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เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ประจ าไตรมาสที ่1 ปี 2564 สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564 
 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขออธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงนิรวม ประจ าไตรมาสที ่1 ปี 2564 สิน้สดุวนัที ่31 
มนีาคม 2564 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
 

1. รายได ้
หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลูส าหรบัไตรมาสท่ี 1 ปี 2564  
เทียบกบัไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มลูค่า เปล่ียนแปลง มลูค่า เปล่ียนแปลง 

Q1.64 Q1.63 จ านวน ร้อยละ Q1.64 Q1.63 จ านวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิ    407.31      289.72  117.59 40.59%  399.45   287.55    111.90  38.91% 

รายไดอ้ื่น       3.69         3.18  0.51 16.04%     4.36  3.37      0.99  29.38% 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น       2.82         3.49  -0.67 -19.20%     2.82  3.50 -0.68  -19.43% 

รายได้รวม     413.82        296.39  117.43 39.62%  406.63    294.42     112.21  38.11% 

ก าไรจากการขายสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหนี้การคา้
และสทิธใินตราสนิคา้ 

          -          18.80  -18.80 -100.00%     

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนใน
บรษิทัร่วม 

      8.32        16.89  -8.57 -50.74%     

 
ภาพรวมของรายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 แมจ้ะอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่

ยงัคงมกีารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ สามารถสรา้งรายไดจ้ากการ
ส่งออก และจ าหน่ายภายในประเทศได้เติบโตต่อเนื่อง โดยการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ส่งออกและจ าหน่าย
ภายในประเทศเติบโตเพิม่ขึน้คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 29.36 และร้อยละ 59.43 ตามล าดบั ท าใหภ้าพรวมของรายไดร้วม
จากงบการเงนิรวมเตบิโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ 39.62 หรอืมรีายไดร้วมเท่ากบั 413.82 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อนทีม่รีายไดร้วมเท่ากบั 296.39 ลา้นบาท  

ทัง้นี้ในส่วนของการส่งออกที่เพิ่มขึ้นมาจากการส่งออกไปยังสหรฐัอเมริกาเป็นส าคญั ส าหรบัการ
จ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้ภายในประเทศเกดิจากช่วงไตรมาสที ่1 ปี 2564 การจ าหน่ายผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรเ์ริม่กลบัมาฟ้ืนตวั
อกีครัง้ เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนทีร่ฐับาลมคี าสัง่ลอ็คดาวน์จากสถานการณ์ Covid-19 ท าใหร้า้นคา้ประเภท 
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Hypermarket อาท ิเทสโก้ โลตสั บิ๊กซ ีโฮมโปร ฯลฯ ทีเ่ป็นลูกคา้ของบรษิทัฯ จ าเป็นจะต้องปิดการขายผ่านสาขาตาม
ค าสัง่ของรฐับาลตัง้แต่วนัที ่22 มนีาคม 2563  

ส าหรบัช่วงไตรมาสที ่1 ที่ผ่านมา บรษิทัฯ มสีดัส่วนรายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรส์่งออก และ
จ าหน่ายภายในประเทศคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 58 และรอ้ยละ 42 ของรายไดจ้ากการขายทัง้หมด ตามล าดบั  

การรบัรูก้ าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม บรษิทั กรนี เอริธ์ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (GEP) ซึง่เป็น
ผูเ้ขา้ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาด 220 เมกะวตัต์ ณ เมอืงมนิบู ประเทศเมยีนมาร ์โดยบรษิทั อซีเีอฟ 
พาวเวอร ์จ ากดั (ECF-P) ในฐานะบรษิทัย่อย เขา้ลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 20 ปัจจุบนัโครงการดงักล่าวมรีายไดเ้ชงิพาณิชย์
ส าหรบัโครงการเฟสที ่1 ขนาด 50 เมกะวตัต์ ตัง้แต่วนัที ่27 กนัยายน 2562 ปัจจุบนัทาง GEP อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อ
ด าเนินการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าส าหรบัเฟสที ่2-3-4 ให้แลว้เสรจ็โดยเรว็ภายหลงัปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19 
และสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมอืงในเมยีนมาร์เริม่คลีค่ลาย นอกจากนี้ทางโครงการฯ ไม่ได้ประสบปัญหาเรื่องการ
เรยีกเกบ็เงนิค่าไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายใหก้บัหน่วยงานดา้นการไฟฟ้าของเมยีนมารแ์ต่อย่างใด  ส าหรบัรายการส่วนแบ่งก าไรจาก
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ทีเ่กดิขึน้ในช่วงไตรมาสที ่1 ปี 2564 มมีลูค่าเท่ากบั 8.32 ลา้นบาท ลดลงจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนที่มีมูลค่าเท่ากบั 16.89 ล้านบาท เกิดจากก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ลดลง การเพิม่ขึ้นของ
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารเน่ืองจากโครงการเริม่มรีายไดใ้นเชงิพาณิชย ์และการเตรยีมงานส าหรบัการก่อสรา้งในเฟสต่อ ๆ 
ไป โดยเฉพาะค่าใชจ้่ายทางดา้นบุคลากร นอกจากนี้ยงัมกีารเพิม่ขึน้ของตน้ทุนทางการเงนิเป็นส าคญั 

ในช่วงไตรมาสที ่1 ปี 2563 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ มกี าไรจากการขายสทิธเิรยีกรอ้งในลูกหนี้การคา้
และสทิธใินตราสนิคา้ ซึง่ไดแ้ก่ “แบรนดค์อสต้า (Costa)” ซึง่คอสต้าเป็นตราสนิคา้ส าหรบัการจ าหน่ายผ่านรา้นคา้ส่ง
และรา้นคา้ปลกีทัว่ประเทศ ซึง่ทางบรษิทัฯ มแีนวคดิทีจ่ะปรบัเปลีย่นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ปรบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ใหม่ รวมถงึการปรบัแผนดา้นการตลาดและการบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพทีด่ขี ึน้จากเดมิ จงึไดม้กีารจ าหน่าย
ลูกหนี้การคา้และสทิธใินตราสนิคา้ดงักล่าวออกไปใหก้บับุคคลทีไ่ม่มคีวามเกีย่วโยงกนั และเกดิเป็นก าไรจากรายการ
ดงักล่าวเท่ากบั 18.80 ลา้นบาท ในขณะทีใ่นไตรมาสที ่1 ปี 2564 ไม่ปรากฎรายการในลกัษณะดงักล่าว 

 
2. ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย : งบการเงนิรวม 

หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลูส าหรบัไตรมาสท่ี 1 ปี 2564  
เทียบกบัไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

มลูค่า เปล่ียนแปลง เทียบรายได้รวม Q1.64 

Q1.64 Q1.63 จ านวน ร้อยละ Q1.64 Q1.63 จ านวน ร้อยละ 

ตน้ทุนขาย  319.69  216.73    102.96  47.51% 77.25% 73.12% 314.97  78.85% 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย    14.71    15.07  -0.36  -2.39% 3.55% 5.08%   

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร    34.03    35.23  -1.20  -3.41% 8.22% 11.89%   

ค่าใชจ้่ายอื่น            -    22.93  -22.93  -100.00% 0.00% 7.74%   

ตน้ทุนทางการเงนิ     34.72  30.29        4.43  14.63%     

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้      0.07  2.65  -2.58  -97.36%     

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย    403.22  322.90       80.32  24.87%     
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ส าหรบัภาพรวมของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บริษัทฯ สามารถ
บรหิารจดัการใหม้สีดัสว่นตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ในสดัส่วนเมื่อเทยีบกบัรายไดร้วมลดลง
เมื่อกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนในขณะทีช่่วงปี 2564 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายเตบิโตขึน้กว่ารอ้ยละ 40  

ทัง้นี้ยกเว้นในส่วนของต้นทุนขายที่มสีดัส่วนเพิม่ขึน้ โดยต้นทุนขายในส่วนของธุรกจิเฟอร์นิเจอร ์
บรษิัทฯ มสีดัส่วนต้นทุนขายเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 78.85 ของรายได้จากการขาย ในขณะที่ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน มี
อตัราสว่นดงักล่าวทีร่อ้ยละ 75.28 ซึง่สาเหตุทีส่ าคญัเกดิจากต้นทุนค่าไมป้าตเิคลิบอรด์ ไมเ้อม็ดเีอฟ เพิม่ขึน้ตัง้แต่ช่วง
ไตรมาสที ่4 ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มตี้นทุนโดยภาพรวมส าหรบัวตัถุดบิประเภทไมเ้พิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 6 นอกจากนี้ยงั
เกดิจากตน้ทุนค่าแรงงานเพิม่สงูขึน้จากการจ่ายค่าท างานล่วงเวลา เพื่อรองรบัค าสัง่ผลติเฟอรน์ิเจอรท์ีเ่พิม่ขึน้ ในขณะที่
ปัญหาดา้นการแพร่ระบาดของ Covid-19 บรษิทัฯ ไม่สามารถจา้งแรงงานต่างดา้วเพิม่ขึน้ในสายผลติเพื่อความปลอดภยั
และเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค 

ในช่วงไตรมาสที ่1 ปี 2563 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ มรีายการค่าใชจ้่ายอื่นเท่ากบั 22.93 ลา้นบาท เป็น
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตดัจ าหน่ายมลูค่าทรพัยส์นิของ บรษิทั แพลนเนท บอรด์ จ ากดั ในฐานะบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอื
หุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 57 ทีปั่จจุบนัยงัไม่มรีายไดเ้ชงิพาณิชย ์เป็นค่าใชจ้่ายเขา้มาทีง่บการเงนิจ านวน 22.93 ลา้นบาท 
ในขณะทีช่่วงไตรมาสที ่1 ปี 2564 ไม่ปรากฎรายการดงักล่าว โดยในสว่นของบรษิทั แพลนทเนท บอรด์ จ ากดั ไดช้ะลอ
การเขา้ลงทุนในธุรกจิการผลติและจ าหน่ายไมเ้อม็ดเีอฟ และอยู่ระหว่างการจดัหาธุรกจิทีเ่หมาะสมเพื่อใหม้รีายไดใ้นเชงิ
พาณิชยต่์อไป   

ส าหรบัตน้ทุนการทางการเงนิมมีูลค่าเพิม่ขึน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้เท่ากบัรอ้ยละ 14.65 หรอื
เท่ากบั 4.44 ลา้นบาท เกดิจากภาระหนี้สนิทีเ่พิม่ขึน้จากหุน้กูท้ีอ่อกและเสนอขาย เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารออกและเสนอ
ขายหุน้กู้ช่วงเดอืนมถุินายน ปี 2563 ทีผ่่านมาในมูลค่า 581.10 ล้านบาท และช่วงเดอืนมกราคม ปี 2564 ในมูลค่า 
225.00 ลา้นบาท โดยมอีตัราดอกเบีย้หุน้กูใ้นส่วนนี้อยู่ทีร่อ้ยละ 7.25 ต่อปี โดย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัฯ มี
ภาระหนี้หุ้นกู้รวมทัง้สิน้ 972.58 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ที่มภีาระหนี้หุ้นกู้รวม 
950.19 ลา้นบาท ส าหรบัหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้อื่น ๆ ไดแ้ก่ วงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ เงนิกูย้มืระยะ
ยาวทีม่ต่ีอสถาบนัการเงนิ โดยภาพรวมมกีารปรบัตวัลดลงประมาณ 50 ลา้นบาท จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563   

 

3. ก าไรส าหรบังวด 
หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมูลส าหรบัไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 
 เทียบกบั 

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มลูค่า เปล่ียนแปลง มลูค่า มลูค่า 

Q1.64 Q1.63 จ านวน ร้อยละ Q1.64 Q1.63 จ านวน ร้อยละ 

ก าไรขัน้ตน้       87.62        72.99        14.63  20.04%     84.48      71.09       13.39  18.84% 

ก าไรส าหรบังวด (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่)        14.32         17.12  -2.80  -16.36%        5.85       15.92  -10.07  -63.25% 

ก าไรส าหรบังวด       13.89         9.00         4.89  54.33%     

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด       30.71        12.71        18.00  141.62%     

อตัราส่วนก าไรส าหรบังวดต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 3.36% 3.04%       

อตัราส่วนก าไรส าหรบังวด (ส่วนท่ีเป็นของ
บริษทัใหญ่) ต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 

3.46% 5.78%       

อตัราสว่นก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวดต่อ
รายไดร้วม (รอ้ยละ) 

7.42% 4.29%       
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ข้อมูลส าหรบัไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 
 เทียบกบั 

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มลูค่า เปล่ียนแปลง มลูค่า มลูค่า 

Q1.64 Q1.63 จ านวน ร้อยละ Q1.64 Q1.63 จ านวน ร้อยละ 

อตัราสว่นก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด (ส่วน
ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่) ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 

7.52% 7.02%       

 
โดยภาพรวมของก าไรทีเ่กดิขึน้ในช่วงไตรมาสที ่1 ปี 2564 สามารถอธบิายโดยแบ่งออกไดด้งันี้ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ก าไรส าหรบังวดเท่ากบั 5.85 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนที่ลดลงจากช่วง

เดยีวกนัของปีก่อนประมาณร้อยละ 63 ด้วยสาเหตุหลกัจากการไม่ปรากฎก าไรจากการขายสทิธเิรยีกรอ้งในลูกหนี้
การคา้และสทิธใินตราสนิคา้ “แบรนดค์อสตา้ (Costa)” ตน้ทุนทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึรายการขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าของลกูหนี้การคา้จ านวน 4.48 ลา้นบาท ซึง่เป็นการตัง้ดอ้ยค่าลกูหนี้การคา้ตามมาตรฐานบญัช ี 

งบการเงนิรวม ก าไรส าหรบังวดเท่ากบั 13.89 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้จากปีก่อนประมาณ
รอ้ยละ 54 จากเดมิมมีลูค่าก าไรส าหรบังวดเท่ากบั 9.00 ลา้นบาท ดว้ยสาเหตุหลกัจากไม่ต้องรบัรูค้่าใชจ้่ายของ บรษิทั 
แพลนเนท บอรด์ จ ากดั เช่นเดยีวกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนจ านวน 22.93 ลา้นบาท โดยมกี าไรส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั
ใหญ่เท่ากบั 14.32 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราสว่นก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ต่อรายไดร้วมเท่ากบัรอ้ยละ 3.46  

 
ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ : งบการเงินรวม 
 

1. สนิทรพัยร์วม 
          หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 
31-Mar-64 31-Dec-63 เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน  2,025.28  57.14%  2,035.77  57.43% -10.49  -0.52% 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  1,519.00  42.86%  1,508.96  42.57%      10.05  0.67% 

สินทรพัยร์วม   3,544.28  100.00%   3,544.72  100.00% -0.44  -0.01% 
 

บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 3,544.28 ลา้นบาท ซึง่เปลีย่นแปลง
เลก็น้อยเมื่อเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทีม่มีลูค่าเท่ากบั 3,544.72 ลา้นบาท โดยรายการทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อย่างมนียัส าคญัมาจากมลูค่าลกูหนี้การคา้เพิม่ขึน้เท่ากบั 92.27 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 28.76 จากช่วงเดยีวกนัของ
ปีก่อน เป็นการเพิม่ขึน้ตามรายไดจ้ากการขายทีเ่พิม่ขึน้  

 

2. หนี้สนิรวมและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
         หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 
31-Mar-64 31-Dec-63 เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สนิหมนุเวยีน  1,426.13  40.24%  1,673.05  47.20% -   246.92  -14.76% 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน     846.77  23.89%     631.89  17.83%     214.88  34.01% 

หน้ีสินรวม   2,272.90  64.13%   2,304.94  65.02% -     32.04  -1.39% 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
31-Mar-64 31-Dec-63 เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น   1,271.38  35.87%   1,239.78  34.98%        31.60  2.55% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น   3,544.28  100.00%   3,544.72  100.00% -       0.45  -0.01% 

 

บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 2,272.90  ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 มูลค่า 32.04 ลา้นบาท โดยสาเหตุส าคญัเกดิจากยอดคงคา้งเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและกจิการอื่น
ลดลง 41.37 ลา้นบาท รวมถงึบรษิทัฯ มกีารไถ่ถอนหุน้กูส้ว่นทีถ่งึครบก าหนดช าระจ านวน 199.13 ลา้นบาท ไปเมื่อช่วง
เดอืนมนีาคมทีผ่่านมา 

บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 1,271.38 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อย
จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทีม่มีูลค่า 1,239.78 ลา้นบาท สาเหตุทีส่ าคญัเกดิจากการเพิม่ขึน้ของก าไรสะสมทีย่งั
ไม่ไดจ้ดัสรรทีเ่กดิจากการด าเนินธุรกจิปกต ิ 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

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


