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16 สงิหาคม 2564 

 
เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ประจ าไตรมาสที ่ 2 ปี 2564 และงวด 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่ 30 

มถุินายน 2564 
 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขออธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบังบการเงนิรวม ประจ าไตรมาสที ่ 2 ปี 2564 และงวด 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่ 30 
มถุินายน 2564 เน่ืองจากบรษิทัมรีายไดห้ลกัจากการประกอบธุรกจิเฟอรน์ิเจอร ์ดงันัน้ขอ้มลูจากงบการเงนิรวม และ
งบการเงนิเฉพาะกจิการจงึไมม่รีายละเอยีดทีแ่ตกต่างอย่างมนียัส าคญั 

ขอ้มลูน าเสนอทีส่ าคญัจากงบการเงนิรวม มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน : งบการเงินรวม 
 

1. รายได ้
หน่วย : ลบ. 

โครงสร้างรายได้ 

งบการเงินรวม 

มลูค่า เปล่ียนแปลง 

Q2.64 Q2.63 จ านวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิ 382.79   282.42   100.37  35.54% 

รายไดอ้ื่น 14.68   10.91  3.77  34.56% 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 2.60 -2.04    4.64  227.84% 

รายได้รวม 400.07 291.29   108.78  37.34% 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม   7.81    3.54    4.27  120.79% 

 
รายไดจ้ากการประกอบธุรกจิเฟอรน์ิเจอรข์องบรษิทัและรายไดข้องบรษิทัย่อย ส าหรบังวดไตรมาส

ที ่2 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายเท่ากบั 382.79 ลบ. เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 35.54yoy และมรีายไดร้วม 400.07 ลบ. เตบิโต
รอ้ยละ 37.34yoy ซึง่เป็นผลจากรายไดจ้ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรท์ีเ่พิม่สงูขึน้  

รายการสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเกดิจาก บรษิทั กรนี เอริธ์ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ 
จ ากดั (GEP) ซึง่เป็นผูเ้ขา้ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาด 220 เมกะวตัต ์ ณ เมอืงมนิบ ู ประเทศ
เมยีนมาร ์ โดยบรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์ จ ากดั (ECF-P) ในฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ เขา้ลงทุนใน GEP คดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 20 ปัจจุบนัมรีายไดเ้ชงิพาณิชยส์ าหรบัโครงการเฟสที ่1 ขนาด 50 เมกะวตัต ์ตัง้แต่วนัที ่27 กนัยายน 
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2562 ปัจจบุนัทาง GEP อยู่ระหว่างเริม่ด าเนินการก่อสรา้งเฟสที ่2 และจะเร่งด าเนินการก่อสรา้งส าหรบัเฟสทีเ่หลอืให้
ครบทัง้ 4 เฟสต่อไป 

บรษิทัฯ รบัรูร้ายการสว่นแบ่งก าไรจากการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์หรอื
โรงไฟฟ้ามนิบ ูประเทศเมยีนมารด์งักล่าว ส าหรบัไตรมาสที ่2 ปี 2564 เพิม่ขึน้เป็น 7.81 ลบ. จาก 3.54 ลบ. ในช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน  

หน่วย : ลบ. 

โครงสร้างรายได้ 

งบการเงินรวม 

มลูค่า เปล่ียนแปลง 

1H.64 1H.63 จ านวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิ 790.10  572.15  217.95 38.09% 

รายไดอ้ื่น   18.37   14.08  4.28 30.42% 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น   5.42   1.46  3.97 272.51% 

รายได้รวม    813.89    587.69  226.20 38.49% 

ก าไรจากการขายสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหนี้การคา้และสทิธใินตรา
สนิคา้ 

-     18.80  -18.80 -100.00% 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  16.12   20.43  -4.30 -21.07% 

 
ส าหรบังวด 6 เดอืน ของปี 2564 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการประกอบธุรกจิเฟอรน์ิเจอรข์องบรษิทั

และรายไดข้องบรษิทัย่อยเท่ากบั 790.10 ลบ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 38.09yoy และรายไดร้วมเท่ากบั 813.89 ลบ. เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 38.49yoy ซึง่เป็นผลจากการเตบิโตของรายไดจ้ากการส่งออกรอ้ยละ 40 และขายในประเทศรอ้ยละ 36 เป็น
ส าคญั สว่นของการสง่ออกเตบิโตจากกลุ่มลกูคา้ประเทศญีปุ่่ นรอ้ยละ 21 และสหรฐัอเมรกิาเตบิโตแบบกา้วกระโดด 
จาก 15 ลบ. เพิม่ขึน้เป็น 115 ลบ. ในช่วง 6 เดอืน ทีผ่่านมา ปัจจุบนับรษิทัฯ มสีดัสว่นรายไดจ้ากการจ าหน่าย
เฟอรน์ิเจอรส์ง่ออก และจ าหน่ายภายในประเทศคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 64 และรอ้ยละ 36 ของรายไดจ้ากการขาย
ทัง้หมด ตามล าดบั 

รายไดอ้ื่น ๆ ส าหรบังวด 6 เดอืน ของปี 2564 บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นเท่ากบั 18.37 ลบ. เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 30.42yoy สาเหตุส าคญัเกดิจากมกีารระบายและจดัการเศษวสัดุและเศษซากในกระบวนการผลติในช่วงที่
ผ่านมาประกอบกบัรายไดข้ายวสัดุและเศษซากจากการผลติทีเ่พิม่ขึน้ตามปรมิาณการผลติทีเ่พิม่สงูขึน้ 

นอกจากนี้ในชว่ง 6 เดอืนทีผ่่านมา จากสถานการณ์ค่าเงนิบาททีอ่่อนค่าลง ประกอบกบับรษิทัฯ 
มรีายไดโ้ดยสว่นใหญ่เกดิจากการสง่ออกสนิคา้จ าหน่ายไปต่างประเทศ ท าใหร้บัรูก้ าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเพิม่ขึน้ 
โดยมมีลูค่า 5.42 ลบ. เพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  

ส าหรบัรายการสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีเ่กดิขึน้ในช่วง 6 เดอืน ของปี 2564 มี
มูลค่าเท่ากบั 16.12 ลบ. จาก 20.43 ลบ. ของปีก่อน สาเหตุทีล่ดลงเกดิจาก GEP เริม่รบัรูค้่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการ
เตรยีมตวัเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพิม่ขึน้ตัง้แต่ช่วงเดอืนพฤษภาคม ปี 2563 เป็นตน้มา 
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2. ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย 
หน่วย : ลบ. 

โครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

งบการเงินรวม 

มลูค่า เปล่ียนแปลง เทียบรายได้รวม 

Q2.64 Q2.63 จ านวน ร้อยละ Q2.64 Q2.63 

ตน้ทุนขาย 308.62  219.65  88.97  40.51% 77.14% 75.41% 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 13.89  14.69  -0.80  -5.43% 3.47% 5.04% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 33.76  31.63   2.13  6.74% 8.44% 10.86% 

ตน้ทุนทางการเงนิ   31.99  31.66    0.33  1.03% 8.00% 10.87% 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 0.15  1.82  -1.67  -91.78% 0.04% 0.62% 

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย   388.41    299.45   88.96  29.71% 97.09% 102.80% 

 
ส าหรบังวดไตรมาสที ่2 ตน้ทุนขายของบรษิทัฯ ทีเ่กดิจากการผลติผลติภณัฑ์เฟอรน์ิเจอร ์ยงัคงมี

สดัสว่นตน้ทุนขายต่อรายไดร้วมเพิม่ขึน้ จากเดมิรอ้ยละ 75 เป็นรอ้ยละ 77 สาเหตุทีส่ าคญัเกดิจากต้นทุนค่าวตัถุดบิ
ยงัคงปรบัตวัเพิม่สูงขึน้ นอกจากนี้ยงัเกดิจากต้นทุนค่าแรงงานเพิม่สูงขึน้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
Covid-19 บรษิัทฯ ไม่สามารถจา้งแรงงานเพิม่ขึน้ไดใ้นสายผลติทัง้นี้เพื่อความปลอดภยัและเป็นการป้องกนัและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 

อย่างไรกต็าม หากพจิารณาจากตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ในสดัส่วน
เมื่อเทยีบกบัรายไดร้วมยงัคงมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ตามนโยบายการ
ควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างเคร่งครดัของบรษิทัฯ  

ส าหรบัต้นทุนทางการเงิน งวดไตรมาสที่ 2 นี้ มมีูลค่าเท่ากบั 31.99 ลบ. ใกล้เคียงกบัช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน  

หน่วย : ลบ. 

โครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

งบการเงินรวม 

มลูค่า เปล่ียนแปลง เทียบรายได้รวม 

1H.64 1H.63 จ านวน ร้อยละ 1H.64 1H.63 

ตน้ทุนขาย 628.32  436.38  191.94  43.98% 77.20% 74.25% 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย   28.60   29.76  -1.16  -3.89% 3.51% 5.06% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  67.79    66.86  0.93  1.39% 8.33% 11.38% 
ค่าใชจ้่ายอื่น    -     22.93  -22.93  -100.00% 0.00% 3.90% 

ตน้ทุนทางการเงนิ   66.71     61.95    4.76  7.69% 8.20% 10.54% 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 0.22  4.47  -4.25  -95.04% 0.03% 0.76% 
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย      791.64   622.35    169.29  27.20% 97.27% 105.90% 

 
ส าหรบังวด 6 เดอืน ของปี 2564 บรษิทัฯ มสีดัสว่นตน้ทุนขายต่อรายไดร้วมเพิม่ขึน้ จากเดมิรอ้ย

ละ 74.25 เป็นรอ้ยละ 77.20 สาเหตุทีส่ าคญัเกดิจากต้นทุนค่าวตัถุดบิปรบัตวัเพิม่สูงขึน้ และต้นทุนค่าแรงงานเพิม่
สงูขึน้ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19  
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แม้ต้นทุนค่าวตัถุดบิที่เพิม่ขึน้จะเป็นปัจจยัภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อย่างไรกต็ามเพื่อ
รบัมอืกบัปัญหาดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ไดค้ดิวธิกีารเพื่อปรบัรูปแบบสนิค้า วธิกีารผลติเพื่อใช้ไมห้รอืวตัถุดบิในการ
ผลติใหล้ดลงหรอืสามารถน าสว่นวตัถุดบิทีเ่หลอืไปใชผ้ลติสนิคา้อื่นได ้เพื่อหาทางลดผลกระทบดงักล่าว 

ส าหรบัต้นทุนในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ในสัดส่วนเมื่อเทยีบกบัรายไดร้วม
ยงัคงมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ตามนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่าง
เคร่งครดัของบรษิทัฯ  

ค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กดิขึน้ในช่วง 6 เดอืนของปี 2563 จ านวน 22.93 ลบ. เป็นรายการรบัรูค้่าใชจ้่าย
ของบรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง ซึง่เกดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว และไม่ปรากฎรายการในลกัษณะดงักล่าวส าหรบัช่วง 6 เดอืนของ
ปี 2564 

ส าหรบัตน้ทุนทางการเงนิ งวด 6 เดอืนของปี 2564 มมีลูค่าเท่ากบั 66.71 ลบ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ
7.69yoy เกดิจากบรษิทัฯ มกีารออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิม่เตมิในเดอืนมถุินายน ปี 2563 ทีผ่่านมา ในมลูค่า 
581.10 ลบ. และต่อมาไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูเ้พิม่เตมิอกีจ านวน 225 ลบ. ในชว่งเดอืนมกราคม ปี 2564  

 
3. ก าไรส าหรบังวด 

หน่วย : ลบ. 

ข้อมลูก าไร 

งบการเงินรวม 

มลูค่า เปล่ียนแปลง 

Q2.64 Q2.63 จ านวน ร้อยละ 

ก าไรขัน้ตน้   74.17    62.77  11.40  18.16% 

ก าไรส าหรบังวด (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) 15.77  -1.82   17.59  966.65% 

ก าไรส าหรบังวด 15.81  -2.11  17.92  849.38% 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด  23.92  -5.92  29.84  503.73% 

อตัราสว่นก าไรส าหรบังวดต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 3.95% -0.72%   

อตัราส่วนก าไรส าหรบังวด (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่)  
ต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 

3.94% -0.62%   

อตัราสว่นก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวดต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 5.98% -2.03%   

อตัราสว่นก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด (ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่)  
ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 

5.97% -1.93%   

 
ส าหรบังวดไตรมาสที ่2 บรษิัทฯ มกี าไรส่วนของบรษิทัใหญ่เท่ากบั 15.77 ลบ. เพิม่ขึน้อย่างมี

นยัส าคญัเมื่อเทยีบกบัปีก่อนทีม่ผีลขาดทุนที ่1.82 ลบ. สาเหตุทีส่ าคญัเกดิจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรท์ี่
เพิม่ขึน้ และสว่นแบ่งการรบัรูก้ าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีส่งูขึน้  
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หน่วย : ลบ. 

ข้อมลูก าไร 

งบการเงินรวม 

มลูค่า เปล่ียนแปลง 

1H.64 1H.63 จ านวน ร้อยละ 

ก าไรขัน้ตน้ 161.78   135.77    26.02  19.16% 

ก าไรส าหรบังวด (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่)  30.09   15.30  14.79  96.72% 

ก าไรส าหรบังวด 29.70   6.89   22.81  331.02% 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด  54.63   6.78   47.84  705.46% 

อตัราสว่นก าไรส าหรบังวดต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 3.65% 1.17%   

อตัราส่วนก าไรส าหรบังวด (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่)  
ต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 

3.70% 2.60%   

อตัราสว่นก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวดต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 6.71% 1.15%   

อตัราสว่นก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด (ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่)  
ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 

6.76% 2.58%   

 
ส าหรบังวด 6 เดอืน ของปี 2564 บรษิทัฯ มกี าไรส่วนของบรษิทัใหญ่เท่ากบั 30.09 ลบ. เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 96.72yoy อย่างมนียัส าคญัเมื่อเทยีบกบัปีก่อน สาเหตุทีส่ าคญัเกดิจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรท์ี่
เพิม่ขึน้ และหากพจิารณาอตัราสว่นก าไรส าหรบังวด (สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่) ต่อรายไดร้วม เท่ากบัรอ้ยละ 3.70 
เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนทีม่อีตัราดงักล่าวเท่ากบัรอ้ยละ 2.60 สาเหตุเกดิจากสดัส่วนต้นทุนและค่าใชจ้่าย
ต่อรายไดร้วมทีล่ดลงจากเดมิ 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน ในช่วง 6 เดอืน ปี 2564 เท่ากบั 26.48 ลบ. 
จากเดมิ 134.62 ลบ. เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน สว่นทีส่ าคญัเป็นผลมาจากลูกหนี้การคา้ทีเ่พิม่สงูขึน้ และ
อยู่ระหว่างเรยีกเกบ็เงนิประกอบกบัภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ซึง่บรษิทัฯ มมีาตรการทีจ่ะควบคุมการเพิม่ขึน้
ของลกูหนี้การคา้ดงักล่าวอย่างใกลช้ดิ โดยในช่วง 6 เดอืน ปี 2564 มรีะยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่อยู่ที ่85.01 วนั เพิม่ขึน้
เมื่อเทยีบกบัปี 2563 ทีม่รีะยะเวลาดงักล่าวอยู่ที ่83.59 วนั 

 
ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ : งบการเงินรวม 
 

1. สนิทรพัยร์วม 
         หน่วย : ลบ. 

งบแสดงฐานะการเงิน 
30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน   2,017.66  55.83%   2,035.77  57.43% -18.11  -0.89% 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน   1,596.56  44.17%   1,508.96  42.57% 87.61  5.81% 

สินทรพัยร์วม   3,614.22  100.00%   3,544.72  100.00% 69.50  1.96% 
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บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 เท่ากบั 3,614.22 ลบ. เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 69.50 ลบ. โดยสาเหตุส าคญัเกดิจากการเพิม่ขึน้ของลกูหนี้การคา้ทีเ่พิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2563 ทีม่มีลูค่าเท่ากบั 331.31 ลบ. เป็น 396.61 ลบ. ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 

 
2. หนี้สนิรวมและสว่นของผูถ้อืหุน้ 

         หน่วย : ลบ. 

งบแสดงฐานะการเงิน 
30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 

หนี้สนิหมนุเวยีน   2,005.31  55.48%   1,673.05  47.20%     332.26  19.86% 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน     324.66  8.98%     631.89  17.83% -307.23  -48.62% 

หน้ีสินรวม   2,329.98  64.47%   2,304.94  65.02%         25.03  1.09% 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น   1,284.25  35.53%   1,239.78  34.98%         44.46  3.59% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น   3,614.22  100.00%   3,544.72  100.00%         69.50  1.96% 

 
บรษิัทฯ มหีนี้สนิรวม ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2564 เท่ากบั 2,329.98 ลบ. คิดเป็นมูลค่าที่ไม่

เปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญัเมื่อเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทีม่มีลูค่าเท่ากบั 2,304.94 ลบ.  
บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 เท่ากบั 1,284.25 ลบ. เพิม่ขึน้จาก ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทีม่มีลูค่า 1,239.78 ลบ. เกดิจากการเพิม่ขึน้ของผลก าไรทีไ่ดจ้ากการด าเนินงาน   
 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

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


