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11 สงิหาคม 2565 

 
เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ประจ าไตรมาสที ่2 ปี 2565 สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2565 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขออธบิายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผล
การด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบังบการเงนิรวม ประจ าไตรมาสที ่2 ปี 2565 สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2565 และ
เน่ืองจากบรษิทัฯ มรีายไดห้ลกัจากการประกอบธุรกจิเฟอรน์ิเจอร ์ ดงันัน้ขอ้มลูจากงบการเงนิรวม และงบการเงนิ
เฉพาะกจิการจงึไม่มรีายละเอยีดทีแ่ตกต่างอย่างมนียัส าคญั 

ขอ้มลูน าเสนอทีส่ าคญัจากงบการเงนิรวม มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน: งบการเงินรวม 
 

1. รายได ้
หน่วย : ลา้นบาท 

โครงสร้างรายได้ 

งบการเงินรวม 

มลูค่า เปล่ียนแปลง 

ไตรมาสท่ี 2  
ปี 2565 

ไตรมาสท่ี 2  
ปี 2564 

จ านวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิ 339.11  382.79  -43.68 -11.41% 

รายไดอ้ื่น 12.52  14.68  -2.16 -14.70% 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 0.63  2.60  -1.98 -76.00% 

รายได้รวม 352.26  400.07  -47.82 -11.95% 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 7.85  7.81  0.04 0.58% 

 
ในช่วงไตรมาสที ่ 2 ปี 2565 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และรายไดข้องบรษิทัย่อย

เท่ากบั 339.11 ลบ. และมรีายไดร้วมเท่ากบั 352.26 ลบ. ลดลงเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนเท่ากบัรอ้ยละ 
11.41 และรอ้ยละ 11.95 ตามล าดบั เนื่องมาจากฤดกูาลขายของลกูคา้ในประเทศญีปุ่่ นทีช่ะลอการสัง่ซือ้ในไตรมาสที ่
2 สถานการณ์ในสหรฐัอเมรกิา และภาวะเศรษฐกจิโลกทีไ่มม่ปัีจจยับวกในขณะน้ี โดยปกตแิลว้รายไดจ้ากการขาย
ในช่วงไตรมาสที ่2 ของทุกปีจะเป็นช่วงทีม่ยีอดขายต ่าสดุ ซึง่หากพจิารณาในช่วงไตรมาสที ่2 ปี 2563 และปี 2564 
บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายเทา่กบั 277 ลบ. และ 375 ลบ. ตามล าดบั ซึง่หากเปรยีบเทยีบแนวโน้มจากปี 2563 
นบัว่าบรษิทัฯ ยงัสามารถสรา้งรายไดจ้ากการขายเตบิโตไดภ้ายใตปั้จจุบนัทีม่ที ัง้ภาวะสถานการณ์สงคราม เงนิเฟ้อ 
ราคาน ้ามนั และโรคระบาด Covid-19 ในขณะน้ี   
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บรษิทัฯ มสีดัสว่นการจ าหน่ายสนิคา้ระหว่างการสง่ออกและจ าหน่ายภายในประเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 55 และ
รอ้ยละ 45 ตามล าดบั โดยชว่งไตรมาสที ่ 2 มสีดัสว่นการสง่ออกลดลงรอ้ยละ 31.31 ในขณะทีก่ารจ าหน่ายสนิคา้
ภายในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.17 ซึง่มาจากการจ าหน่ายผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์มป้าตเิคลิบอรด์ทีเ่พิม่สงูขึน้ 

รายการสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเกดิจาก บรษิทั กรนีเอริธ์พาวเวอร ์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(GEP) ซึง่เป็นผูเ้ขา้ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาด 220 เมกะวตัต ์ณ เมอืงมนิบ ูประเทศเมยีนมาร ์
โดยบรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั (ECF-P) ในฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ เขา้ลงทุนใน GEP คดิเป็นสดัสว่นรอ้ย
ละ 20 ปัจจุบนัมรีายไดเ้ชงิพาณชิยส์ าหรบัโครงการเฟสที ่1 ขนาด 50 เมกะวตัต ์ปัจจุบนัทาง GEP อยู่ระหว่างการ
ก่อสรา้งเฟสที ่ 2 ซึง่ความคบืหน้าการก่อสรา้งยงัคงเป็นไปตามแผนงานทีว่างไว ้ คาดว่าจะแลว้เสร็จภายในไม่เกนิ
ไตรมาสที ่4 ปี 2565 นี้ และจะเร่งด าเนินการก่อสรา้งส าหรบัเฟสทีเ่หลอืใหค้รบทัง้ 4 เฟสโดยเรว็ต่อไป ประกอบกบั
ขณะนี้บรษิทัฯ ไมม่ภีาระการจา่ยเงนิลงทุนในโครงการดงักล่าวเพิม่เตมิแต่อย่างใด เน่ืองจากไดช้ าระสว่นของผูถ้อื
หุน้เพื่อใชล้งทุนในโครงการไปครบถ้วนทัง้หมดแลว้  

ปัจจบุนัการรบัช าระค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเมยีนมารย์งัเป็นไปตามปกตแิละไมม่ล่ีาชา้กว่าเงื่อนไขภายใน 45 
วนั ตามเงื่อนไขทีก่ าหนด  

GEP ไดร้บัเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา (USD) บนเงื่อนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) ทีด่ าเนินการกบั
หน่วยงานของรฐั GEP (การไฟฟ้าของรฐับาลเมยีนมาร ์ : EPGE) จงึไม่ไดร้บัผลกระทบจากนโยบายของรฐับาล
เมยีนมารท์ีอ่อกมาควบคมุการจา่ยช าระคนืหนี้ในรปูเงนิ USD ต่อเจา้หนี้สถาบนัการเงนิแต่อย่างใด 

ส าหรบัรายการสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน GEP ในฐานะบรษิทัร่วมทีเ่กดิขึน้ในชว่งไตรมาสที ่2 ปี 2565 
มมีลูค่าเท่ากบั 7.85 ลบ. ซึง่ใกลเ้คยีงกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อนทีม่มีลูค่าเท่ากบั 7.81 ลบ.  

หน่วย : ลา้นบาท 

โครงสร้างรายได้ 

งบการเงินรวม 

มลูค่า เปล่ียนแปลง 

1H.2565 1H.2564 จ านวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย – สุทธ ิ       746.46             790.10  -43.64 -5.52% 

รายไดอ้ื่น        25.13               18.37  6.76 36.83% 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น          1.23                 5.42  -4.19 -77.25% 

รายได้รวม       772.82             813.89  -41.06 -5.05% 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทั
ร่วม 

       14.80               16.12  -1.32 -8.19% 

 
ส าหรบังวด 6 เดอืนแรก ปี 2565 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และรายไดข้องบรษิทั

ย่อยเท่ากบั 746.46 ลบ. และมรีายไดร้วมเท่ากบั 772.82 ลบ. ลดลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อน
เท่ากบัรอ้ยละ 5.52 และรอ้ยละ 5.05 ตามล าดบั และโดยภาพรวมบรษิทัฯ มกีารเตบิโตจากยอดขายของลกูคา้ใน
ประเทศคดิเป็นรอ้ยละ 18.06 ในขณะทีย่อดการสง่ออกลดลงรอ้ยละ 18.73  

รายการสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน GEP เท่ากบั 14.80 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 
8.19 จากสาเหตุของตน้ทุนทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้เนื่องจากมกีารกูย้มืเงนิเพื่อจ่ายค่าล่วงหน้า (advance) การก่อสรา้ง
ใหก้บับรษิทัทีท่ าหน้าทีร่บัเหมาก่อสรา้งโครงการส าหรบังานเฟสที ่2 

ส าหรบัทศิทางการเตบิโตของรายไดส้ าหรบัปี 2565 บรษิทัฯ ยงัคงตัง้เป้าหมายการเตบิโตไวท้ีไ่มต่ ่ากว่ารอ้ยละ 
10 – 12 เนื่องจากปัจจยัทีเ่ขา้สูฤ่ดกูาลขายสนิคา้ในช่วงไตรมาสที ่3 และ 4 รวมถงึการพฒันาสนิคา้ใหม่ในช่วงทีผ่่าน
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มาทีส่ถานการณ์โรคระบาดเริม่คลีค่ลาย ท าใหล้กูคา้กลบัมาเริม่พฒันาสนิคา้ใหม่ ๆ ออกสูต่ลาด และคาดว่าจะ
สนบัสนุนโอกาสการเตบิโตจากค าสัง่ซือ้ทีจ่ะเขา้มาเพิม่ในช่วงครึง่ปีหลงัได ้

 
2. ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย  

            หน่วย : ลา้นบาท 
 

โครงสร้างต้นทุนและ
ค่าใช้จ่าย 

งบการเงินรวม 

มลูค่า เปล่ียนแปลง เทียบรายได้รวม 

ไตรมาสท่ี 2  
ปี 2565 

ไตรมาสท่ี 2  
ปี 2564 

จ านวน ร้อยละ 
ไตรมาสท่ี 2  
ปี 2565 

ไตรมาสท่ี 2  
ปี 2564 

ตน้ทุนขาย 256.07            308.62            -52.56  -17.03% 72.69% 77.14% 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 13.37              13.89         -0.52  -3.74% 3.80% 3.47% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 38.77              33.76                5.01  14.84% 11.01% 8.44% 

ตน้ทุนทางการเงนิ 39.41              31.99                7.42  23.21% 11.19% 7.99% 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 2.16 0.15               2.01  1336.67% 0.61% 0.04% 
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 349.78             388.41             -38.64  -9.95% 99.29% 97.08% 
 
 

ภาพรวมของต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในช่วงไตรมาสที ่2 ปี 2565 บรษิทัฯ มสีดัส่วนต้นทุนขาย(เมื่อ
เทยีบกบัรายได้จากการขาย) ลดลงอย่างมนีัยส าคญั จากสดัส่วนรอ้ยละ 80.62 เป็นรอ้ยละ 75.51 เกดิจากบรษิทัฯ 
ปรบักลยุทธบ์รหิารจดัการตน้ทุนขาย ผ่านการจดัการตน้ทุนในการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพโดยควบคุมตัง้แต่การสัง่ซือ้
วตัถุดบิ การควบคุมการใชโ้ดยก าหนดงบประมาณอย่างชดัเจน จดัตัง้ให้มหีน่วยงานวางแผน ควบคุมทุกขัน้ตอน 
การน าวตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงทีค่งคา้งในสายการผลติมาใช้ รวมถงึการปรบัปรุงเครื่องจกัร และสัง่ซือ้เครื่องจกัร
ใหม่ใหม้คีวามทนัสมยัมากขึน้ การควบคุมค่าแรงงานโดยเฉพาะค่าล่วงเวลา ส่งผลใหภ้าพรวมต้นทุนการผลติลดลง
ไดอ้ย่างมนียัส าคญันบัตัง้แต่ช่วงไตรมาสที ่2 ทีผ่่านมา 

ส าหรบัตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายบรษิทัฯ สามารถบรหิารจดัการไดล้ดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ส าหรบัค่าใชจ้่ายใน
การบรหิารปรบัตวัเพิม่สงูขึน้จากค่าใชจ้่ายดา้นการบรหิารงานของบรษิทัย่อย ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิเหมอืงขุด
สกุลเงนิดจิทิลั 

ต้นทุนทางการเงนิในช่วงไตรมาสที ่2 ทีผ่่านมา มมีูลค่าเท่ากบั 39.41 ลบ. เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อนทีม่มีลูค่าเท่ากบั 31.99 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 23.21 เนื่องจากบรษิัทฯ มกีารออกและเสนอขายหุน้กูเ้มื่อวนัที ่
9 มถุินายน 2565 รวม 3 ชุด ทีอ่ตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 7 ร้อยละ 7.15 และรอ้ยละ 7.3 คดิเป็นมูลค่ารวม 850 ลบ. 
ส่งผลใหม้ยีอดภาระหนี้หุน้กูเ้พิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 547.36 ลบ. โดยมมีูลค่า ณ วนัที ่30 
มถุินายน 2565 เท่ากบั 1,390.06 ลบ. จากเดมิ 842.70 ลบ. ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

ปัจจุบนับรษิทัฯ ไดม้กีารปรบัตวัตลอดช่วงเวลาทีผ่่านมาเพื่อหาทางบรหิารจดัการงานภายในองคก์รใหม้คีวาม
รดักุม รอบคอบ เตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัสถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกจิทีอ่าจจะส่งผลกระทบดา้นลบที่เพิม่ขึน้ในอนาคต 
รวมถงึการพจิารณาปรบัราคาขายสนิคา้เพื่อลดผลกระทบดงักล่าว 
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 หน่วย : ลา้นบาท 

โครงสร้างต้นทุนและ
ค่าใช้จ่าย 

งบการเงินรวม 

มลูค่า เปล่ียนแปลง เทียบรายได้รวม 

1H.2565 1H.2564 จ านวน ร้อยละ 1H.2565 1H.2564 

ตน้ทุนขาย       579.44          628.32              -48.88  -7.78% 74.98% 77.20% 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย        31.30          28.60                 2.70  9.44% 4.05% 3.51% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร        76.92           67.79                 9.14  13.48% 9.95% 8.33% 

ตน้ทุนทางการเงนิ        75.19           66.71                 8.48  12.71% 9.73% 8.20% 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้          0.46             0.22                 0.24  108.56% 0.06% 0.03% 

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย       763.31            791.64           -28.32  -3.58% 98.77% 97.27% 

 
 ส าหรบัภาพรวมของตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในช่วง 6 เดอืนแรก ปี 2565 บรษิทัฯ สามารถบรหิาร

จดัการตน้ทุนขาย ซึง่เป็นตน้ทุนทีม่มีลูค่ามากทีส่ดุของบรษิทัฯ ไดล้ดลงจากเดมิจากนโยบายการบรหิารจดัการ
ภายในโรงงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ แต่อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ยงัคงมสีดัสว่นของตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร และตน้ทุนทางการเงนิเมื่อเทยีบกบัรายไดร้วม คดิเป็นสดัสว่นทีเ่พิม่สงูขึน้ ซึง่สาเหตุทีส่ าคญั
เกดิจากสถานการณ์ตา้นตน้ทุนและค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้จากภาวะเศรษฐกจิ ปัญหาเงนิเฟ้อ การออกและเสนอขายหุน้กู้
เพื่อเตรยีมการจดัหาเงนิไวใ้ชใ้นการด าเนินธุรกจิ ประกอบกบัการมรีายไดจ้ากการสง่ออกในชว่งไตรมาสที ่ 2 ทีผ่่าน
มาลดลง สง่ใหม้มีลูค่าและสดัสว่นค่าใชจ้่ายเมื่อเทยีบกบัรายไดร้วมปรบัตวัเพิม่สงูขึน้  
 

3. ก าไรส าหรบังวด 
 หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลูก าไร 

งบการเงินรวม 

มลูค่า เปล่ียนแปลง 

ไตรมาสท่ี 2  
ปี 2565 

ไตรมาสท่ี 2 
ปี 2564 

จ านวน ร้อยละ 

ก าไรขัน้ตน้              83.05              74.17                8.88  11.97% 

ก าไรส าหรบังวด (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) 9.83              15.77               -5.94  -37.65% 

ก าไรส าหรบังวด                9.72              15.81               -6.09  -38.53% 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด              42.19              23.92              18.27  76.38% 

อตัราสว่นก าไรส าหรบังวดต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 2.76% 3.95% 
  

อตัราส่วนก าไรส าหรบังวด (ส่วนท่ีเป็นของ
บริษทัใหญ่) ต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 

2.79% 3.94% 
  

อตัราสว่นก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวดต่อรายได้
รวม (รอ้ยละ) 

11.98% 5.98% 
  

อตัราสว่นก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด (ส่วนที่
เป็นของบรษิทัใหญ่) ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 

12.01% 5.97% 
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โดยภาพรวมของก าไรทีเ่กดิขึน้ในช่วงไตรมาสที ่2 ปี 2565 ในส่วนของงบการเงนิรวม การบรหิารจดัการ
ต้นทุนขายทีล่ดลงส่งผลใหบ้รษิัทฯ มอีตัราก าไรขัน้ต้นต่อรายได้ขาย อตัราก าไรจากการด าเนินงานต่อรายได้รวม 
และอตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานบวกกลบัค่าเสื่อมราคม (EBITDA) ต่อรายได้รวม ปรบัตวัเพิม่สูงขึน้ในทุก
อตัราสว่น 

แต่อย่างไรกต็ามเน่ืองจากรายไดจ้ากการสง่ออกทีล่ดลง ประกอบกบัต้นทุนทางการเงนิทีเ่พิม่สงูขึน้ ส่งผลให้
มกี าไรส าหรบังวดส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่เท่ากบั 9.83 ลบ. ปรบัตวัลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนที่มมีูลค่า
เท่ากบั 15.77 ลบ. หรอืมสีดัสว่นเท่ากบัรอ้ยละ 2.79 ต่อรายไดร้วม 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมลูก าไร 

งบการเงินรวม 

มลูค่า เปล่ียนแปลง 

1H.2565 1H.2564 จ านวน ร้อยละ 

ก าไรขัน้ตน้       167.02            161.78            5.24  3.24% 

ก าไรส าหรบังวด (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่)       22.09            30.09           -8.00  -26.60% 

ก าไรส าหรบังวด        22.07              29.70            -7.63  -25.68% 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด        52.48              54.63            -2.15  -3.94% 

อตัราสว่นก าไรส าหรบังวดต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 2.86% 3.65% 
  

อตัราส่วนก าไรส าหรบังวด (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่)  
ต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 

2.86% 3.70% 
  

อตัราสว่นก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวดต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 6.79% 6.71% 
  

อตัราสว่นก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด (ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั
ใหญ่) ต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 

6.79% 6.76% 
  

 
โดยภาพรวมของก าไรทีเ่กดิขึน้ในช่วง 6 เดอืนแรกของ ปี 2565 ในส่วนของงบการเงนิรวม การบรหิารจดัการ

ตน้ทุนขายทีล่ดลงนบัตัง้แต่ช่วงไตรมาสทีส่องทีผ่่านมา ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มอีตัราก าไรขัน้ต้นต่อรายไดข้าย อตัราก าไร
จากการด าเนินงานต่อรายไดร้วม และอตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานบวกกลบัค่าเสื่อมราคม (EBITDA) ต่อรายได้
รวม ปรบัตวัเพิม่สูงขึน้ในทุกอตัราส่วนเช่นเดยีวกนั แต่เน่ืองจากรายไดจ้ากการส่งออกทีล่ดลง ประกอบกบัต้นทุน
ทางการเงนิทีเ่พิม่สงูขึน้ สง่ผลใหม้กี าไรส าหรบังวดสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่เท่ากบั 22.09 ลบ. ปรบัตวัลดลงจากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อนทีม่มีลูค่าเท่ากบั 30.09 ลบ. หรอืมสีดัสว่นเท่ากบัรอ้ยละ 2.86 ต่อรายไดร้วม 

ส าหรบัภาพรวมของกระแสเงนิสดทีเ่กดิขึน้ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2565 บรษิทัฯ มกีารใชก้ระแสเงนิสด
ลงทุนในอาคารและเครื่องจกัรเพิม่ขึน้เพื่อการพฒันาปรบัปรุงประสทิธภิาพในการผลติ ในขณะทีไ่ดร้บัเงนิจากการ
ออกหุน้กูใ้นช่วงทีผ่่านมา ท าใหม้กีระแสเงนิสดสทุธ ิณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 เท่ากบั 239.05 ลบ. 

 
ส าหรบัผลการด าเนินงานในส่วนของเหมอืงขุดสกุลเงนิดจิทิลั (Cryptocurrency Mining) ของบรษิทัฯ ที่

เกดิขึน้ในช่วง 6 เดอืนแรกของ ปี 2565 ทีผ่่านมา ซึง่จะเป็นตวัเลขผลประกอบการทีเ่กดิขึน้ทีบ่รษิทัย่อย คอื บรษิทั 
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อซีเีอฟ โฮลดิง้ส ์จ ากดั (“ECFH”) โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 94.44 พบว่า ECFH มคีวามสามารถในการ
ขดุสกุลเงนิดจิทิลัในช่วงทีผ่่านมาไดส้องสกุลเงนิ ประกอบดว้ย บทิคอยน์ และอเีธอเรยีม ซึง่ ECFH มกี าไรจากการ
วดัมลูค่าสนิคา้คงเหลอื ส าหรบับทิคอยน์ และอเีธอเรยีม เท่ากบั 0.10 ลา้นบาท และ 3.27 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย
มตี้นทุนการใหบ้รกิารเหมอืงขุดสนิทรพัยส์กุลเงนิดจิทิลั ต้นทุนการขายและต้นทุนการบรหิารทัง้หมดเท่ากบั 5.72 
ลา้นบาท และมผีลขาดทุนส าหรบังวดในช่วง 6 เดอืน ปี 2565 เท่ากบั 2.36 ลา้นบาท แต่อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ จะ
ไดร้บัผลก าไรบวกกลบัค่าเสื่อมราคา (EBITDA) คดิเป็นมูลค่าเท่ากบั 1.72 ลา้นบาท โดยมคี่าเสื่อมราคา สนิทรพัย์
ดจิทิลัทีเ่กดิขึน้เท่ากบั 4.07 ลา้นบาท และ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 บรษิทัฯ มมีูลค่าการลงทุนในเหมอืงขุดสกุล
เงนิดจิทิลัเท่ากบั 27.62 ล้านบาท จากมูลค่าการลงทุนที่ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที ่
6/2564 เมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม 2564 ในมลูค่าการลงทุน 80 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัฯ ไม่ไดม้กีารลงทุนเพิม่เตมินับตัง้แต่
ไตรมาสที ่1 ปี 2565 ทีผ่่านมา และไม่มมีลูค่าสนิทรพัยด์จิทิลัคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565  
 
ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ : งบการเงินรวม 
 

1. สนิทรพัยร์วม 
หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 
30 มิถนุายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน         2,308.51  54.97%         2,020.63  53.79%     287.87  14.25% 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน         1,890.88  45.03%         1,735.57  46.21%     155.31  8.95% 

สินทรพัยร์วม         4,199.39  100.00%         3,756.20  100.00%     443.18  11.80% 
 

บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 เท่ากบั 4,199.39 ลบ. เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 443.18 ลบ. โดยสาเหตุส าคญัเกดิจากการเพิม่ขึน้ของรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิ
สดจ านวน 216.64 ลบ. ทีไ่ดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 850 ลบ. เมื่อช่วงเดอืนมถุินายนทีผ่่านมา รายการ
ลกูหนี้การคา้เพิม่ขึน้ 80.25 ลบ. รายการเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ซึง่เป็นการใหกู้ย้มืตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ ของบรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั (ECF-Power) ในฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ส าหรบัโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ณ เมอืงมนิบ ูประเทศเมยีนมาร ์ ภายใตก้ารบรหิารจดัการโดยบรษิทั กรนีเอริธ์พาวเวอร ์
(ไทยแลนด)์ จ ากดั (GEP) ที ่ECF-Power ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 โดย ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 มมีลูค่าของหนี้
ดงักล่าวเท่ากบั 80 ลบ. ส าหรบัใชเ้ป็นเงนิหมุนเวยีนในระหว่างทีก่ าลงัเร่งก่อสรา้งโครงการเฟสที ่2 ขนาด 50 เมกะวตัต ์
ในขณะนี้เพื่อใหก้ารก่อสรา้งเป็นไปตามแผนงานทีว่างไว ้นอกจากนี้ยงัเกดิจากการเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์
สทุธจิ านวน 65.11 ลบ. จากลงทุนในสว่นของการปรบัปรุงอาคาร สาธารณูปโภค ภูมทิศัน์ รวมถงึเครื่องจกัรของโรงงาน
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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2. หนี้สนิรวมและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 
30 มิถนุายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สนิหมนุเวยีน         1,503.83  35.81%         1,693.65  45.09% -189.83  -11.21% 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน         1,331.54  31.71%          735.94  19.59%     595.60  80.93% 

หน้ีสินรวม         2,835.36  67.52%         2,429.59  64.68%     405.77  16.70% 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น         1,364.02  32.48%         1,326.61  35.32%       37.41  2.82% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้
ถือหุ้น 

        4,199.39  100.00%         3,756.20  100.00%     443.18  11.80% 

 
บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 เท่ากบั 2,835.36 ลบ. เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 405.77 ลบ. โดยสาเหตุส าคญัเกดิจากการออกและเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 850 ลบ. เมื่อช่วง
เดอืนมถุินายนทีผ่่านมา 

โดยส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 เท่ากบั 1,364.02 ลบ. เพิม่ขึน้ 37.41 ลบ. ซึง่
สาเหตุส าคญัเกดิจากการเพิม่ขึน้ตามก าไรจากผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิ  

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

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


