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เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขออธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบังบการเงนิรวม ประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และเน่ืองจากบรษิทัฯ 
มรีายไดห้ลกัจากการประกอบธุรกจิเฟอรน์ิเจอร ์ ดงันัน้ขอ้มลูจากงบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการจงึไม่มี
รายละเอยีดทีแ่ตกต่างอย่างมนียัส าคญั 

ขอ้มลูน าเสนอทีส่ าคญัจากงบการเงนิรวม มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน : งบการเงินรวม 
 

1. รายได ้
หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลูส าหรบั  
ปี 2564 เทียบกบัปี 2563 

งบการเงินรวม 

มลูค่า เปล่ียนแปลง 

ปี 2564 ปี 2563 จ านวน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิ     1,549.41     1,384.49  164.92 11.91% 
รายไดอ้ื่น         42.78        30.58  12.20 39.90% 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น            8.62          0.56  8.05 1436.29% 
รายได้รวม     1,600.80    1,415.63  185.18 13.08% 
ก าไรจากการขายสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหนี้การคา้และสทิธใินตราสนิคา้            -           18.80  -18.80 -100.00%     

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม          32.42         35.14  -2.73 -7.75%     

 
ปี 2564 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และรายไดข้องบรษิทัย่อยเท่ากบั 1,549.41 ลบ. 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.91YoY และมรีายไดร้วมเท่ากบั 1,600.80 ลบ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.08YoY ภายใตส้ถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษิทัฯ ยงัสามารถรกัษาการเตบิโตของยอดขายไดซ้ึง่
สาเหตุทีส่ าคญัเกดิจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑเ์ฟอรน์เิจอรท์ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศเตบิโตคดิ
เป็นรอ้ยละ 16.37YoY และรอ้ยละ 9.27YoY ตามล าดบั โดยปัจจุบนับรษิทัฯ มสีดัสว่นการจ าหน่ายภายในประเทศ
และสง่ออก คดิเป็นรอ้ยละ 61 และรอ้ยละ 39 ตามล าดบั ซึง่เมื่อสถานการณ์ดา้นเศรษฐกจิเริม่กลบัมาฟ้ืนตวั จะเหน็
ไดว้่า ยอดขายภายในประเทศในรอบปีทีผ่่านมาเตบิโตสงูกว่ายอดสง่ออก ในขณะเดยีวกนับรษิทัฯ สามารถจ าหน่าย
สนิคา้ไปยงักลุ่มประเทศอนิเดยี และสหรฐัอเมรกิาไดเ้พิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัในรอบปีทีผ่่านมาดว้ยเช่นกนั  

รายการสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเกดิจาก บรษิทั กรนี เอริธ์ พาวเวอร ์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(GEP) ซึง่เป็นผูเ้ขา้ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาด 220 เมกะวตัต ์ณ เมอืงมนิบ ูประเทศเมยีนมาร ์
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โดยบรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั (ECF-P) ในฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ เขา้ลงทุนใน GEP คดิเป็นสดัสว่นรอ้ย
ละ 20 ปัจจุบนัมรีายไดเ้ชงิพาณชิยส์ าหรบัโครงการเฟสที ่1 ขนาด 50 เมกะวตัต ์ปัจจุบนัทาง GEP อยู่ระหว่างการ
ก่อสรา้งเฟสที ่2 และจะเร่งด าเนินการก่อสรา้งส าหรบัเฟสทีเ่หลอืใหค้รบทัง้ 4 เฟสโดยเรว็ต่อไป 

ส าหรบัรายการสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีเ่กดิขึน้ในช่วงปี 2564 มมีลูค่าเท่ากบั 32.42 ลบ.  
 

2. ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย  
          หน่วย : ลา้นบาท 

 

 
ส าหรบัภาพรวมของต้นทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในช่วงปี 2564 บรษิทัฯ มสีดัส่วนต้นทุนขายเมื่อเทยีบกบั

รายไดร้วมเพิม่ขึน้ จากสดัส่วนรอ้ยละ 76.10 เป็นรอ้ยละ 77.28 โดยสาเหตุส าคญัเกดิจากราคาวตัถุดบิทีเ่พิม่สงูขึน้ 
อย่างไรกต็ามสถานการณ์ดงักล่าว ปัจจุบนัเริม่คลีค่ลายเนื่องจากราคาต้นทุนวตัถุดบิเริม่คงที่ ประกอบกบัการหา
แนวทางลดตน้ทุนการผลติของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้กดิสว่นสญูเสยีในกระบวนการผลติน้อยทีส่ดุ 

อย่างไรกต็ามตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ในสดัสว่นเมื่อเทยีบกบัรายไดร้วมยงัคงมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัรอบปีทีผ่่านมา 

ส าหรบัตน้ทุนทางการเงนิในรอบปีทีผ่่านมา มมีลูค่าเท่ากบั 134.92 ลบ. เพิม่ขึน้ประมาณ 2 ลบ. หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 1.51 เมื่อเทยีบกบัช่วงปีก่อน อย่างไรกต็ามหากพจิารณาโดยเปรยีบเทยีบกบัรายได้รวม จะพบว่า สดัส่วน
ต้นทุนทางการเงนิเริม่ปรบัตวัลดลงจากรอ้ยละ 9.39 มาอยู่ทรีอ้ยละ 8.43 ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายที่บรษิทัฯ จะหา
แนวทางการลดตน้ทุนทางการเงนิใหล้ดลงอย่างต่อเนื่อง  

 
3. ก าไรส าหรบังวด 

 หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลูส าหรบั  
ปี 2564 เทียบกบัปี 2563 

งบการเงินรวม 

มลูค่า เปล่ียนแปลง เทียบรายได้รวม 

ปี 2564 ปี 2563 จ านวน ร้อยละ ปี 2564 ปี 2563 

ตน้ทุนขาย 1,237.05    1,077.23     159.82  14.84% 77.28% 76.10% 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย   62.21    61.61  0.60  0.97% 3.89% 4.35% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 133.97    136.64  -2.68  -1.96% 8.37% 9.65% 
ค่าใชจ้่ายอื่น  -       18.13  -18.13  -100.00% 0.00% 1.28% 

ตน้ทุนทางการเงนิ 134.92    132.92  2.01  1.51% 8.43% 9.39% 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 1.67  13.80  -12.13  -87.90% 0.10% 0.97% 
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย    1,569.82     1,440.32  129.50  8.99% 98.06% 101.74% 

ข้อมลูส าหรบั  
ปี 2564 เทียบกบัปี 2563 

งบการเงินรวม 

มลูค่า เปล่ียนแปลง 

ปี 2564 ปี 2563 จ านวน ร้อยละ 

ก าไรขัน้ตน้ 312.36  307.26  5.10  1.66% 

ก าไรส าหรบังวด (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่)   50.85    41.16    9.69  23.54% 
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 หน่วย : ลา้นบาท 

 
โดยภาพรวมของก าไรที่เกดิขึน้ในช่วงปี 2564 ในส่วนของงบการเงนิรวม หากพจิารณาจากก าไรขัน้ต้น 

พบว่าปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อยที่ร้อยละ 1.66 โดยบรษิัทฯ มกี าไรส าหรบังวด ส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่ เท่ากบั 
50.85 ลบ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 23.54 จากปีก่อนทีม่กี าไรดงักล่าวอยู่ที ่41.16 ลบ. และคดิเป็นอตัราสว่นก าไรส าหรบังวด 
(สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่) ต่อรายไดร้วม เท่ากบัรอ้ยละ 3.18 ส าหรบัปี 2564 เทยีบกบัรอ้ยละ 2.91 ส าหรบัปี 2563 
ทีผ่่านมา 

นอกจากนี้ ในช่วงปี 2564 บรษิทัฯ สามารถสรา้งกระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานเท่ากบั 128.22 
ลบ. ปรบัตวัลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อนทีม่มีูลค่าเท่ากบั 153.58 ลบ. ซึง่มสีาเหตุส าคญัจากมูลค่าลูกหนี้การคา้ทีเ่พิม่
สงูขึน้ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 ประกอบกบัค าสัง่ซือ้ทีเ่ขา้มามากในช่วงทีผ่่านมา  

 
ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ : งบการเงินรวม 
 

1. สนิทรพัยร์วม 
         หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 
31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 2,020.63  53.79% 2,035.77  57.43% -15.13  -0.74% 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,735.57  46.21% 1,508.96  42.57% 226.61  15.02% 

สินทรพัยร์วม 3,756.20  100.00%   3,544.72  100.00% 211.48  5.97% 
 

บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 3,756.20 ลบ. เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 211.48 ลบ. โดยสาเหตุส าคญัเกดิจากการเพิม่ขึน้ของรายการลกูหนี้การคา้จาก 331.31 
ลบ. ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 เพิม่ขึน้เป็น 454.42 ลบ. และรายการเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม โดยการเพิม่ขึน้
ดงักล่าวเกดิจากการช าระสว่นเพิม่ทุน (Equity) ของบรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์ จ ากดั (ECF-Power) ในฐานะบรษิทั
ย่อยของบรษิทัฯ ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ณ เมอืงมนิบ ูประเทศเมยีนมาร ์ ภายใตก้ารบรหิาร

ข้อมลูส าหรบั  
ปี 2564 เทียบกบัปี 2563 

งบการเงินรวม 

มลูค่า เปล่ียนแปลง 

ปี 2564 ปี 2563 จ านวน ร้อยละ 

ก าไรส าหรบังวด 50.92  31.65    19.27  60.87% 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 93.88    17.70  76.18  430.45% 

อตัราสว่นก าไรส าหรบังวดต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 3.18% 2.24%   

อตัราส่วนก าไรส าหรบังวด (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) ต่อ
รายได้รวม (ร้อยละ) 

3.18% 2.91%   

อตัราสว่นก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวดต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 5.86% 1.25%   

อตัราสว่นก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด (ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่)  
ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 

5.86% 1.92%   



 

4 
 

จดัการโดยบรษิทั กรนี เอริธ์ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (GEP) ที ่ECF-Power ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 โดย
ในรอบปี 2564 ทีผ่่านมา ECF-P ไดล้งทุนเพิม่เตมิใน GEP อกีเป็นจ านวนเงนิ 151.75 ลบ.  

 
2. หนี้สนิรวมและสว่นของผูถ้อืหุน้ 

         หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 
31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สนิหมนุเวยีน 1,693.65  45.09% 1,673.05  47.20% 20.60  1.23% 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 735.94  19.59% 631.89  17.83% 104.05  16.47% 

หน้ีสินรวม 2,429.59  64.68% 2,304.94  65.02% 124.65  5.41% 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,326.61  35.32% 1,239.78  34.98% 86.83  7.00% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 3,756.20  100.00% 3,544.72  100.00% 211.48  5.97% 

 
บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 2,429.59 ลบ. เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 124.65 ลบ. โดยสาเหตุส าคญัเกดิจากรายการเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิทีเ่พิม่ขึน้ 
โดยส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 1,326.61 ลบ. เพิม่ขึน้ 86.83 ลบ. ซึง่

สาเหตุส าคญัเกดิจากการเพิม่ขึน้ตามก าไรจากผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิ  
 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

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


