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เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขออธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงนิรวม ประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

1. รายได ้
หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลูส าหรบั  
ปี 2563 เทียบกบัปี 2562 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มลูค่า เปล่ียนแปลง มลูค่า เปล่ียนแปลง 
ปี 2563 ปี 2562 จ านวน ร้อยละ ปี 2563 ปี 2562 จ านวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิ 1,384.49  1,254.18  130.31 10.39% 1,363.68  1,251.51  112.17  8.96% 
รายไดอ้ื่น 30.58  36.41  -5.83 -16.01% 29.18  32.89 -3.71  -11.28% 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น  0.56  0.34  0.22 N.A.  0.57  0.41 0.16  38.09% 
รายได้รวม 1,415.63  1,290.93  124.70 9.66% 1,393.43  1,284.81  108.62  8.45% 
ก าไรจากการขายสทิธเิรยีกรอ้งใน
ลกูหนี้การคา้และสทิธใินตราสนิคา้ 

18.80   0.00  18.80 N.A.     

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิ
ลงทุนในบรษิทัรว่ม 

35.14  10.76  24.38 226.69% 
    

 
ในสว่นของธุรกจิเฟอรน์ิเจอร ์ บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขาย – สทุธใินช่วงปี 2563 เทยีบกบัช่วงปี 2562 

เพิม่ขึน้ทีร่อ้ยละ 8.96 ส าหรบังบเฉพาะกจิการ และมรีายไดจ้ากการขาย - สทุธเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.39 ส าหรบังบ
การเงนิรวม ทัง้นี้เกดิจากตัง้แต่ช่วงปลายไตรมาสที ่ 2 บรษิทัฯ เริม่กลบัมามคี าสัง่ซือ้เฟอรน์ิเจอรจ์ากลกูคา้ใน
ต่างประเทศเพิม่ขึน้อกีครัง้ หลงัจากทีป่ระสบปัญหารายไดจ้ากการขายลดลงตัง้แต่ช่วงไตรมาสที ่ 1 จนถงึกลางไตร
มาสที ่2 ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรสัสายพนัธใ์หม่ (COVID-19) ซึง่สาเหตุส าคญัของค าสัง่ซือ้
ทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากลกูคา้ในกลุ่มสหรฐัอเมรกิา อนิเดยี และจนี เตบิโตเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั เท่ากบัรอ้ยละ 658.47 
รอ้ยละ 421.16 และรอ้ยละ 251.71 ตามล าดบั เมื่อเทยีบกบัค าสัง่ซือ้ทีเ่กดิขึน้ในช่วงปี 2562 ทีผ่่านมา สง่ผลให้
ภาพรวมทัง้ปีบรษิทัฯ สามารถสรา้งรายไดจ้ากการสง่ออกเตบิโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ 23.03 ในขณะทีร่ายไดจ้ากการ
จ าหน่ายภายในประเทศลดลงรอ้ยละ 5.92 ภายในสถานการณ์ COVID-19  

โดยช่วงปี 2563 บรษิทัฯ มสีดัสว่นรายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรส์่งออก และจ าหน่ายภายในประเทศคดิ
เป็นสดัสว่นของรายไดจ้ากการขายทัง้หมดเท่ากบั รอ้ยละ 63 และรอ้ยละ 37 ตามล าดบั 

ส าหรบัรายไดอ้ื่น ๆ ของปี 2563 ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2562 เกดิจากบรษิทัฯ มกี าไรจากการขายสนิทรพัย์
เป็นจ านวน 6.54 ลา้นบาท ในขณะทีช่่วงปี 2563 ไม่ปรากฎรายการก าไรดงักล่าว 
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ในสว่นของรายไดร้วมตามงบการเงนิรวมของปี 2563 เท่ากบั 1,415.63 ลา้นบาท เตบิโตเพิม่ขึน้จากช่วงปี 
2562 เท่ากบั 124.70 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตเท่ากบัรอ้ยละ 9.66  

ส าหรบัรายการสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ทีเ่กดิขึน้ในช่วงปี 2563 มมีลูค่า
เท่ากบั 35.14 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกนัของปีก่อนทีม่มีลูค่า 10.76 ลา้นบาท เกดิจากการรบัรูก้ าไรจากเงนิ
ลงทุนในบรษิทัร่วม คอื บรษิทั กรนี เอริธ์ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (GEP) ซึง่เป็นผูเ้ขา้ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยข์นาด 220 เมกะวตัต ์ ณ เมอืงมนิบ ู ประเทศเมยีนมาร ์ โดยบรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์ จ ากดั 
(ECF-P) ในฐานะบรษิทัย่อย เขา้ลงทุนในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ปัจจบุนัมรีายไดเ้ชงิพาณชิยส์ าหรบัโครงการเฟสที ่ 1 
ขนาด 50 เมกะวตัต ์ ตัง้แต่วนัที ่ 27 ธนัวาคม 2562 ปัจจุบนัทาง GEP อยู่ระหว่างเริม่ด าเนินการก่อสรา้งเฟสที ่ 2 
และจะเร่งด าเนินการก่อสรา้งส าหรบัเฟสทีเ่หลอืใหค้รบทัง้ 4 เฟสใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2565 ต่อไป 

 

2. ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย : งบการเงนิรวม 
          หน่วย : ลา้นบาท 

 

ส าหรบัภาพรวมของตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในช่วงปี 2563 บรษิทัฯ มสีดัสว่นตน้ทุนขายเพิม่ขึน้อย่างมี
นัยส าคญัโดยเพิม่ขึน้จากสดัส่วนรอ้ยละ 65.96 เป็นร้อยละ 76.10 เมื่อเทยีบกบัรายได้รวม โดยสาเหตุเกดิจาก
ค่าแรงงานทีป่รบัเพิม่ขึน้ในช่วงยุค COVID-19 จากการทีไ่ม่สามารถรบัแรงงานต่างดา้วเขา้มาเพื่อเพิม่กะในการผลติ
ไดท้ าใหต้อ้งจ่ายค่าล่วงเวลาเพิม่ขึน้ตามจ านวนคนงานทีม่ใีนขณะทีบ่รษิทัฯ มคี าสัง่ซือ้สนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ นอกจากนี้ยงั
เกดิจากปรบัปรุงสนิค้าระหว่างผลติที่คา้งนานเพื่อน ามาเป็นสนิคา้เพื่อการจดัจ าหน่ายได้อกีครัง้ จงึท าให้มตี้นทุน
ค่าแรงและวตัถุดบิเพิม่ขึน้ตัง้แต่ช่วงไตรมาสที ่2 ทีผ่่านมา ซึง่ถงึแมว้่าจะส่งผลใหบ้รษิทัฯ มตี้นทุนการผลติต้นทุน
ขายทีเ่พิม่สงูขึน้ แต่นโยบายดงักล่าวจะช่วยเพิม่สภาพคล่องดา้นกระแสเงนิสดใหก้บับรษิัทฯ ไดใ้นทีสุ่ด นอกจากนี้
ยงัเกดิจากสาเหตุทีก่ลุ่มผู้ผลติสนิค้าประเภทไม้ปาร์ตเิคลิบอรด์ และไมเ้อม็ดเีอฟปรบัราคาไม้ปาร์ตเิคลิบอรด์ และ
ไมเ้อม็ดเีอฟ เพิม่ขึน้ ซึง่ถอืเป็นวตัถุดบิทีส่ าคญัในการผลติเฟอรน์ิเจอรโ์ดยมรีะดบัการปรบัราคาเพิม่ขึน้ตัง้แต่รอ้ยละ 
7 ถงึรอ้ยละ 10 ตามแต่ละประเภทของผลติภณัฑ ์นับตัง้แต่ช่วงปลายไตรมาสที ่4 เป็นต้นมา นอกจากนี้ในช่วงที่
ผ่านมาบรษิทัฯ ประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ส าหรบับรรจุสนิค้าเพื่อการส่งออก แม้การจดัจ าหน่ายจะ
ก าหนดราคาเป็น FOB ซึง่ค่าใชจ้่ายในการขนสง่สนิคา้เป็นภาระของผูซ้ือ้ แต่อย่างไรกต็ามปัญหาทีเ่กดิขึน้ท าใหเ้กดิ
ตน้ทุนค่าเสยีโอกาสในการจดัสง่สนิคา้ทีล่่าชา้กว่าเดมิ 

อย่างไรกต็ามตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ในสดัสว่นเมื่อเทยีบกบัรายไดร้วมยงัคงมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทยีบกบัช่วงปีก่อน จากการปรบักลยุทธช์่องทางการจดัจ าหน่ายสนิคา้ใหม่ เพื่อลด
ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย จากอดตีทีม่กีารจ าหน่ายสนิคา้ผ่านโชวร์มู ELEGA ทีปั่จจุบนัไดย้กเลกิการจดัจ าหน่ายผ่าน

ข้อมลูส าหรบั  
ปี 2563 เทียบกบัปี 2562 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ  

มลูค่า เปล่ียนแปลง เทียบรายได้รวม ปี 2020 

ปี 2563 ปี 2562 จ านวน ร้อยละ ปี 2563 ปี 2562 จ านวน ร้อยละ 

ตน้ทุนขาย 1,077.23  851.54  225.68  26.50% 76.10% 65.96% 1,069.06 78.40% 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย   61.61    74.82  -13.22  -17.66% 4.35% 5.80% 

  ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 134.23  183.53  -49.30  -26.86% 9.48% 14.22% 
  ค่าใชจ้่ายอื่น    18.13   0.00  18.13  N.A 1.28% 0.00% 
  ตน้ทุนทางการเงนิ 132.92  115.43  17.48  15.15% 

    ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 13.80  7.49  6.31  84.21% 
    รวมต้นทุนและค่าใช้จา่ย  1,437.91     1,232.83  205.09  16.64% 
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ช่องทางดงักล่าว รวมถงึการปรบัแผนการบรหิารงานส าหรบัการจ าหน่ายสนิคา้ผ่านรา้นคา้ปลกีและรา้นคา้สง่ราย
ย่อยทัว่ประเทศ (Dealer) ใหม่  

ส าหรบัต้นทุนทางการเงินที่มีสดัส่วนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ช่วงเดือน
มถุินายน ปี 2563 ทีผ่่านมาในมลูค่ากว่า 581.10 ลา้นบาท โดยมอีตัราดอกเบีย้หุน้กูใ้นส่วนนี้อยู่ทีร่อ้ยละ 7.25 ต่อปี 
นอกจากภาระหนี้จากหุ้นกู้ในส่วนทีไ่ด้มกีารออกและเสนอขายเมื่อช่วงเดอืนมถุินายนที่ผ่านมาแลว้ บรษิัทฯ ยงัมี
ภาระหนี้ทีเ่พิม่ขึน้จากเงนิกูเ้บกิเกนิบญัชแีละหนี้เงนิกูย้มืระยะสัน้ ต่าง ๆ ที่เพิม่ขึน้โดยมมีูลค่าประมาณ 866 ลา้น
บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เทยีบกบัมลูค่าประมาณ 720 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ทีผ่่านมา โดย
ภาระหนี้สนิสว่นนี้จะมตีน้ทุนทางการเงนิอยู่ทีต่ ัง้แต่รอ้ยละ 6.5 ถงึรอ้ยละ 15 ต่อปี ซึง่สาเหตุทีส่ าคญัของการเพิม่ขึน้
ของภาระหนี้นอกจากเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเสรมิสภาพคล่องของธุรกจิแลว้ บรษิทัฯ ยงัคงมภีาระการใส่เงนิลงทุน
ในสว่นของธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ณ เมอืงมนิบ ูประเทศเมยีนมาร ์เพื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขทีส่ถาบนั
การเงนิทีค่าดว่าจะใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่โครงการไดก้ าหนดเงื่อนไขการใสเ่งนิเพิม่ทุนไว้ โดยการจดัหาเงนิ
ดงักล่าวทีบ่างส่วนมตี้นทุนทางการเงนิทีส่งูเป็นหนึ่งในทางเลอืกทีเ่กดิขึน้ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 เนื่องจาก
สถาบนัการเงนิซึง่โดยปกตจิะเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่บรษิทัฯ เป็นหลกัมคีวามระมดัระวงัอย่างมากต่อ
การใหก้ารสนบัสนุนสนิเชื่อในขณะนี้ 

อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ตระหนกัดถีงึปัญหาตน้ทุนทางการเงนิทีส่งูอย่างมนียัส าคญัทีเ่กดิขึน้ในขณะนี้ ปัจจุบนั
บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการพจิารณาหาแนวทางการลดตน้ทุนทางการเงนิทีเ่กดิขึน้ ซึง่คาดว่า จะเริม่เหน็ผลไดต้ัง้แต่ช่วง
ไตรมาสที ่1 ปี 2564 เป็นตน้ไป  

 

3. ก าไรส าหรบังวด 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 
โดยภาพรวมของก าไรที่เกดิขึน้ในช่วงปี 2563 ในส่วนของงบการเงนิรวม หากพจิารณาจากก าไรขัน้ต้น 

พบว่าปรบัตวัลดลงร้อยละ 23.69 ทัง้นี้เกดิจากการปรบัตวัเพิม่ขึน้ของต้นทุนขายดว้ยสาเหตุตามที่ไดอ้ธบิายไว้

ข้อมลูส าหรบั  
ปี 2563 เทียบกบัปี 2562 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มลูค่า เปล่ียนแปลง มลูค่า มลูค่า 

ปี 2563 ปี 2562 จ านวน ร้อยละ ปี 2563 ปี 2562 จ านวน ร้อยละ 

ก าไรขัน้ตน้ 307.26  402.64  -95.37  -23.69% 294.62  401.70  -107.09  -26.66% 

ก าไรส าหรบังวด (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) 41.16  69.89  -28.73  -41.10% 30.45    64.35  -33.89  -52.67% 

ก าไรส าหรบังวด 31.65  68.87  -37.22  -54.04% 
  

  ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 17.70  65.44  -47.75  -72.97% 
    อตัราสว่นก าไรส าหรบังวดต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 2.24% 5.33% 

  
    

อตัราส่วนก าไรส าหรบังวด (ส่วนท่ีเป็น
ของบริษทัใหญ่) ต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 

2.91% 5.41% 
  

    อตัราสว่นก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวดต่อ
รายไดร้วม (รอ้ยละ) 

1.25% 5.07% 
  

    อตัราสว่นก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด (ส่วน
ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่)  
ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 

1.92% 5.15% 
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ขา้งตน้ นอกจากนี้ยงัเกดิจากตน้ทุนทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้ โดยบรษิทัฯ มกี าไรส าหรบังวด ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 
เท่ากบั 41.16 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 41.10 เมื่อเทยีบกบัช่วงปีก่อน คดิเป็นอตัราสว่นก าไรส าหรบังวด (สว่น
ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่) ต่อรายไดร้วม เท่ากบัรอ้ยละ 2.91 ส าหรบัปี 2563 เทยีบกบัรอ้ยละ 5.41 ส าหรบัปี 2562 ที่
ผ่านมา 

นอกจากนี้ ในช่วงปี 2563 บรษิทัฯ สามารถสรา้งกระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานเท่ากบั 153.58 
ลา้นบาท จากทีต่ดิลบ 58.89 ลา้นบาท ในช่วงปีก่อน ซึง่มาจากปรมิาณค าสัง่ซือ้ทีเ่พิม่ขึน้ส่งผลใหม้กีระแสเงนิสดรบั
ของรายได้จากการขายเขา้มาเพิม่ขึน้ รวมถึงการบรหิารจดัการลูกหนี้การค้าที่ดขี ึน้จากจ านวนวนัเรยีกเกบ็หนี้ที่
ลดลงเป็น 83.59 วนั จากปีก่อนที ่91.81 วนั 

 
ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ : งบการเงินรวม 
 

1. สนิทรพัยร์วม 
         หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 
31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน  2,035.77  57.43%  1,837.49  54.88%     198.28  10.79% 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  1,508.96  42.57%  1,510.83  45.12% -1.87  -0.12% 

สินทรพัยร์วม   3,544.72  100.00%   3,348.31  100.00%      196.41  5.87% 
 

บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 3,544.72 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ 
วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 196.41 ลา้นบาท โดยสาเหตุส าคญัเกดิจากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสด จาก 84.06 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เพิม่ขึน้เป็น 187.14 ลา้นบาท และรายการเงนิ
ลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ซึง่บนัทกึโดยวธิสีว่นไดเ้สยี โดยการเพิม่ขึน้ดงักล่าวเกดิจากการช าระสว่นเพิม่ทุน 
(Equity) ของบรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์ จ ากดั (ECF-Power) ในฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ส าหรบัโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ณ เมอืงมนิบ ูประเทศเมยีนมาร ์ภายใตก้ารบรหิารจดัการโดยบรษิทั กรนี เอริธ์ พาว
เวอร ์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (GEP) ที ่ECF-Power ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 โดยในรอบปี 2563 ทีผ่่านมา ECF-P 
ไดล้งทุนเพิม่เตมิใน GEP อกีเป็นจ านวนเงนิประมาณ 227.20 ลา้นบาท โดยยงัคงมสีว่นทีเ่หลอืทีจ่ะตอ้งลงทุน
เพิม่เตมิในอนาคตอกีประมาณ 91.50 ลา้นบาท ในระหว่างปี 2564 นี้  

ส าหรบัรายการที ่ECF-Power จะจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามญัทัง้หมดทีถ่อือยูใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 33.37 
ของ บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ี โฮลดิง้ส ์จ ากดั คดิเป็นจ านวนหุน้สามญัเท่ากบั 1,938,760 หุน้ มลูค่าที ่ตราไวหุ้น้ละ 
100 บาท ในมลูค่าราคาขายที ่233.88 ลา้นบาท ใหก้บั บรษิทั ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ ากดั ในฐานะผูจ้ะซือ้ ตามที่
ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่12/2563 เมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม 2563 ทีผ่่านมานัน้ ขณะนี้ได้
ด าเนินการปิดการซือ้ขายเสรจ็สิน้ตัง้แต่วนัที ่ 24 ธนัวาคม 2563 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ดงันัน้ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 
2563 จงึไม่ปรากฎรายการสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อรอการขายในงบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทัฯ  
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2. หนี้สนิรวมและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
         หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 
31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สนิหมนุเวยีน  1,673.05  47.20%  1,676.02  50.06% -2.97  -0.18% 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน     631.89  17.83%     430.61  12.86%     201.28  46.74% 

หน้ีสินรวม   2,304.94  65.02%   2,106.63  62.92%      198.31  9.41% 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น   1,239.78  34.98%   1,241.68  37.08% -1.90  -0.15% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น   3,544.72  100.00%   3,348.31  100.00%      196.41  5.87% 

 
บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 2,304.94 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มลูค่า 198.31 ลา้นบาท โดยสาเหตุส าคญัเกดิจากยอดคงคา้งภาระหนี้เงนิเบกิเกนิบญัชแีละ
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้จากเดมิ 522.48 ล้านบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เพิม่ขึน้เป็น 
601.83 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 รวมถงึรายการเจา้หนี้การคา้ทีเ่พิม่ขึน้เท่ากบั 62.08 ลา้นบาท เมื่อ
เทยีบกบัปีก่อนตามปรมิาณการสัง่ซือ้วตัถุดบิเพื่อรองรบัต่อค าสัง่ซือ้สนิคา้ของลกูคา้ 

โดยส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 1,239.78 ลา้นบาท ลดลงเลก็น้อย
ประมาณ 2 ลา้นบาท จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ทีม่มีลูค่า 1,241.68 ลา้นบาท  

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

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


