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เรื่อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ประจาไตรมาสที่ 1 ปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(เพิ่มเติ ม)

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขออธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผล
การดาเนินงานของบริษัท ฯ สาหรับงบการเงินรวม ประจาไตรมาสที่ 1 ปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ
เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้หลักจากการประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ดังนัน้ ข้อมูลจากงบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะกิจการจึงไม่มีรายละเอียดที่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ข้อมูลนาเสนอที่สาคัญจากงบการเงินรวม มีรายละเอียดดังนี้
การวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงาน : งบการเงินรวม
1. รายได้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
ข้อมูลสาหรับ ไตรมาสที่ 1
ปี 2565 เทียบกับปี 2564
รายได้จากการขาย – สุทธิ
รายได้อื่น
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้รวม
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

มูลค่า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 1
ปี 2565
ปี 2564
407.34
407.31
12.61
3.69
0.61
2.82
420.56
413.81
6.95
8.32

เปลี่ยนแปลง
จานวน
0.04
8.92
-2.21
6.75
-1.37

ร้อยละ
0.01%
241.79%
-78.41%
1.63%
-16.43%

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และรายได้ของบริษัทย่อย
เท่ากับ 407.34 ลบ. ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และมีรายได้รวมเท่ากับ 420.56 ลบ. เพิ่มขึ้นร้อยละ
1.63YoY ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนเช่นกัน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และภายใต้ภาวะสงครามรัสเซีย ยูเครน ที่ทั ่วโลกประสบปัญหาภาวะเงินเฟ้ อ ค่าครองชีพเพิ่ม
สูงขึ้น ทาให้การพิจารณาจับจ่ายใช้สอยของประชาชนทั ่วไปเป็ นไปด้วยความระมัดระวังมากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ
ยังสามารถรักษาระดับยอดขายได้
ซึ่งสาเหตุที่สาคัญเกิดจากรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ภายในประเทศยังไม่ได้รับผลกระทบและยังสามารถรักษาอัตราการเติบโตได้ร้อยละ 5.73YoY ในขณะที่มีรายได้จาก
การส่งออกลดลงร้อยละ 4.19YoY
โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนการจาหน่ายภายในประเทศและส่งออก คิดเป็ นร้อยละ 45 และร้อยละ 55
ตามลาดับ อย่างไรก็ตามแม้ขณะนี้ทงั ้ ภายในประเทศและทั ่วโลกต่างประสบปัญหาเงินเฟ้ อที่ราคาสินค้าปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ้น แต่หากพิจารณาจากคาสั ่งซื้อสินค้าของลูกค้าที่ บริษัทฯ มีคาสั ่งซื้อในขณะนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่า ปัญหาจาก
ปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นในขณะนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ โดยภาพรวมตลอดทัง้ ปี 2565 นี้
รายการส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกิดจาก บริษัท กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด
(GEP) ซึ่งเป็ นผู้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์
โดยบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (ECF-P) ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนใน GEP คิดเป็ นสัดส่วนร้อย
ละ 20 ปัจจุบันมีรายได้เชิงพาณิชย์สาหรับโครงการเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์ ปัจจุบันทาง GEP อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างเฟสที่ 2 ซึ่งความคืบหน้าการก่อสร้างยังคงเป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไม่เกิน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 นี้ และจะเร่งดาเนินการก่อสร้างสาหรับเฟสที่เหลือให้ครบทัง้ 4 เฟสโดยเร็วต่อไป ประกอบกับ
ขณะนี้บริษัทฯ ไม่มีภาระการจ่ายเงินลงทุนในโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมแต่อย่างใด เนื่องจากได้ชาระส่วนของผู้ถือ
หุ้นเพื่อใช้ลงทุนในโครงการไปครบถ้วนทัง้ หมดแล้ว
สาหรับรายการส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีมูลค่าเท่ากับ
6.95 ลบ.
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลสาหรับ
ปี 2565 เทียบกับปี 2564
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
(บวกกลับเป็ นรายได้)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย

มูลค่า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 1
ปี 2565
ปี 2564
323.37
319.69
17.93
14.71
38.15
34.03
35.78
34.72
-1.69
0.07
413.54

403.23

งบการเงินรวม
เปลี่ยนแปลง
จานวน

ร้อยละ

3.68
3.22
4.13
1.05
-1.76

1.15%
21.88%
12.13%
3.04%
-2450.00%

10.31

2.56%

เทียบรายได้รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 1
ปี 2565
ปี 2564
76.89%
77.26%
4.26%
3.56%
9.07%
8.22%
8.51%
8.39%
-0.40%
0.02%
98.33%

97.44%

สาหรับภาพรวมของต้น ทุน และค่าใช้จ่ ายที่ เกิด ขึ้น ในช่ วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565 บริษั ทฯ มีสัด ส่วนต้น ทุน ขาย
(เมื่ อ เที ยบกับรายได้ จากการขาย) เพิ่ ม ขึ้น จากสั ดส่ วนร้ อ ยละ 78.49 เป็ น ร้อ ยละ 79.39 รวมถึ งต้ น ทุ นในการจั ด
จาหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร (เมื่อเทียบกับรายได้รวม) ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยสาเหตุสาคัญเกิดจากต้นทุ น
การผลิต และค่ า ใช้จ่ า ยเพิ่ ม สู งขึ้ น จากราคาสิ นค้ า ราคาน้ า มั น ภายใต้ ปัญ หาภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ก าลั งเกิ ด ขึ้ น ทั ้ง
ภายในประเทศและทั ่วโลกขณะนี้
สาหรั บต้น ทุน ทางการเงิ นในช่วงไตรมาสที่ 1 ที่ผ่ านมา มี มูลค่ าเท่า กับ 35.78 ลบ. เพิ่ม ขึ้นเล็ กน้อ ยประมาณ
1 ลบ. หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.04 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน
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ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อหาทางบริ หารจัดการงานภายในองค์กรให้มีความ
รัดกุม รอบคอบ เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลกระทบด้านลบที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
รวมถึงการพิจารณาปรับราคาขายสินค้าเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว
3. กาไรสาหรับงวด
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
ข้อมูลสาหรับ
ปี 2565 เทียบกับปี 2564
กาไรขัน้ ต้น
กาไรสาหรับงวด (ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่)
กาไรสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
อัตราส่วนกาไรสาหรับงวดต่อรายได้รวม (ร้อยละ)
อัตราส่วนกาไรสาหรับงวด (ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่)
ต่อรายได้รวม (ร้อยละ)
อัตราส่วนกาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวดต่อรายได้รวม
(ร้อยละ)
อัตราส่วนกาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด (ส่วนที่เป็ นของ
บริษัทใหญ่) ต่อรายได้รวม (ร้อยละ)

มูลค่า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 1
ปี 2565
ปี 2564
83.97
87.61
12.25
14.32
12.35
13.89
10.29
30.71
2.94%
3.36%
2.91%

3.46%

2.45%

7.42%

2.42%

7.52%

เปลี่ยนแปลง
จานวน
-3.64
-2.06
-1.53
-20.42

ร้อยละ
-4.16%
-14.41%
-11.04%
-66.49%

โดยภาพรวมของก าไรที่เ กิด ขึ้ นในช่ วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ในส่ วนของงบการเงิน รวม หากพิจ ารณาจาก
กาไรขัน้ ต้น พบว่าปรั บตัวลดลงที่ร้อยละ 4.16 จากสาเหตุของต้น ทุนการผลิ ตที่สูงขึ้น โดยบริษัท ฯ มีกาไรสาหรับงวด
ส่วนที่เป็ นของบริ ษัท ใหญ่ เท่ ากับ 12.25 ลบ. ลดลงร้อยละ 14.41 จากช่วงเดียวกั นของปี ก่ อนที่มีก าไรดังกล่าวอยู่ ที่
14.32 ลบ. และคิ ดเป็ น อัต ราส่วนก าไรส าหรั บงวด (ส่ วนที่ เป็ นของบริ ษัท ใหญ่ ) ต่ อ รายได้ร วม เท่ ากั บร้อ ยละ 2.91
สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เทียบกับร้อยละ 3.46 ที่เกิดขึ้นในช่วงเดียวกันของปี ก่อ น
สาหรั บผลการด าเนิ น งานในส่ วนของเหมื อ งขุ ด สกุ ล เงิ น ดิ จิ ทั ล ( Cryptocurrency Mining) ของบริ ษั ท ฯ ที่
เกิด ขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ที่ ผ่านมา ซึ่งจะเป็ นตั วเลขผลประกอบการที่ เกิด ขึ้น ที่บริษัท ย่อ ย คื อ บริษัท อี ซี
เอฟ โฮลดิ้งส์ จากั ด (“ECFH”) ซึ่งปั จจุบันบริษัท ฯ ถื อหุ้น ในสั ดส่วนร้อ ยละ 94.44 พบว่า ECFH มีความสามารถใน
การขุ ดสกุ ลเงิน ดิจิทัล ในช่ วงที่ผ่ านมาได้ส องสกุลเงิน ประกอบด้วย บิทคอยน์ และอีเธอเรียม ซึ่ง ECFH มีกาไรจาก
การวั ดมูล ค่าสิ นค้า คงเหลือ ส าหรั บบิท คอยน์ และอีเ ธอเรี ยม เท่ากั บ 0.08 ล้ านบาท และ 2.06 ล้านบาท ตามลาดั บ
โดยมี ต้ นทุ น การให้ บริ ก ารเหมื องขุด สิ นทรั พย์ ส กุล เงิ น ดิจิ ทั ลเท่า กั บ 2.29 ล้ านบาท และมี ผลขาดทุ นส าหรั บงวด
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 0.15 ล้านบาท แต่อย่า งไรก็ตามบริษัทฯ จะได้รับผลกาไรบวกกลับค่าเสื่อมราคา
(EBITDA) คิด เป็ น มูล ค่าเท่ ากั บ 1.64 ล้ านบาท โดยมีค่ าเสื่อ มราคา สินทรัพย์ดิจิ ทัลที่ เกิด ขึ้น เท่า กับ 1.80 ล้านบาท
และ ณ วัน ที่ 31 มีน าคม 2565 บริ ษัท ฯ มี มูล ค่า การลงทุน ในเหมื องขุด สกุ ลเงิ นดิ จิทั ลเท่ ากั บ 27.62 ล้านบาท จาก
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มูล ค่า การลงทุ นที่ ได้ รั บอนุมั ติจ ากที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ครัง้ ที่ 6/2564 เมื่ อวั นที่ 16 ธั นวาคม 2564 ใน
มูลค่าการลงทุน 80 ล้านบาท และมีมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือ ณ วันที่ดังกล่าวเท่ากับ 25.05 ล้านบาท
นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ตามงบการเงิ นรวมบริษั ทฯ สามารถสร้า งกระแสเงิ นสดได้ม าจาก
กิจ กรรมดาเนิ นงานเท่ ากั บ 36.10 ลบ. ปรั บตัว เพิ่ มขึ้ นเมื่อ เที ยบกั บช่ วงเดี ยวกัน ของปี ก่อ นที่มี มูล ค่ าติ ดลบเท่า กั บ
35.85 ลบ. ซึ่ งเกิด จากความสามารถในการเรี ยกเก็ บหนี้จ ากลู ก ค้า ดี ขึ้น เมื่ อ เที ยบกั บช่ วงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ที่
ผ่านมา
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ : งบการเงินรวม
1.

สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม

31 มีนาคม 2565
ล้านบาท ร้อยละ
2,107.71 53.87%
1,804.88 46.13%
3,912.60 100.00%

31 ธันวาคม 2564
เพิ่มขึ้น / ลดลง
ล้านบาท
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
2,020.63 53.79%
87.08 4.31%
1,735.57 46.21%
69.31 3.99%
3,756.20 100.00%
156.39 4.16%

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 3,912.60 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 เท่ากับ 156.39 ลบ. โดยสาเหตุสาคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการลูกหนี้การค้าจาก 454.43 ลบ. ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้นเป็ น 496.91 ลบ. และรายการเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นซึ่ง
เป็ นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (ECF-Power) ในฐานะบริษัทย่อยของบริ ษั ท
ฯ สาหรับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัท
กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด (GEP) ที่ ECF-Power ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม
2565 มีมูลค่าของหนี้ดังกล่าวเท่ากับ 80 ลบ. สาหรับใช้เป็ นเงินหมุนเวียนในระหว่างที่กาลังเร่งก่อสร้างโครงการเฟสที่ 2
ขนาด 50 เมกะวัตต์ ในขณะนี้เพื่อให้การก่อสร้างเป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ยังเกิดจากการ ลงทุนในส่วน
ของการปรับปรุงอาคาร สาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ รวมถึงเครื่องจักรของโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.

หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้ สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถื อหุ้น

31 มีนาคม 2565
ล้านบาท ร้อยละ
2,073.62 53.00%
502.08 12.83%
2,575.70 65.83%
1,336.90 34.17%
3,912.60 100.00%

31 ธันวาคม 2564
เพิ่มขึ้น / ลดลง
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1,693.65 45.09%
379.97 22.43%
735.94 19.59%
-233.86 -31.78%
2,429.59 64.68%
146.10
6.01%
1,326.61 35.32%
10.29
0.78%
3,756.20 100.00%
156.39
4.16%
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บริ ษัท ฯ มี ห นี้สิ นรวม ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2565 เท่า กั บ 2,575.70 ลบ. เพิ่ ม ขึ้น จาก ณ วั นที่ 31
ธัน วาคม 2564 เท่ ากั บ 146.10 ลบ. โดยสาเหตุ ส าคั ญ เกิ ด จากรายการเงิ น กู้ยืม ระยะสั น้ เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี ที่ มี กั บ
สถาบันการเงินเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงรายการเจ้าหนี้การค้า
โดยส่ วนของผู้ ถื อ หุ้ น ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2565 เท่ า กั บ 1,336.90 ลบ. เพิ่ ม ขึ้น 10.29 ลบ. ซึ่ ง
สาเหตุสาคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นตามกาไรจากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ)์
กรรมการผู้จัดการ
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