ราย
ย่อยทั �วประเทศ (Dealer) ใหม่  

สาํหรบัตน้ทุนทางการเงนิ ยงัคงมสีดัสว่นเพิ�มขึ�น นอกจากภาระหนี�จากหุน้กูใ้นสว่นที�ไดม้กีาร
ออกและเสนอขายเมื�อชว่งเดอืนมถุินายนที�ผ่านมา มอีตัราดอกเบี�ยหุน้กูท้ี�รอ้ยละ 7.25 ต่อปีแลว้ บรษิทัฯ ยงัมภีาระ
หนี�ที�เพิ�มขึ�นจากเงนิกูเ้บกิเกนิบญัชแีละหนี�เงนิกูย้มืระยะสั �นที�เพิ�มขึ�นโดยมมีลูค่าประมาณ 805 ลา้นบาท ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2563 เทยีบกบัมลูค่าประมาณ 720 ลา้นบาท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ที�ผ่านมา โดยภาระหนี�สนิสว่นนี�
จะมตีน้ทุนทางการเงนิอยู่ที�ตั �งแต่รอ้ยละ 5.5 ถงึรอ้ยละ 7 ต่อปี ซึ�งสาเหตุที�สาํคญัของการเพิ�มขึ�นของภาระหนี�
นอกจากเพื�อวตัถุประสงคใ์นการเสรมิสภาพคล่องของธุรกจิแลว้ บรษิทัฯ ยงัคงมภีาระการใสเ่งนิลงทุนในสว่นของ
ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ ณ เมอืงมนิบ ู ประเทศเมยีนมาร ์ เพื�อใหเ้ป็นไปตามเงื�อนไขที�สถาบนัการเงนิที�
คาดว่าจะใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่โครงการไดก้าํหนดเงื�อนไขการใสเ่งนิเพิ�มทุนไว ้

อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ตระหนกัดถีงึปัญหาตน้ทุนทางการเงนิที�สงูอย่างมนียัสาํคญัที�เกดิขึ�นใน
ขณะนี� ปัจจุบนับรษิทัฯ อยู่ระหว่างการพจิารณาหาแนวทางการลดตน้ทุนทางการเงนิที�เกดิขึ�น ซึ�งคาดว่า จะเริ�มเหน็
ผลไดต้ั �งแต่ช่วงไตรมาสที� 1 ปี 2564 เป็นตน้ไป  

 
3. กาํไรสาํหรบังวด 

หน่วย : ลา้นบาท 
ข้อมลูสาํหรบังวด 9 เดือน 
 ปี 2563 เทียบกบัปี 2562 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มลูค่า เปลี�ยนแปลง มลูค่า มลูค่า 

9ด.2563 9ด.2562 จาํนวน ร้อยละ 9ด.2563 9ด.2562 จาํนวน ร้อยละ 
กาํไรขั �นตน้     223.37      287.87  -64.50  -22.41%     212.61    287.10  -74.49  -25.95% 
กาํไรสาํหรบังวด (ส่วนที�เป็นของ
บริษทัใหญ่) 37.20  43.26  -6.06  -14.00%         21.50    44.20  -22.70  -51.36% 
กาํไรสาํหรบังวด       28.36        42.86  -14.51  -33.84%     กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด       31.29        40.17  -8.88  -22.10%     อตัราส่วนกาํไรสาํหรบังวดต่อ
รายไดร้วม (รอ้ยละ) 2.85% 4.32%       

อตัราส่วนกาํไรสาํหรบังวด (ส่วน
ที�เป็นของบริษทัใหญ่)  
ต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 

3.74% 4.36%       

อตัราส่วนกาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบั
งวดต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 3.15% 4.05%       

อตัราส่วนกาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบั
งวด (ส่วนที	เป็นของบรษิทัใหญ่)  
ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 

4.04% 4.09%       
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โดยภาพรวมของกาํไรที�เกดิขึ�นในช่วง 9 เดอืน ปี 2563 ในสว่นของงบการเงนิรวม หากพจิารณา
จากกําไรขั �นต้น พบว่าปรบัตัวลดลงร้อยละ 22.41 ทั �งนี�เกิดจากการปรบัตัวเพิ�มขึ�นของต้นทุนขาย และต้นทุน
ทางการเงนิเป็นสาํคญั โดยมกีําไรสาํหรบังวด ส่วนที�เป็นของบรษิทัใหญ่ เท่ากบั 37.20 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 14 
เมื�อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ทั �งนี�หากพจิารณาจากกาํไรสาํหรบังวด ส่วนที�เป็นของบรษิทัใหญ่ โดยพจิารณาเป็นรายไตรมาส 
พบว่า 

หน่วย : ลา้นบาท 
รายไตรมาส ประจาํปี 2563 กาํไรสาํหรบังวด 

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 
%เติบโตจากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน (YoY) 
ไตรมาสที� 1 17.12 1.07 
ไตรมาสที� 2 -1.82 -115.92 
ไตรมาสที� 3 21.91 47.11 

 
ซึ�งหากพจิารณาจากตารางจะเหน็ว่า นบัตั �งแต่ไตรมาสที� 3 บรษิทัฯ เริ�มมกีารปรบัตวัเพิ�มขึ�นของ

กาํไรสาํหรบังวด สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่ โดยเตบิโตจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 47.11 หรอืคดิเป็นสดัส่วน
อตัรากาํไรสาํหรบังวด สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่ ต่อรายไดร้วมเท่ากบัรอ้ยละ 5.39 ซึ�งเพิ�มขึ�นจากเดมิรอ้ยละ 4.54 
จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน   

นอกจากนี� ในช่วง 9 เดือน ปี 2563 บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรม
ดาํเนินงานเท่ากบั 119.98 ลา้นบาท จากที�ตดิลบ 71.63 ลา้นบาท ในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

 
ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ : งบการเงินรวม 
 

1. สนิทรพัยร์วม 
         หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 30-ก.ย.-63 31-ธ.ค.-62 เพิ�มขึ#น / ลดลง 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน  2,119.25  60.34%  1,837.49  54.88%     281.76  15.33% 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  1,392.99  39.66%  1,510.83  45.12% -117.84  -7.80% 
สินทรพัยร์วม   3,512.24  100.00%   3,348.31  100.00%     163.92  4.90% 

 
บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 3,512.24 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาก ณ 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 163.92 ลา้นบาท โดยสาเหตุสาํคญัเกดิจากการเพิ�มขึ�นของลกูหนี�การคา้และสนิคา้
คงเหลอืที�เพิ�มสงูขึ�น ซึ�งสอดคลอ้งกบัคาํสั �งซื�อจากลกูคา้ที�เขา้มาเพิ�มขึ�นตั �งแต่ชว่งปลายไตรมาสที� 2 ที�ผ่านมา 

สาํหรบัรายการสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขายมลูค่า 227.7� ลา้นบาท ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2563 เป็นรายการที� บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จาํกดั (ECF-P) ในฐานะบรษิทัย่อยที�เขา้ลงทุนใน บรษิทั เซฟ 
เอนเนอรจ์ ีโฮลดิ�งส ์จาํกดั (SAFE) โดย ECF-P เขา้ลงทุนใน SAFE ที�สดัสว่นรอ้ยละ 33.37 โดย ECF-P อยู่ระหว่าง
การเจรจาโดยไดเ้ขา้ทาํสญัญาจะซื�อจะขายเพื�อจาํหน่ายหุน้ที�ทาง ECF-P เขา้ลงทุนทั �งหมดในสดัส่วนดงักล่าว ปัจจุบนั
บรษิทัฯ อยู่ระหว่างรอขอ้สรุปเรื�องแหล่งที�มาของเงนิที�จะใชใ้นการซื�อหุน้จากผูจ้ะซื�อ ซึ�งเมื�อไดร้บัขอ้สรุปที�ชดัเจนจากผู้
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จะซื�อเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯ จะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูตามหลกัเกณฑเ์กี�ยวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยต่อไป 

 
2. หนี�สนิรวมและสว่นของผูถ้อืหุน้ 

         หน่วย : ลา้นบาท 
งบแสดงฐานะการเงิน 30-ก.ย.-63 31-ธ.ค.-62 เพิ�มขึ#น / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
หนี�สนิหมนุเวยีน  1,634.35  46.53%  1,676.02  50.06% -41.67  -2.49% 
หนี�สนิไมห่มนุเวยีน     620.93  17.68%     430.61  12.86%     190.33  44.20% 
หนี#สินรวม   2,255.29  64.21%   2,106.63  62.92%     148.66  7.06% 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น   1,256.95  35.79%   1,241.68  37.08%       15.27  1.23% 
รวมหนี# สินและส่วนของผูถ้ือหุ้น   3,512.24  100.00%   3,348.31  100.00%      163.93  4.90% 

 
บรษิัทฯ มหีนี�สนิรวม ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 2,255.29 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาก ณ 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 มลูค่า 148.66 ลา้นบาท โดยสาเหตุสาํคญัเกดิจากยอดคงคา้งภาระหนี�เงนิเบกิเกนิบญัชแีละ
เงนิกู้ยมืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิเพิ�มขึ�นจากเดมิ 522.48 ล้านบาท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เพิ�มขึ�นเป็น 
629.98 ลา้นบาท ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563  

โดยส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 1,256.95 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นเลก็น้อย
จาก ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25�2 ที�มมีลูค่า 1,241.68 ลา้นบาท เกดิจากการเพิ�มขึ�นของรายการกําไรสะสมที�ยงัไม่ได้
จดัสรรที�เกดิจากผลการดาํเนินงานเป็นสาํคญั  

 
จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ  

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


