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เรื่อง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจ าไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 

(เพิ่มเติม) 
 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขออธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับงบการเงินรวม ประจ าไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ
เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายได้หลักจากการประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ดังนัน้ข้อมูลจากงบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะกิจการจึงไม่มีรายละเอียดที่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

ข้อมูลน าเสนอที่ส าคัญจากงบการเงินรวม มีรายละเอียดดังน้ี 
 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน : งบการเงินรวม 
 

1. รายได้ 
หน่วย : ล้านบาท 

ข้อมูลส าหรบั ไตรมาสท่ี 1 
ปี 2565 เทียบกับปี 2564 

งบการเงินรวม 
มูลค่า เปล่ียนแปลง 

ไตรมาส 1 
ปี 2565 

ไตรมาส 1 
ปี 2564 

จ านวน ร้อยละ 

รายได้จากการขาย – สุทธิ   407.34    407.31  0.04 0.01% 
รายได้อ่ืน   12.61     3.69  8.92 241.79% 
ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน   0.61    2.82  -2.21 -78.41% 
รายได้รวม   420.56   413.81  6.75 1.63% 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  6.95   8.32  -1.37 -16.43% 

 
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และรายได้ของบริษัทย่อย

เท่ากับ 407.34 ลบ. ซ่ึงใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้รวมเท่ากับ 420.56 ลบ. เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
1.63YoY ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเช่นกัน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และภายใต้ภาวะสงครามรัสเซีย ยูเครน ที่ทัว่โลกประสบปัญหาภาวะเงินเฟ้อ ค่าครองชีพเพ่ิม
สูงข้ึน ท าให้การพิจารณาจับจ่ายใช้สอยของประชาชนทัว่ไปเป็นไปด้วยความระมัดระวังมากข้ึน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ 
ยังสามารถรักษาระดับยอดขายได้ ซ่ึงสาเหตุที่ส าคัญเกิดจากรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
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ภายในประเทศยังไม่ได้รับผลกระทบและยังสามารถรักษาอัตราการเติบโตได้ร้อยละ 5.73YoY ในขณะที่มีรายได้จาก
การส่งออกลดลงร้อยละ 4.19YoY  

โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนการจ าหน่ายภายในประเทศและส่งออก คิดเป็นร้อยละ 45 และร้อยละ 55 
ตามล าดับ อย่างไรก็ตามแม้ขณะน้ีทัง้ภายในประเทศและทัว่โลกต่างประสบปัญหาเงินเฟ้อที่ราคาสินค้าปรับตัวเพ่ิม
สูงข้ึน แต่หากพิจารณาจากค าสัง่ซ้ือสินค้าของลูกค้าที่บริษัทฯ มีค าสัง่ซ้ือในขณะน้ี บริษัทฯ คาดการณ์ว่า ปัญหาจาก
ปัจจัยภายนอกที่เกิดข้ึนในขณะน้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้โดยภาพรวมตลอดทัง้ปี 2565 น้ี 

รายการส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกิดจาก บริษัท กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(GEP) ซ่ึงเป็นผู้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ 
โดยบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากัด (ECF-P) ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนใน GEP คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 20 ปัจจุบันมีรายได้เชิงพาณิชย์ส าหรับโครงการเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์ ปัจจุบันทาง GEP อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างเฟสที่ 2 ซ่ึงความคืบหน้าการก่อสร้างยังคงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไม่เกิน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 น้ี และจะเร่งด าเนินการก่อสร้างส าหรับเฟสที่เหลือให้ครบทัง้ 4 เฟสโดยเร็วต่อไป ประกอบกับ
ขณะน้ีบริษัทฯ ไม่มีภาระการจ่ายเงินลงทุนในโครงการดังกล่าวเพ่ิมเติมแต่อย่างใด เน่ืองจากได้ช าระส่วนของผู้ถือ
หุ้นเพ่ือใช้ลงทุนในโครงการไปครบถ้วนทัง้หมดแล้ว  

ส าหรับรายการส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เกิดข้ึนในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีมูลค่าเท่ากับ 
6.95 ลบ.  

 

2. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย  
          หน่วย : ล้านบาท 

 

ส าหรับภาพรวมของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีสัดส่วนต้นทุนขาย
(เมื่อเทียบกับรายได้จากการขาย) เพ่ิมข้ึน จากสัดส่วนร้อยละ 78.49 เป็นร้อยละ 79.39 รวมถึงต้นทุนในการจัด
จ าหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร (เมื่อเทียบกับรายได้รวม) ปรับเพ่ิมข้ึนเช่นกัน โดยสาเหตุส าคัญเกิดจากต้นทุน
การผลิตและค่าใช้จ่ายเพ่ิมสูงข้ึน จากราคาสินค้า ราคาน ้ามัน  ภายใต้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ก าลังเกิดข้ึนทั ้ง
ภายในประเทศและทัว่โลกขณะน้ี  

ส าหรับต้นทุนทางการเงินในช่วงไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา มีมูลค่าเท่ากับ 35.78 ลบ. เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยประมาณ 
1 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 3.04 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน  

ข้อมูลส าหรบั  
ปี 2565 เทียบกับปี 2564 

งบการเงินรวม 
มูลค่า เปล่ียนแปลง เทียบรายได้รวม 

ไตรมาส 1 
ปี 2565 

ไตรมาส 1 
ปี 2564 

จ านวน ร้อยละ 
ไตรมาส 1 
ปี 2565 

ไตรมาส 1 
ปี 2564 

ต้นทุนขาย   323.37   319.69   3.68  1.15% 76.89% 77.26% 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 17.93   14.71   3.22  21.88% 4.26% 3.56% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   38.15    34.03   4.13  12.13% 9.07% 8.22% 
ต้นทุนทางการเงิน  35.78  34.72   1.05  3.04% 8.51% 8.39% 
(บวกกลับเป็นรายได้) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

-1.69  0.07  -1.76  -2450.00% -0.40% 0.02% 

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย  413.54   403.23    10.31  2.56% 98.33% 97.44% 
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ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเพ่ือหาทางบริหารจัดการงานภายในองค์กรใหม้ีความ
รัดกุม รอบคอบ เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลกระทบด้านลบที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต  
รวมถึงการพิจารณาปรับราคาขายสินค้าเพ่ือลดผลกระทบดังกล่าว 

 
3. ก าไรส าหรับงวด 

 หน่วย : ล้านบาท 

 
โดยภาพรวมของก าไรที่เกิดข้ึนในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ในส่วนของงบการเงินรวม หากพิจารณาจาก

ก าไรขัน้ต้น พบว่าปรับตัวลดลงที่ร้อยละ 4.16 จากสาเหตุของต้นทุนการผลิตที่สูงข้ึน โดยบริษัทฯ มีก าไรส าหรับงวด 
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 12.25 ลบ. ลดลงร้อยละ 14.41 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีก าไรดังกล่าวอยู่ที่ 
14.32 ลบ. และคิดเป็นอัตราส่วนก าไรส าหรับงวด (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 2.91 
ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เทียบกับร้อยละ 3.46 ที่เกิดข้ึนในช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 
ส าหรับผลการด าเนินงานในส่วนของเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency Mining) ของบริษัทฯ ที่

เกิดข้ึนในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ที่ผ่านมา ซ่ึงจะเป็นตัวเลขผลประกอบการที่เกิดข้ึนที่บริษัทย่อย คือ บริษัท อีซี
เอฟ โฮลดิ้งส์ จ ากัด (“ECFH”) ซ่ึงปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 94.44 พบว่า ECFH มีความสามารถใน
การขุดสกุลเงินดิจิทัลในช่วงที่ผ่านมาได้สองสกุลเงิน ประกอบด้วย บิทคอยน์ และอีเธอเรียม ซ่ึง ECFH มีก าไรจาก
การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ส าหรับบิทคอยน์ และอีเธอเรียม เท่ากับ 0.08 ล้านบาท และ 2.06 ล้านบาท ตามล าดับ 
โดยมีต้นทุนการให้บริการเหมืองขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลเท่ากับ 2.29 ล้านบาท และมีผลขาดทุนส าหรับงวด
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 0.15 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะได้รับผลก าไรบวกกลับค่าเส่ือมราคา 
(EBITDA) คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 1.64 ล้านบาท โดยมีค่าเส่ือมราคา สินทรัพย์ดิจิทัลที่เกิดข้ึนเท่ากับ 1.80 ล้านบาท 
และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีมูลค่าการลงทุนในเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัลเท่ากับ 27.62 ล้านบาท จาก

ข้อมูลส าหรบั  
ปี 2565 เทียบกับปี 2564 

งบการเงินรวม 
มูลค่า เปล่ียนแปลง 

ไตรมาส 1 
ปี 2565 

ไตรมาส 1 
ปี 2564 

จ านวน ร้อยละ 

ก าไรขัน้ต้น   83.97    87.61  -3.64  -4.16% 
ก าไรส าหรบังวด (ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) 12.25  14.32  -2.06  -14.41% 
ก าไรส าหรับงวด 12.35  13.89  -1.53  -11.04% 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 10.29   30.71  -20.42  -66.49% 
อัตราส่วนก าไรส าหรับงวดต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 2.94% 3.36%   
อัตราส่วนก าไรส าหรบังวด (ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) 
ต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 

2.91% 3.46%   

อัตราส่วนก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดต่อรายได้รวม  
(ร้อยละ) 

2.45% 7.42%   

อัตราส่วนก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (ส่วนที่เป็นของ
บริษัทใหญ่) ต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 

2.42% 7.52%   
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มูลค่าการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ใน
มูลค่าการลงทุน 80 ล้านบาท และมีมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือ ณ วันที่ดังกล่าวเท่ากับ 25.05 ล้านบาท 

 
นอกจากน้ี ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ตามงบการเงินรวมบริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดได้มาจาก

กิจกรรมด าเนินงานเท่ากับ 36.10 ลบ. ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่าติดลบเท่ากับ 
35.85 ลบ. ซ่ึงเกิดจากความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีจากลูกค้าดีข้ึนเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ที่
ผ่านมา  

 
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ : งบการเงินรวม 
 

1. สินทรัพย์รวม 
         หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 
31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มข้ึน / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์หมุนเวียน  2,107.71  53.87% 2,020.63  53.79% 87.08  4.31% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,804.88  46.13% 1,735.57  46.21% 69.31  3.99% 
สินทรพัย์รวม  3,912.60  100.00% 3,756.20  100.00% 156.39  4.16% 

 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 3,912.60 ลบ. เพ่ิมข้ึนจาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 เท่ากับ 156.39 ลบ. โดยสาเหตุส าคัญเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของรายการลูกหน้ีการค้าจาก 454.43 ลบ. ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 496.91 ลบ. และรายการเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพ่ิมข้ึนซ่ึง
เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากัด (ECF-Power) ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท
ฯ ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัท 
กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (GEP) ที่ ECF-Power ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2565 มีมูลค่าของหน้ีดังกล่าวเท่ากับ 80 ลบ. ส าหรับใช้เป็นเงินหมุนเวียนในระหว่างที่ก าลังเร่งก่อสร้างโครงการเฟสที่ 2 
ขนาด 50 เมกะวัตต์ ในขณะน้ีเพ่ือให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากน้ียังเกิดจากการ ลงทุนในส่วน
ของการปรับปรุงอาคาร สาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ รวมถึงเครื่องจักรของโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2. หน้ีสินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 

         หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 
31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มข้ึน / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
หน้ีสินหมุนเวียน   2,073.62  53.00% 1,693.65  45.09% 379.97  22.43% 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  502.08  12.83%  735.94  19.59% -233.86  -31.78% 
หน้ีสินรวม  2,575.70  65.83% 2,429.59  64.68% 146.10  6.01% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  1,336.90  34.17% 1,326.61  35.32% 10.29  0.78% 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  3,912.60  100.00% 3,756.20  100.00%  156.39  4.16% 
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บริษัทฯ มีหน้ีสินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 2,575.70 ลบ. เพ่ิมข้ึนจาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 เท่ากับ 146.10 ลบ. โดยสาเหตุส าคัญเกิดจากรายการเงินกู้ยืมระยะสัน้ เงินเบิกเกินบัญชีที่มีกับ
สถาบันการเงินเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงรายการเจ้าหน้ีการค้า 

โดยส่วนของผู้ถือหุ้น ณ  วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 1,336.90 ลบ. เพ่ิม ข้ึน 10.29 ลบ. ซ่ึง
สาเหตุส าคัญเกิดจากการเพ่ิมข้ึนตามก าไรจากผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนจริง  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 
 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 (นายอารักษ์ สุขสวัสดิ)์ 
 กรรมการผู้จัดการ 


