บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และรายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต

บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการบริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยซึ่ งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู ้
ถือหุน้ รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญและหมาย
เหตุเรื่ องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
และงบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ ึ งกาหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้าน
จรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่

1

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ ยวกับจานวนเงินและการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ วิธีการตรวจสอบที่ เลือกใช้ข้ ึนอยู่กบั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ ง
รวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผล
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผบู ้ ริ หารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี ที่จดั ทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดาเนิ นงานรวมและกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และงบ
การเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 และผลการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดสาหรั บปี สิ้ นสุ ด วันเดี ยวกันโดยถู กต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายเมธี รัตนศรี เมธา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3425
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด
กรุ งเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ 2558
2

บริษทั อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นเิ ทค จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
สินทรัพย์
บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
- บริ ษทั อื่น - สุทธิ
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- ลูกหนี้ภาษีมลู ค่าเพิม่
- ลูกหนี้อื่น
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- อื่นๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินมัดจาและเงินประกัน
- อื่นๆ - สุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556

32,021,511

3,472,392

31,403,417

3,233,372

8,633,826
146,864,858
419,986,222

10,274,916
158,108,820
288,547,102

12,282,843
144,199,756
419,986,222

16,075,791
151,571,436
288,547,102

8,464,267
6,790,515
4,091,242
4,617,938
631,470,379

5,318,661
3,008,817
6,409,122
5,182,031
480,321,861

8,464,267
6,790,515
4,091,242
4,608,438
631,826,700

5,318,661
3,008,817
6,409,122
5,171,354
479,335,655

7
8
9
10, 12, 15, 16
10
11
22

30,000,000
2,000,000
372,996,599
183,579,331
4,418,053
3,677,289

2,000,000
388,498,947
206,492,343
4,011,808
1,440,506

30,000,000
999,500
2,000,000
372,996,599
183,579,331
4,418,053
3,393,838

999,500
2,000,000
388,498,947
206,492,343
4,011,808
1,440,506

4, 28
4

9,084,097
1,445,908
607,201,277

8,459,148
685,473
611,588,225

9,084,097
1,445,908
607,917,326

8,459,148
685,473
612,587,725

1,238,671,656

1,091,910,086

1,239,744,026

1,091,923,380

4, 5
5
6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3

บริษทั อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นเิ ทค จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
หมายเหตุ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้จากการขายสิ ทธิเรี ยกร้องในลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
- บริ ษทั อื่น
เจ้าหนี้อื่น - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
กาไรจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิ
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556

7, 10, 12
5

330,984,876
41,774,369

352,626,573
43,089,874

330,984,876
41,774,369

352,626,573
43,089,874

4

135,180,017
2,104,027

192,960
145,884,178
1,383,977

135,180,017
2,104,027

192,960
145,884,178
1,383,977

10,684,460
66,965,775
8,723,417
48,162,706
644,579,647

11,706,258
50,196,829
3,759,145
65,057,311
673,897,105

10,684,460
66,965,775
8,723,417
48,077,640
644,494,581

11,706,258
50,196,829
3,759,145
65,017,719
673,857,513

17,814,978
215,076
166,799,838
3,280,931
6,861,674
194,972,497

17,950,683
213,873
43,682,857
2,967,417
8,358,258
73,173,088

17,814,978
215,076
166,799,838
3,280,931
6,861,674
194,972,497

17,950,683
213,873
43,682,857
2,967,417
8,358,258
73,173,088

839,552,144

747,070,193

839,467,078

747,030,601

17, 18

195,000,000

130,000,000

195,000,000

130,000,000

17

130,000,000
105,482,882

130,000,000
105,482,882

130,000,000
105,482,882

130,000,000
105,482,882

16,600,000
187,960,767
440,043,649
(40,924,137)
399,119,512

11,500,000
117,364,720
364,347,602
(19,507,709)
344,839,893

16,600,000
189,118,203
441,201,085
(40,924,137)
400,276,948

11,500,000
117,417,606
364,400,488
(19,507,709)
344,892,779

1,238,671,656

1,091,910,086

1,239,744,026

1,091,923,380

4
10, 16
10, 15
13, 28

10, 16
10, 16
15
14
22

รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน - หุน้ สามัญ 780,000,000 หุน้ ในปี 2557 และ
520,000,000 หุน้ ในปี 2556 มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว - หุน้ สามัญ 520,000,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 0.25 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
- จัดสรรเพือ่ สารองตามกฎหมาย
- ยังไม่ได้จดั สรร
รวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556

19, 20

10, 22

-

-

-
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บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
บาท
งบการเงินรวม
รายได้
รายได้จากการขาย - สุ ทธิ
รายได้อื่น
- กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
วัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
- อื่ นๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

หมายเหตุ

2557

2556

4, 24

1,209,049,210

1,172,757,085

1,208,710,368

1,171,911,107

13, 28

9,091,562
17,181,046
1,235,321,818

(12,380,005)
14,769,501
1,175,146,581

9,091,562
17,179,747
1,234,981,677

(12,380,005)
14,755,253
1,174,286,355

4
4
4, 11

887,250,755
108,701,771
118,214,583
7,356,295
30,948,156
1,152,471,560

905,916,568
99,801,757
95,831,676
(5,778,596)
33,382,675
1,129,154,080

887,250,755
108,586,549
116,601,663
7,356,295
30,948,156
1,150,743,418

905,930,092
99,132,918
95,581,093
(5,778,596)
33,382,675
1,128,248,182

82,850,258

45,992,501

84,238,259

46,038,173

12,971,360

5,202,867

13,254,811

5,202,867

69,878,898

40,789,634

70,983,448

40,835,306

16
21

กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2557
2556

22, 23

กาไรสาหรับปี

-

กาไรเบ็ดเสร็จอื่ นสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

69,878,898

40,789,634

70,983,448

40,835,306

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

18

0.134

0.082

0.137

0.082

กาไรต่ อหุ้นปรับลด

18

0.114

0.082

0.115

0.082

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
บาท
งบการเงินรวม
กาไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ขายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน
จัดสรรกาไรเพื่อเป็ นสารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
โอนไปกาไรสะสม
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
จัดสรรกาไรเพื่อเป็ นสารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
โอนไปกาไรสะสม
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

10
17
20
20
10, 22

20
20
10, 22

ทุนที่ออก
และชาระ
แล้ว
100,000,000
30,000,000
130,000,000
130,000,000

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้
105,482,882
105,482,882
105,482,882

จัดสรร
เพื่อสารอง
ตามกฎหมาย
6,300,000
5,200,000
11,500,000
5,100,000
16,600,000

ยังไม่ได้จดั สรร
90,442,625
(13,203)
(5,200,000)
(30,887,443)
22,233,107
40,789,634
117,364,720
(5,100,000)
(15,599,279)
21,416,428
69,878,898
187,960,767

รวม
196,742,625
(13,203)
135,482,882
(30,887,443)
22,233,107
40,789,634
364,347,602
(15,599,279)
21,416,428
69,878,898
440,043,649

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนเกินทุนจากการ
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคา - สุ ทธิ
รวมธุรกิจภายใต้
อาคาร
เครื่ องจักร
การควบคุมเดียวกัน
151,997,538
68,380,451
(217,665,794)
(10,796)
23,999
(8,377,768)
(13,855,339)
143,619,770
54,514,316
(217,641,795)
(8,214,890)
(13,201,538)
135,404,880
41,312,778
(217,641,795)

รวมองค์ประกอบ
อื่นของส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
2,712,195
13,203
(22,233,107)
(19,507,709)
(21,416,428)
(40,924,137)

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
199,454,820
135,482,882
(30,887,443)
40,789,634
344,839,893
(15,599,279)
69,878,898
399,119,512

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

กาไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ขายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน
จัดสรรกาไรเพื่อเป็ นสารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
โอนไปกาไรสะสม
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
จัดสรรกาไรเพื่อเป็ นสารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
โอนไปกาไรสะสม
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

10
17
20
20
10, 22

20
20
10, 22

ทุนที่ออก
และชาระ
แล้ว
100,000,000
30,000,000
130,000,000
130,000,000

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้
105,482,882
105,482,882
105,482,882

จัดสรร
เพื่อสารอง
ตามกฎหมาย
6,300,000
5,200,000
11,500,000
5,100,000
16,600,000

ยังไม่ได้จดั สรร
90,449,839
(13,203)
(5,200,000)
(30,887,443)
22,233,107
40,835,306
117,417,606
(5,100,000)
(15,599,279)
21,416,428
70,983,448
189,118,203

บาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนเกินทุนจากการ
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคา - สุ ทธิ
รวมธุรกิจภายใต้
รวม
อาคาร
เครื่ องจักร
การควบคุมเดียวกัน
196,749,839
151,997,538
68,380,451
(217,665,794)
(13,203)
(10,796)
23,999
135,482,882
(30,887,443)
22,233,107
(8,377,768)
(13,855,339)
40,835,306
364,400,488
143,619,770
54,514,316
(217,641,795)
(15,599,279)
21,416,428
(8,214,890)
(13,201,538)
70,983,448
441,201,085
135,404,880
41,312,778
(217,641,795)

รวมองค์ประกอบ
อื่นของส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
2,712,195
13,203
(22,233,107)
(19,507,709)
(21,416,428)
(40,924,137)

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
199,462,034
135,482,882
(30,887,443)
40,835,306
344,892,779
(15,599,279)
70,983,448
400,276,948

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั อีสต์ โคสท์เฟอร์ นเิ ทค จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
บาท
งบการเงินรวม
2557
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ปรับปรุ งด้วย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
ขาดทุน (กาไร) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพนั ธ์
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไรจากการขายเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
สิ นทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้ การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ลูกหนี้ อื่น - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ อื่น - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้ สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2557
2556

82,850,258

45,992,501

84,238,259

46,038,173

69,065,321
2,129,534
313,514
8,739,663

70,526,015
129,841
1,676,186

69,065,321
712,281
313,514
8,739,663

70,526,015
129,841
1,676,186

(9,091,562)
(60,689)
(241,375)
(271,257)
30,948,156

12,380,005
(315,727)
(429,651)
19,277
(576,580)
33,382,675

(9,091,562)
(60,689)
(241,375)
(271,257)
30,948,156

12,380,005
(315,727)
(429,651)
19,277
(576,580)
33,382,675

10,868,441
(140,178,783)
(4,559,005)
(2,032,324)

(57,324,420)
(79,003,929)
1,047
855,731
(1,077,187)

10,565,270
(140,178,783)
(4,560,182)
(2,032,324)

(57,678,244)
(79,036,349)
866,908
(1,077,187)

จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

(10,897,121)
720,050
(6,633,005)
31,669,816
(11,740,455)
19,929,361

(20,518,142)
(1,367,010)
19,094,785
23,445,417
(6,607,998)
16,837,419

(10,897,121)
720,050
(6,678,479)
31,290,742
(11,740,455)
19,550,287

(20,518,142)
(1,367,010)
19,277,676
23,297,866
(6,607,998)
16,689,868

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้เพิ่มขึ้น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการขายเครื่ องจักรและอุปกรณ์
รับดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(30,000,000)
(28,075,186)
(1,898,559)
1,701,701
271,257
(58,000,787)

(32,521,123)
(1,289,700)
364,486
572,987
(32,873,350)

(30,000,000)
(28,075,186)
(1,898,559)
1,701,701
271,257
(58,000,787)

(32,521,123)
(1,289,700)
364,486
572,987
(32,873,350)
8

บริษทั อีสต์ โคสท์เฟอร์ นเิ ทค จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
บาท
งบการเงินรวม
2557
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
เจ้าหนี้ จากการขายสิ ทธิเรี ยกร้องในลูกหนี้ การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงินลดลง
เงินกูย้ มื ระยะยาวเพิ่มขึ้น
จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (สุ ทธิ จากค่าใช้จ่าย
ในการเสนอขายหุ้นจานวน 6,517,118 บาทในปี 2556)
เงินสดรับจากการขายเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ภายใต้สญ
ั ญาขายและเช่ากลับคืน
จ่ายเงินปันผล
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(21,679,032)
(1,315,505)
(12,700,607)
269,900,000
(130,014,073)
-

(41,576,842)
19,442,084
(10,311,667)
5,000,000
(36,461,350)
137,482,882

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2557
2556
(21,679,032)
(1,315,505)
(12,700,607)
269,900,000
(130,014,073)
-

(41,576,842)
19,442,084
(10,311,667)
5,000,000
(36,461,350)
137,482,882

9,715,000
(15,599,279)
(31,685,959)
66,620,545

7,837,909
(30,887,443)
(32,643,695)
17,881,878

9,715,000
(15,599,279)
(31,685,959)
66,620,545

7,837,909
(30,887,443)
(32,643,695)
17,881,878

28,549,119

1,845,947

28,170,045

1,698,396

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี

3,472,392

1,626,445

3,233,372

1,534,976

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

32,021,511

3,472,392

31,403,417

3,233,372

685,932
3,186,598
28,148,981
32,021,511

419,985
1,450,718
1,601,689
3,472,392

438,877
2,815,559
28,148,981
31,403,417

389,985
1,241,698
1,601,689
3,233,372

11,543,104
173,022

13,418,659
67,290
97,782

11,543,104
173,022

13,418,659
67,290
97,782

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ - สุ ทธิ

ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
ก. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
เงินสดในมือ
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์กบั ธนาคาร
รวม
ข. รายการที่ไม่ เป็ นเงินสด
ซื้ อยานพาหนะและเครื่ องจักรและอุปกรณ์โดยการทาสัญญา
เช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงิน
ซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชาระเงินแก่ผขู ้ าย
กาไรจากการขายเครื่ องจักรและอุปกรณ์และเช่ากลับคืน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
1.

ข้ อมูลทั่วไป

บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งเดิมชื่อ บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จํากัด จดทะเบียนเป็ น
บริ ษทั จํากัดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 และต่อมาได้แปรสภาพการเป็ นนิ ติบุคคลจากการเป็ นบริ ษทั จํากัด
ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 และจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 (ดูหมายเหตุ 17)
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดแบบประกอบด้วยตนเอง เฟอร์ นิเจอร์ ไม้
ยาง ไม้แปรรู ปอบแห้ง กระดาษปิ ดผิวไม้และวัสดุตกแต่งเฟอร์นิเจอร์สาํ หรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ
บริ ษทั มีสาํ นักงานใหญ่ซ่ ึ งจดทะเบียนตั้งอยู่ที่เลขที่ 37/9 หมู่ 3 ถนนบ้านบึง-แกลง ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 21110 และมีสาํ นักงานสาขาซึ่ งจดทะเบียนแล้วรวม 15 แห่ ง โดยมีสถานที่ต้ งั อยู่ในจังหวัดกรุ งเทพและนนทบุรี
จังหวัดละ 3 แห่ง ปทุมธานีและชลบุรีจงั หวัดละ 2 แห่ ง และระยอง เชี ยงใหม่ สุ พรรณบุรี ฉะเชิ งเทรา และนครราชสี มา
จังหวัดละ 1 แห่ง
บริ ษทั วีว-ี เดคคอร์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ น้ อยู่ร้อยละ 99.95 จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัดในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 โดยดําเนิ นธุ รกิจเกี่ยวกับการจําหน่ายกระดาษปิ ดผิวและวัสดุตกแต่งเฟอร์ นิเจอร์ สาํ หรับ
ตลาดในประเทศ และมีสํานักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตําบลบึ งคําพร้อย อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 12150
2.

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน

งบการเงินนี้ได้ถูกจัดทําขึ้นเป็ นเงินบาทและเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยรวมถึง
การตี ความและแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญชี ฯ กฎระเบี ยบและประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ ยวข้อง ดังนั้น งบการเงินนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์ที่ถูกจัดทําขึ้นเพื่อแสดงฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น
ยกเว้นตามที่ได้เปิ ดเผยไว้ในสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาํ คัญ งบการเงิ นนี้ ถูกจัดทําขึ้นโดยถือเกณฑ์การบันทึกตามราคา
ทุนเดิม
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
งบการเงิ นรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ได้รวมบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ บริ ษทั มี
อํานาจควบคุมหรื อถือหุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริ ษทั ย่อยดังต่อไปนี้

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั วีว-ี เดคคอร์ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ
จําหน่ายกระดาษปิ ดผิวและ
วัสดุตกแต่งเฟอร์นิเจอร์

ทุนจดทะเบียน (พันบาท)
1,000

สัดส่ วนการถือหุน้
ทางตรงของบริ ษทั
(ร้อยละ)
99.95

รายการบัญชีระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยที่มีนยั สําคัญได้ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวมแล้ว
การปรั บปรุ งและการออกมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี หลายฉบับซึ่ งได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหว่างปี 2556
และ 2557 เกี่ยวกับการปรับปรุ งและการออกมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความ
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ในระยะเวลาดังต่อไปนี้
ก)

มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2557
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2555)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29

การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรู ปแบบของ
กฎหมายตามสัญญาเช่า
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การ
บูรณะ
เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที
29 เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มี
เงินเฟ้อรุ นแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12

เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13

เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17

การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18

การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7

ข)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก
ส่ วนงานดําเนินงาน
สิ่ งจูงใจสัญญาเช่าดําเนินงาน

มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4

สัญญาประกันภัย
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
ทั้งนี้ การนํามาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นรวมถึ งการตี ความมาตรฐานการบัญชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้นมาเริ่ มถือปฏิบตั ิ ไม่มีผลกระทบที่เป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
อย่างไรก็ดี สภาวิชาชี พบัญชี ฯ ได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี เพิ่มเติ มอีกหลายฉบับซึ่ งได้ถูกประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาในระหว่างปี 2557 และ 2558 เกี่ยวกับการปรับปรุ งและการออกมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังไม่ได้นาํ มาเริ่ มถือ
ปฏิบตั ิในการจัดทํางบการเงินนี้และไม่มีนโยบายในการนํามาเริ่ มถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ซึ่ งมีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์พนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ ืม
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก
จากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2557)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่
อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การ
บูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20

สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนรื้ อถอน การบูรณะ และการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะ
เงินเฟ้อรุ นแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ

โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนด
เงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองแบบ
เปิ ด
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประเมินในเบื้องต้นและเชื่อว่าเมื่อนํามาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชี และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้นมาเริ่ มถือปฏิบตั ิจะไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบในงบการเงิ น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557ในลักษณะของตัวเลขที่เกี่ยวข้อง
เพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิน งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้ถูกจัดทําขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ซ่ ึ งได้
ถูกนําเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินภายในประเทศ
3.

สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

เกณฑ์ การจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
รายการบัญชีที่มีนยั สําคัญระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยได้ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวมแล้ว
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมทั้งทางตรงหรื อ
ทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของบริ ษทั นั้นเพื่อได้มาซึ่ งประโยชน์จากกิจกรรมของ
บริ ษทั ย่อย งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงิ นรวมนับแต่วนั ที่ มีการควบคุมจนถึงวันที่ การควบคุมได้
สิ้ นสุ ดลง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั ย่อยโดยที่ ไม่ได้ทาํ ให้บริ ษทั ใหญ่สูญเสี ยอํานาจในการ
ควบคุม บริ ษทั บันทึกส่ วนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นรายการในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ แต่หากการเปลี่ยนแปลงมีผลทําให้เกิด
การสู ญเสี ยอํานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย มูลค่าของส่ วนได้เสี ยคงเหลือที่ ถืออยู่จะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและ
รับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
การใช้ ประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารมีความจําเป็ นต้องใช้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่กระทบต่อรายได้ รายจ่าย สิ นทรัพย์ และหนี้ สิน เพื่อประโยชน์ในการกําหนดมูลค่า
ของสิ นทรัพย์ หนี้ สิน ตลอดจนหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ น ด้วยเหตุดงั กล่าวผลของรายการเมื่อเกิดขึ้ นจริ งจึงอาจแตกต่างไป
จากที่ได้ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงิ นจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการ
จะบันทึกในงวดบัญชี ที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ
และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบงวดปัจจุบนั และอนาคต
ทั้งนี้ ประมาณการและข้อสมมติ ฐานที่สาํ คัญที่ใช้ในการจัดทํางบการเงิน ซึ่ งอาจมีความไม่แน่นอนมาเกี่ยวข้อง ได้แก่
ข้อมูลประมาณการและสมมติ ฐานตามที่เปิ ดเผยไว้ในสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาํ คัญในส่ วนของลูกหนี้ การค้า สิ นค้า
คงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประมาณการหนี้สิน ผลประโยชน์ของพนักงานและข้อมูลตามที่
เปิ ดเผยในหมายเหตุ 14 22 และ 25
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่ งแสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นด้วยราคาทุนประกอบด้วย เงิ นสดในมือและเงิ น
ฝากสถาบันการเงิน รายการเทียบเท่าเงินสดเป็ นเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดใน
จํานวนที่ทราบได้ซ่ ึ งครบกําหนดภายในสามเดือนหรื อน้อยกว่า และไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้หรื อติดภาระคํ้าประกัน
และมีความเสี่ ยงต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อยหรื อไม่มีนยั สําคัญ
เงิ นฝากธนาคารที่ มีขอ้ จํา กัดในการเบิ กใช้แยกแสดงไว้ใ นบัญชี “เงิ นฝากธนาคารที่ มีขอ้ จํา กัดในการใช้” ภายใต้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนีก้ ารค้ า ลูกหนีอ้ ื่นและค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้สุทธิ จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อ ยตั้งค่ า เผื่อหนี้ ส งสัยจะสู ญตามจํา นวนหนี้ ที่ คาดว่า จะเรี ย กเก็บจากลู กหนี้ ไม่ ได้ ทั้งนี้ โดยการ
ประมาณจากประสบการณ์การเรี ยกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กบั การวิเคราะห์สถานะปัจจุบนั ของลูกหนี้
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน สุ ทธิ จากค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือคํานวณโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
ต้นทุนสิ นค้าคงเหลือประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนในการแปลงสภาพหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และ
สภาพปัจจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปที่ผลิตเองและสิ นค้าระหว่างผลิต ต้นทุนสิ นค้ารวมการปั นส่ วนของค่าโสหุ ย้
การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นใน
การขาย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าโดยพิจารณาจากสภาพของสิ นค้าและ
การประมาณการจากประสบการณ์ที่ผา่ นมาในอดีต
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขาย
ตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็ น เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ภายหลังการ
รับรู ้ มูลค่าในครั้ งแรกเงิ นลงทุนในหลักทรั พย์เผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ ไม่ใช่ ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เป็ นกําไร
หรื อขาดทุนของปี เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุนผลกําไรหรื อขาดทุนที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จะถูกรับรู ้โดยตรง
เข้าเป็ นกําไรหรื อขาดทุนของปี มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายใช้ราคาเสนอซื้ อหรื อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (กรณี ที่
เป็ นกองทุนรวม) ณ วันที่ รายงาน ในกรณี ที่มีการจําหน่ ายเงิ นลงทุนที่ ถืออยู่บางส่ วน การคํานวณต้นทุนสําหรับเงิ น
ลงทุนที่จาํ หน่ายไปและเงินลงทุนที่ยงั คงถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชี โดยใช้วิธีราคาทุนและแสดงในราคาทุนสุ ทธิ
จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
เงินลงทุนในตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่บริ ษทั มีความตั้งใจและสามารถที่จะถือเงินลงทุนนี้ ไปจนครบกําหนดแสดงรายการเป็ น “เงิน
ลงทุ นในตราสารหนี้ ที่จะถื อจนครบกําหนด” ในงบแสดงฐานะการเงิ น บริ ษทั บันทึ กเงิ นลงทุ นนี้ ดว้ ยราคาทุ นตัด
จําหน่ายสุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) สิ นทรัพย์ถาวรประเภทอื่นยกเว้นตามที่ได้กล่าวในวรรคถัดไป
แสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) เมื่อมีการเลิกใช้หรื อตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ออกจากบัญชี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กตัดมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี พร้อมกับบันทึ กกําไร
หรื อขาดทุนจากการเลิกใช้หรื อตัดจําหน่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ต้นทุนการรื้ อถอน ขนย้ายและบูรณะสิ นทรัพย์
ถือเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
อาคารและเครื่ องจักรแสดงในราคาประเมิน (โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ) สุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อย
ค่า (ถ้ามี) ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและเครื่ องจักรแสดงเป็ น “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” และบัญชี ที่
เกี่ ยวข้องซึ่ งแสดงแยกต่างหากภายใต้ “ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น” ในงบแสดงฐานะการเงิ น เมื่อมีการเลิกใช้หรื อตัดจําหน่ าย
สิ นทรัพย์เหล่านี้ ออกจากบัญชี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกตัดมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี พร้อม
กับบันทึกกําไรหรื อขาดทุนจากการเลิกใช้หรื อตัดจําหน่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยส่ วนเกินทุนจากการตี ราคา
สิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจะถูกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายในการประเมินราคาสิ นทรัพย์เมื่อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้เคยประเมินราคาไว้
เปลี่ยนแปลงไปจากมูลค่าที่ได้บนั ทึกบัญชีไว้อย่างเป็ นสาระสําคัญหรื อทุกระยะเวลา 5 ปี
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของ
สิ น ทรั พ ย์แ ต่ ล ะรายการ ค่ า เสื่ อ มราคาถู ก พิ จ ารณาแต่ ล ะส่ ว นแยกต่ า งหากจากกัน เมื่ อ แต่ ล ะส่ ว นประกอบนั้น มี
สาระสําคัญ วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา มูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุก
สิ้ นรอบปี บัญชีและปรับปรุ งตามความเหมาะสม มูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์ถูกประมาณการด้วยมูลค่าที่กิจการคาดว่า
จะได้รับในปั จจุบนั จากสิ นทรัพย์น้ นั หากมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะได้รับในปั จจุบนั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์
อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
ระบบสาธารณู ปโภค

จํานวนปี
5
20
3 - 15
5
5
5
5

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งแสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าใช้จ่ายตัดบัญชี สะสมและค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
ของสิ นทรัพย์เป็ นระยะเวลา 3 ปี
ค่ าตกแต่ งโชว์ รูม
ค่าตกแต่งโชว์รูมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นด้วยราคาทุนสุ ทธิ จากค่ าใช้จ่ายตัด
บัญชี สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตัดบัญชี ค่าตกแต่งโชว์รูมตามอายุสัญญาเช่ าพื้นที่ เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี
การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อย
ค่าหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า) โดยที่การทบทวนจะพิจารณาจากสิ นทรัพย์แต่ละรายการ
หรื อพิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าโดยการลดมูลค่าของราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จหรื อ
ลดส่ วนเกิ นทุนจากการตี ราคาของสิ นทรัพย์ในกรณี ที่สินทรัพย์น้ นั เคยถูกตี ราคาเพิ่ม และจะบันทึ กโอนกลับรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือเป็ นรายได้อื่นหรื อนําไปเพิ่มส่ วนเกินทุนจากการตี ราคาสิ นทรัพย์แล้วแต่กรณี เมื่อมีขอ้
บ่งชี้วา่ การด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปหรื อยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลง
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
สั ญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าหรื อเช่าซื้ อทรัพย์สินซึ่ งได้โอนผลประโยชน์และความเสี่ ยงในกรรมสิ ทธิ์ ของทรัพย์สินส่ วนใหญ่ให้แก่ผเู ้ ช่า
และผูเ้ ช่ ามี ความตั้งใจที่ จะซื้ อทรั พย์สินเหล่านี้ เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่ าจะบันทึ กบัญชี โดยถือเป็ นสัญญาเช่ าการเงิ น
สัญญาเช่ าการเงิ นจะรั บรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินด้วยจํานวนเท่ากับมูลค่ าปั จจุบนั ของค่าเช่ าขั้นตํ่าที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญา
หรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า จํานวนที่จ่ายเป็ นค่าเช่ าแบ่งออกเป็ นส่ วนที่เป็ นการชําระ
หนี้ สินและส่ วนที่ เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิ น โดยค่าใช้จ่ายทางการเงิ นซึ่ งบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายของปี จะคํานวณโดยใช้
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตามสัดส่ วนของยอดคงเหลือของหนี้สิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกกําไรจากการขายสิ นทรัพย์และเช่ากลับคืน (ราคาขายของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี )
ซึ่ งเข้าลักษณะสัญญาเช่าการเงินเป็ นรายการรอตัดบัญชี และแสดงภายใต้หนี้ สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิ น
และรับรู ้เป็ นรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่า ขาดทุนจากการขาย
และเช่ากลับคืนที่เป็ นสัญญาเช่าการเงินรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สั ญญาเช่ าดาเนินงาน
สัญญาเช่ าทรั พ ย์สินซึ่ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนแก่ เจ้าของทรั พ ย์สินยังเป็ นของผูใ้ ห้เ ช่ าจะถู กจัด เป็ นสัญญาเช่ า
ดําเนิ นงาน การชําระค่ าเช่ าภายใต้สัญญาเช่ าดําเนิ นงานจะบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของ
สัญญาเช่า
ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการและตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ ของพนักงานหลังออกจากงาน
ภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการสมทบเงินซึ่ งได้แก่ กองทุนสํารองเลี้ยงชี พบันทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อมีการจ่ายเงินสมทบไปยังกองทุนตามเกณฑ์คงค้าง
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
ภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ซ่ ึ งจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อเลิกจ้าง
คํานวณโดยการประมาณผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับในอนาคตสําหรั บการทํางานของพนักงานในอดี ตและ
ปั จจุ บนั ซึ่ งผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิ ดลดแต่ ละหน่ วยที่ ประมาณการไว้เป็ นมูลค่ าปั จจุบนั ของภาระผูกพันซึ่ ง
คํานวณเป็ นรายปี โดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงานหลัง
ออกจากงานที่ถูกรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประกอบด้วย ต้นทุนบริ การปัจจุบนั ต้นทุนดอกเบี้ย ต้นทุนบริ การใน
อดีต และกําไร/ขาดทุนตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน คื อ การรวมธุ รกิ จซึ่ งกิ จการหรื อธุ รกิ จทั้งหมดที่ นาํ มารวมกันอยู่ภายใต้การ
ควบคุมสู งสุ ดโดยบุคคล กลุม่ บุคคล กิจการ หรื อกลุ่มกิจการเดียวกัน ทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกิจ และการควบคุมนั้น
ไม่เป็ นการควบคุมชัว่ คราว
กําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากผลต่างการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็ นผลต่าง
ระหว่างมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ได้รับมากับต้นทุนจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างภายใน
กิจการหรื อกลุ่มกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่ งการซื้ อสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นการรวมกิจการที่มีผถู ้ ือหุ น้ และ
ผูบ้ ริ หารชุดเดียวกัน กําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งดังกล่าวได้ถูกแสดงเป็ น “ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุ รกิจภายใต้
การควบคุมเดี ยวกัน” ซึ่ งถูกแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากภายใต้องค์ประกอบอื่ นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบแสดง
ฐานะการเงิ น เมื่อสิ นทรัพย์ที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนเกิ นทุนจากการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุมเดี ยวกันถูกเลิกใช้หรื อตัด
จําหน่าย ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันที่เกี่ยวข้องจะถูกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง
การรับรู้ รายได้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจากรายการ
ค้านั้นและสามารถวัดมูลค่าของจํานวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ
รายการขายรับรู ้เป็ นรายได้สุทธิ จากส่ วนลดเมื่อส่ งมอบ โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ น
เจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้วและตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตามเกณฑ์สดั ส่ วนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์
รายได้ค่าเช่าและรายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
การรับรู้ ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
ต้ นทุนการกู้ยืม
บริ ษทั บันทึกดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินซึ่ งเกิดจากหนี้ สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อสร้างอาคารและการ
ติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์เป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนของสิ นทรัพย์น้ นั และหยุดบันทึกต้นทุนทางการเงินดังกล่าวเป็ น
ต้นทุนของสิ นทรัพย์เมื่อการก่อสร้างหรื อการติดตั้งแล้วเสร็ จ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิดรายการ ยอดคงเหลือ
ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันดังกล่าว กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายของปี
เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์
เครื่ องมือทางการเงิ นที่ เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ได้ถูกนํามาใช้เพื่ อจัดการความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อ
การค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพนั ธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการกําหนดให้เป็ นเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงจะถือเป็ นรายการ
เพื่อค้า
เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์จะถูกบันทึก ในขั้นแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม หลังจากการบันทึกครั้งแรกจะมี
การปรับ มูลค่าให้แสดงในมูลค่ายุติธรรมใหม่ กําไรหรื อขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ได้แก่ ราคาตลาดของเครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสาร
อนุพนั ธ์ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิ น ซึ่ งราคาดังกล่าวแสดงมูลค่าปั จจุบนั ของเครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสาร
อนุพนั ธ์
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
ประมาณการหนีส้ ิ น
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระหนี้ สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาท
ทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยภาระหนี้ สินดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่าง
น่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็ นนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั
โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปัจจุบนั ก่อนคํานึ งภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปร
ไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน
ภาษีเงินได้
ภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระโดยคํานวณจากกําไรสําหรับงวดที่ ตอ้ งเสี ยภาษีโดยใช้อตั ราภาษีที่
ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินตลอดจนการปรับปรุ งภาษีที่คา้ งชําระในงวดก่อน ๆ (ถ้ามี)
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกบัญชีโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินและจํานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี โดยผลต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ไม่ได้ถูกนํามาร่ วมพิจารณาได้แก่ การรับรู ้
สิ นทรัพย์และหนี้สินในครั้งแรกซึ่ งไม่กระทบต่อทั้งกําไรทางบัญชี หรื อกําไรทางภาษี หากเป็ นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับ
รายการในระยะเวลาอันใกล้ จํานวนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี พิจารณาจากการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้ นจริ งของสิ นทรัพย์
และหนี้สินตามบัญชีดว้ ยอัตราภาษีสาํ หรับงวดที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรื อ
ในงวดที่คาดว่าจะจ่ายชําระหนี้สินภาษีโดยใช้อตั ราภาษีที่มีการประกาศใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะ
มีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากการตั้งสิ นทรัพย์ดงั กล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูกปรับลดลง
เท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง (ดูหมายเหตุ 22 และ 23)
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
4.

รายการบัญชีกบั บุคคลและบริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน

บุคคลหรื อบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน หมายถึ ง บุคคลหรื อบริ ษทั ที่ อยู่ภายใต้การควบคุมของบริ ษทั หรื อสามารถควบคุ ม
บริ ษทั ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญในการตัดสิ นใจด้านการเงินหรื อการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั
ลักษณะของความสัมพันธ์กบั บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั วีว-ี เดคคอร์ จํากัด
บริ ษทั อีสต์โคสท์ ดีไซน์ จํากัด
บริ ษทั อีสต์โคสท์ อุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั วี-ชัท เดคคอร์ จํากัด
บริ ษทั วี-ชัท อินดัสทรี จํากัด
บริ ษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากัด
บริ ษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิ ร์น จํากัด
คุณวัลลภ สุ ขสวัสดิ์
คุณวราภรณ์ สุ ขสวัสดิ์
คุณชาลี สุ ขสวัสดิ์
คุณอารักษ์ สุ ขสวัสดิ์
คุณทิพวรรณ สุ ขสวัสดิ์

ประเภทธุรกิจ
จําหน่ายกระดาษปิ ดผิวและวัสดุ
ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์
ผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์
จําหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ผลิตและจําหน่ายกระดาษปิ ดผิวไม้
ผลิตและจําหน่ายไม้แปรรู ปอบแห้ง
จําหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์
-

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการซึ่ งเป็ นคู่สมรสกัน
มีกรรมการซึ่ งเป็ นคู่สมรสกัน
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีกบั บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
รายการ
ขายสิ นค้า
ซื้ อวัตถุดิบ
ค่าเช่าและค่าบริ การโชว์รูม
ค่าตกแต่งโชว์รูม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารที่สาํ คัญ

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาใกล้เคียงกันกับราคาตลาด
ราคาใกล้เคียงกันกับราคาตลาด
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน
จํานวนเงินตามที่ตกลงร่ วมกัน
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
รายได้แ ละค่ าใช้จ่ายที่ มีส าระสําคัญที่ เ กิ ดระหว่างบริ ษทั และบุ คคลหรื อบริ ษทั ที่ เกี่ ย วข้องกันสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ขายสิ นค้ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ซื้ อวัตถุดบิ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าเช่ าและค่ าบริการโชว์ รูม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าตกแต่ งโชว์ รูม (บันทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ไม่ หมุนเวียนอื่นและทยอยตัดบัญชีตาม
อายุสัญญาเช่ าที่เกีย่ วข้ อง)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าตอบแทนผู้บริหารที่สาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2557

2556

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2557
2556

30,308
30,308

27,936
27,936

9,138
30,308
39,446

16,934
27,936
44,870

1,082

1,244

1,082

1,244

13,440

14,958

13,440

14,958

905
18,940
220
19,160

-

905

17,525
89
17,614

18,940
220
19,160

17,525
89
17,614

ยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2557
ลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

8,634
8,634

2556

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2557
2556

10,275
10,275

3,649
8,634
12,283

5,801
10,275
16,076
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
พันบาท
งบการเงินรวม
2557
เงินประกันการเช่ าและบริการโชว์ รูม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
5.

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2557
2556

2556

2,985

3,180

-

2,985

193

2,104

-

1,384

2,104

3,180
193
1,384

ลูกหนีก้ ารค้ า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
รวม

2557

2556

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2557
2556

5,525
3,109
8,634

7,713
2,562
10,275

7,429
4,854
12,283

11,334
4,742
16,076

พันบาท
งบการเงินรวม
บริ ษัทอื่น - สุทธิ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระระหว่าง 3 - 6 เดือน
ค้างชําระระหว่าง 7 - 12 เดือน
ค้างชําระเกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

2557

2556

111,511
33,248
1,962
1,836
437
148,994
( 2,129)
146,865

116,973
39,115
1,359
655
7
158,109
158,109

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2557
2556
110,399
32,507
1,611
230
165
144,912
( 712)
144,200

115,430
35,243
730
161
7
151,571
151,571
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556บริ ษทั ได้นาํ ลูกหนี้ การค้าจํานวนเงินประมาณ 59.2 ล้านบาทและ 60.6 ล้านบาท
ตามลําดับ ไปขายลดแก่สถาบันการเงินสองแห่ ง (ภายใต้วงเงินสิ นเชื่ อรวม 115 ล้านบาท และ 86 ล้าน ตามลําดับ) โดย
สถาบันการเงินดังกล่าวมีสิทธิ ไล่เบี้ยจํานวนเงินประมาณ 41.2 ล้านบาทและ 43.1 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ได้แสดง
จํานวนเงินของข้อผูกพันจากการมีสิทธิ ถูกไล่เบี้ ยดังกล่าวเป็ น “เจ้าหนี้ จากการขายสิ ทธิ เรี ยกร้องลูกหนี้ การค้า” ในงบ
แสดงฐานะการเงิน
6.

สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงาน
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่า
สุ ทธิ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
2557
2556
157,061
142,931
217,130
81,609
27,213
29,783
31,342
38,051
194
432,746
292,568
( 12,760)
( 4,021)
419,986
288,547

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มูลค่ าตามบัญชี (ก่ อนหักค่ าเผื่อการลดมูลค่ าของสิ นค้าที่ เสื่ อมสภาพและ
เคลื่อนไหวช้า) ของสิ นค้าคงเหลือที่แสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับมีจาํ นวนเงินประมาณ 39.5 ล้านบาทและ 28.7 ล้าน
บาท ตามลําดับ โดยส่ วนต่างจากการปรับลดราคาทุนให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับที่ บนั ทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีจาํ นวนเงินประมาณ 9.6 ล้านบาทและ 6.1 ล้าน
บาท ตามลําดับ
7.

เงินฝากธนาคารที่มขี ้ อจากัดในการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ได้นาํ เงินฝากประจํากับธนาคารในประเทศเเห่ งหนึ่ งจํานวนเงินรวม 30 ล้านบาทไป
วางเป็ นหลักประกันสําหรับวงเงินกูย้ ืมประเภทแพคกิ้งเครดิตกับธนาคารดังกล่าว
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
8.

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

บริ ษทั วีว-ี เดคคอร์ จํากัด

ทุนจดทะเบียน (พันบาท)
2557
2556
1,000
1,000

สัดส่ วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
2557
2556
99.95
99.95

ราคาทุนของเงินลงทุน
(พันบาท)
2557
2556
1,000
1,000

ในระหว่างปี 2557 และ 2556 บริ ษทั ย่อยไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหุน้
9.

เงินลงทุนในตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกาหนด

บัญชีน้ ีเป็ นเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดและไม่อยู่ในความต้องการของตลาดซึ่ งเป็ นเงินลงทุนในหุ น้
กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่ออกโดยธนาคารในประเทศสองแห่ งและจะครบกําหนดไถ่ถอนทั้งจํานวนในปี 2565 โดยธนาคารผูอ้ อก
หุน้ กูส้ ามารถไถ่ถอนหุน้ กูน้ ้ ีก่อนกําหนดได้เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 5 ปี แรกไปแล้ว หุ น้ กูน้ ้ ี จ่ายดอกเบี้ยปี ละหนึ่ งครั้ง
ในอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี และ 4.375 ต่อปี บริ ษทั มีความตั้งใจที่ จะถือหุ ้นกูเ้ หล่านี้ ไปจนครบกําหนดหรื ออย่างน้อย
จนกว่าธนาคารผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะไถ่ถอนหุ น้ กูก้ ่อนกําหนด บริ ษทั ซื้ อหุ น้ กูเ้ หล่านี้ ในเดือนพฤษภาคมและธันวาคม 2555 ใน
ราคาทุนเริ่ มแรกซึ่ งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
10. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
ระบบสาธารณูปโภค
งานระหว่างก่อสร้างและ
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
ระบบสาธารณูปโภค
รวมค่ าเสื่ อมราคาสะสม
สุ ทธิ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน

96,636
8,448
116,972
38,958
292,884
2,183

40
13,730
-

9,852
-

5,781
62,055
3,882

2,646
3,477
15

73
4,359
-

886
628,685

19,777
39,685

3,172
20,752
4,056
172,233
1,387
2,465
34,694
1,427
240,186
388,499

586
2,974
13

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
96,636
8,448
116,972
39,584
299,736
2,196

19

8,373
61,173
3,897

14,284

(3,592)
-

17,071
654,086

1,494
5,985
2,116
24,070
209

-

321
( 321)
-

4,987
26,416
6,172
196,050
1,596

1,212
8,147
780
44,013

73
2,784
3,110

-

3,604
40,057
2,207
281,089
372,997

253

-
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
ระบบสาธารณูปโภค
งานระหว่างก่อสร้างและ
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
ระบบสาธารณูปโภค
รวมค่ าเสื่ อมราคาสะสม
สุ ทธิ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
โอน

88,731
8,448
116,972
37,597
272,602
1,658

7,905
254
14,729
401

7,922
-

4,395
56,097
3,882

1,443
5,958
-

57

590,382

15,638
46,328

7,979

1,641
14,815
2,011
146,713
1,274

1,531
5,937
2,045
25,642
113

-

1,632
26,211
651
194,948
395,434

871
8,483
776
45,398

-

122
38
160

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

1,107
13,475
124

96,636
8,448
116,972
38,958
292,884
2,183

-

5,781
62,055
3,882

(14,752)
( 46)

886
628,685

-

3,172
20,752
4,056
172,233
1,387

-

2,465
34,694
1,427
240,186
388,499
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
เริ่ มตั้งแต่ ปี 2554 บริ ษทั ใช้ร าคาประเมิ น ซึ่ งเป็ นวิธีตีราคาใหม่ในการวัดมูลค่ าอาคารและเครื่ องจักรเพื่ อรั บรู ้ มูลค่ า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ซ่ ึ งเปลี่ยนแปลงไปจากมูลค่าตามบัญชี อย่างมีนยั สําคัญโดยใช้วิธี Cost Approach สําหรับการ
ประเมินราคาอาคารและใช้วิธี Market Approach สําหรับการประเมินราคาเครื่ องจักร
ในเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2554 อาคารและเครื่ องจักรของบริ ษทั ซึ่ งรวมส่ วนที่ซ้ื อมาจากกลุ่มบริ ษทั ในเครื อใน
ปี 2553 และ 2554 ได้ถูกประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระซึ่ งได้แก่ บริ ษทั บรู ค เรี ยล เอสเตท จํากัด และบริ ษทั
ซิ มส์ พร็ อพเพอร์ต้ ี คอนซัลแทนท์ จํากัด ตามรายงานของผูป้ ระเมินราคาอิสระลงวันที่ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือน
สิ งหาคม 2554 มีราคาประเมินรวมประมาณ 218.0 ล้านบาท และ 150.0 ล้านบาท ตามลําดับ ผลของการประเมินราคาทํา
ให้มูลค่าตามบัญชี ของอาคารและเครื่ องจักรเพิ่มขึ้ นประมาณ 170.6 ล้านบาท และ 104.1 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั
บันทึกมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวที่เพิ่มขึ้นเป็ น “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ซึ่ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนและองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (สุ ทธิ จากหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ) ใน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลได้
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 (ก่อนหักผลกระทบจากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) มีดงั ต่อไปนี้

อาคาร
เครื่ องจักร
รวม

อาคาร
เครื่ องจักร
รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
149,131
57,361
206,492

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ตัดรายการ
ค่าเสื่ อมราคา
( 8,531)
(14,382)
(22,913)
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
140,600
42,979
183,579

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
157,662
71,755
229,417

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ตัดรายการ
ค่าเสื่ อมราคา
( 8,531)
( 11)
(14,383)
( 11)
(22,914)
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
149,131
57,361
206,492
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ที่ดิน อาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์ของบริ ษทั ซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี รวมประมาณ
293.0 ล้านบาทและ 322.1 ล้านบาท ตามลําดับ ได้ถูกใช้เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่ อต่างๆ กับสถาบันการเงินตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12 และ 15
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั มีเครื่ องจักรและอุปกรณ์และยานพาหนะซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี รวมประมาณ
32.7 ล้านบาทและ 35.4 ล้านบาท ตามลําดับ มีภาระผูกพันอยู่ระหว่างการปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขของสัญญาเช่ าซื้ อและ
สัญญาเช่าการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั คงใช้
งานอยูม่ ีจาํ นวนเงินรวมประมาณ 142.6 ล้านบาทและ 130.5 ล้านบาท ตามลําดับ
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีจาํ นวนเงินประมาณ 66.9 ล้าน
บาทและ 68.3 ล้านบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ ค่าเสื่ อมราคาดังกล่าวของแต่ละปี ได้รวมค่าเสื่ อมราคาของส่ วนเกินทุนจากการ
ตีราคาอาคารและเครื่ องจักรจํานวนเงินรวมประมาณ 22.9 ล้านบาท
11. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน - สุ ทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีสะสม
สุทธิ

6,317
( 2,305)
4,012
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555

ราคาทุน
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีสะสม
สุทธิ

5,027
( 1,230)
3,797

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน

1,898
( 1,492)
406

-

-

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน

1,290
( 1,075)
215

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

8,215
( 3,797)
4,418
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

6,317
( 2,305)
4,012

ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีจาํ นวนเงินประมาณ 1.5 ล้านบาทและ 1.1 ล้าน
บาท ตามลําดับ ซึ่ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ ืมประเภทแพคกิ้งเครดิต
เงินกูย้ ืมประเภทตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เงินกูย้ ืมประเภทสัญญาทรัสต์รีซีท
รวม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
2557
2556
22,702
25,422
216,360
213,244
90,000
112,000
1,923
1,960
330,985
352,626

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารในประเทศสองแห่งจํานวนเงินรวม 50 ล้าน
บาทและ 60 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีสาํ หรับลูกค้าชั้นดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั มีวงเงินกูย้ ืมประเภทแพคกิ้งเครดิตกับธนาคารในประเทศสองแห่ งจํานวน
เงินรวม 250 ล้านบาท ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมขั้นตํ่าสําหรับลูกค้าชั้นดีร้อยละ 1.5 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีวงเงิ นกูย้ ืมประเภทตัว๋ สัญญาใช้เงิ นกับธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ งและบริ ษทั
หลักทรัพย์ในประเทศแห่ งหนึ่ งจํานวนเงินรวม 190 ล้านบาท ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี
สําหรับลูกค้าชั้นดี ร้อยละ 0.1 ต่อปี และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีวงเงิ นกูย้ ืมประเภทตัว๋ สัญญาใช้เงิ นกับ
ธนาคารในประเทศสองแห่ งจํานวนเงิ นรวม 112 ล้านบาท ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ ยตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ ยเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี
สําหรับลูกค้าชั้นดีร้อยละ 0.5 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั มีวงเงิ นกูย้ ืมประเภทสัญญาทรัสต์รีซีทกับธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง
จํานวนเงิน 10 ล้านบาทและ 13 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมขั้นตํ่าสําหรับลูกค้า
ชั้นดีร้อยละ 1.5 ต่อปี
วงเงิ นสิ นเชื่ อดังกล่าวข้างต้นคํ้าประกันโดยกรรมการบางท่านของบริ ษทั พร้อมทั้งที่ ดินและบัญชี เงิ นฝากประจําของ
กรรมการบางท่ านของบริ ษทั เงิ นฝากประจําของบริ ษทั ตามที่ กล่าวในหมายเหตุ 7 และที่ ดิน อาคาร เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ของบริ ษทั ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 10
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
13. ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ ายและหนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
พันบาท
งบการเงินรวม
เจ้าหนี้ อื่น
ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า
เงินเดือน ค่าแรงและสวัสดิการค้างจ่าย
หนี้ สินตราสารอนุพนั ธ์ (ดูหมายเหตุ 28)
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม

2557
14,313
7,608
6,362
5,549
3,289
3,174
1,957
5,911
48,163

2556
23,193
7,376
6,069
3,901
12,380
2,961
3,142
6,035
65,057

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2557
2556
14,313
23,193
7,608
7,376
6,362
6,069
5,549
3,901
3,289
12,380
3,174
2,961
1,957
3,142
5,826
5,996
48,078
65,018

14. หนีส้ ิ นผลประโยชน์ ของพนักงานหลังออกจากงาน
ภาระผูกพันจากหนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานได้ผ่านการประเมินข้อมูลและคํานวณใหม่โดยนัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยตามรายงานลงวันที่ 28 มกราคม 2557 รายการเคลื่อนไหวของหนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
กําไรตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายชําระในระหว่างปี
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
2557
2556
2,968
2,838
232
100
148
30
( 67)
313
130
3,281
2,968
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
สมมติฐานที่สาํ คัญซึ่ งใช้ในการคํานวณหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
มีดงั นี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการทุพพลภาพ
อัตราการเสี ยชีวิต

ร้อยละ 4.75 ต่อปี (ร้อยละ 4.12 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
ร้อยละ 6.15 ต่อปี (ร้อยละ 5.13 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
ร้อยละ 17 ถึงร้อยละ 39 ต่อปี
(ร้อยละ 13 ถึงร้อยละ 21 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
ร้อยละ 10 ของตารางมรณะไทย (ปี 2551)
(ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556)
ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย (ปี 2551)
(ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556)

15. การก่ อหนีเ้ งินกู้ยืมใหม่ เพื่อจ่ ายชาระหนีเ้ งินกู้ยืมเดิมและเงินกู้ยืมระยะยาว
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเงินกูร้ ะยะสั้นและระยะยาวรวมถึงสัญญารับวงเงินสิ นเชื่ อประเภทอื่นๆ
หลายฉบับกับธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง (เจ้าหนี้ รายใหม่) เพื่อการจ่ายชําระคืนหนี้ สินต่างๆ ภายใต้วงเงินสิ นเชื่ อที่มี
กับธนาคารในประเทศอีกแห่ งหนึ่ ง (เจ้าหนี้ รายเดิม) ทั้งนี้ เงินกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาวที่มีกบั เจ้าหนี้ รายเดิม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 จํานวนเงินประมาณ 183.9 ล้านบาทและ 89.8 ล้านบาท ตามลําดับ ได้ถูกจ่ายชําระคืนแล้วทั้งจํานวน
ในเดือนมกราคม 2557 โดยการกูย้ ืมเงินระยะสั้นและระยะยาวกับเจ้าหนี้ รายใหม่เป็ นจํานวนเงินประมาณ 145.9 ล้าน
บาทและ 188.0 ล้านบาท ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินกูย้ ืมดังกล่าวกับเจ้าหนี้ รายใหม่มีจาํ นวนเงิ น
ประมาณ 158.1 ล้านบาท และ 151.9 ล้านบาท (เงิ นกูย้ ืมตาม 1) และ 2) โดย 3) เป็ นวงเงิ นกูย้ ืมใหม่ส่วนเพิ่มเติ ม)
ตามลําดับ นอกจากนี้ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อหนี้เงินกูย้ ืมใหม่เพื่อจ่ายชําระหนี้ เงินกูย้ ืมเดิม
ข้างต้น บริ ษทั ได้จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินให้แก่เจ้าหนี้รายเดิมและเจ้าหนี้ รายใหม่เป็ นจํานวนเงินประมาณ 1.9 ล้าน
บาทและ 2.2 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศสามแห่งในปี 2557 และสองแห่งในปี 2556 ประกอบด้วย
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
2557
2556
1) เงินกูย้ ืมในวงเงิน 108 ล้านบาท ชําระคืนเป็ นรายเดือนจนถึงเดือนธันวาคม 2561 มี
อัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมขั้นตํ่าสําหรับลูกค้าชั้นดีร้อยละ 1.25 ต่อปี
2) เงิ นกูย้ ืมในวงเงิ น 80 ล้านบาท ชําระคืนเป็ นรายเดือนจนถึ งเดื อ นธันวาคม 2561 มี
อัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมขั้นตํ่าสําหรับลูกค้าชั้นดีร้อยละ 1.25 ต่อปี
3) เงิ นกูย้ ืมในวงเงิ น 30 ล้านบาท ชําระคืนเป็ นรายเดือนจนถึ งเดื อนธันวาคม 2560 มี
อัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมขั้นตํ่าสําหรับลูกค้าชั้นดีร้อยละ 1.25 ต่อปี
4) เงิ นกูย้ ืมในวงเงิ น 42 ล้านบาท ชําระคืนเป็ นรายเดือนจนถึ งเดื อนธันวาคม 2562 มี
อัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมขั้นตํ่าสําหรับลูกค้าชั้นดีร้อยละ 0.25 ต่อปี
5) เงิ นกูย้ ืมในวงเงิน 19 ล้านบาท ชําระคืนเป็ นรายเดื อนจนถึงเดื อนกันยายน 2563 มี
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมขั้นตํ่าสําหรับลูกค้าชั้นดี
6) เงินกูย้ ืมในวงเงิน 40 ล้านบาท ชําระคืนเป็ นรายเดือนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มี
อัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมขั้นตํ่าสําหรับลูกค้าชั้นดีร้อยละ 1.25 ต่อปี
(ชําระคืนก่อนครบกําหนด)
7) เงินกูย้ ืมในวงเงิน 65 ล้านบาท ชําระคืนเป็ นรายเดือนจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 มี
อัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมขั้นตํ่าสําหรับลูกค้าชั้นดีร้อยละ 1.25 ต่อปี
(ชําระคืนก่อนครบกําหนด)
8) เงิ นกูย้ ืมในวงเงิ น 22 ล้านบาท ชําระคืนเป็ นรายเดื อนจนถึ งเดื อนธันวาคม 2559 มี
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงิ นกูย้ ืมขั้นตํ่าสําหรับลูกค้าชั้นดี (ชําระคืนก่อน
ครบกําหนด)
9) เงินกูย้ ืมในวงเงิน 55 ล้านบาท ชําระคืนเป็ นรายเดือนจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 มี
อัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมขั้นตํ่าสําหรับลูกค้าชั้นดีร้อยละ 1.25 ต่อปี
(ชําระคืนก่อนครบกําหนด)
รวม
หัก ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
สุ ทธิ

87,279

-

64,592

-

29,235

-

42,000

-

10,659

4,136

-

17,866

-

23,563

-

9,139

233,765
( 66,965)
166,800

39,176
93,880
( 50,197)
43,683
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
เงิ นกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวข้างต้นมีหลักประกันตามที่กล่าวในหมายเหตุ 10 และ 12 นอกจากนี้ บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิตาม
เงื่อนไขและข้อกําหนดของเงินกูย้ ืมเหล่านี้ เช่น การดํารงอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ อัตราส่ วนหนี้ สินรวม
ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม และอัตราส่ วนสภาพคล่อง เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบางประการของเงินกูย้ ืมในวงเงิน 40 ล้านบาทได้โดย
บริ ษทั ได้เจรจากับธนาคารและได้รับหนังสื อผ่อนผันเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยไม่ถือว่าเป็ นการผิด
เงื่ อนไขในการกูเ้ งิ นแต่ อย่างใดสําหรั บงบการเงิ นปี 2554 และ 2555 เท่ านั้น ดังนั้น บริ ษทั จึ งแสดงรายการเงิ นกูย้ ืม
ดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของเงินกูย้ ืมระยะยาวส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
16. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าซื้ อและสั ญญาเช่ าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
หัก ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
2557
2556
30,959
32,517
( 2,460)
( 2,860)
28,499
29,657
( 10,684)
( 11,706)
17,815
17,951

ดอกเบี้ ยจ่ายตัดบัญชี ซ่ ึ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของ “ต้นทุนทางการเงิ น” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี 2557 และ
2556 มีจาํ นวนเงินประมาณ 2.1 ล้านบาท และ 1.7 ล้านบาท ตามลําดับ
ในระหว่างปี 2554 และ 2557 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าซื้ อยานพาหนะกับธนาคารในประเทศห้าแห่งและบริ ษทั เอกชนสอง
แห่งเป็ นระยะเวลา 36 ถึง 60 เดือน โดยสัญญาเช่าซื้ อดังกล่าวจะสิ้ นสุ ดลงในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2561
ในระหว่างปี 2555 และ 2557 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาขายเครื่ องจักรและอุปกรณ์ และเช่ากลับคืนที่เป็ นสัญญาเช่าการเงินกับ
บริ ษทั ลิสซิ่ งในประเทศแห่งหนึ่งเป็ นระยะเวลา 36 ถึง 48 เดือน
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

กําไรจากการขายและเช่ากลับคืนรอการตัดบัญชี
หัก จํานวนที่รับรู ้สะสม
สุ ทธิ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
2557
2556
664
491
(449)
(277)
215
214

กําไรจากการการขายและเช่ ากลับคื นที่เป็ นสัญญาเช่าการเงินซึ่ งรับรู ้เป็ น “รายได้อื่น” สําหรับปี 2557 และ 2556 มี
จํานวนเงินประมาณ 172 พันบาทและ 135 พันบาท ตามลําดับ
17. ทุนเรื อนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ในที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ผูถ้ ือหุ น้ ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้น
สามัญของบริ ษทั จากเดิ มหุ ้นละ 100 บาท เป็ นหุ ้นละ 0.25 บาท และทุนของบริ ษทั ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ประกอบด้วยหุ น้ สามัญจํานวน 400,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท เป็ นเงิน 100 ล้านบาท (เดิ มประกอบด้วยหุ ้น
สามัญจํานวน 1,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท เป็ นเงิน 100 ล้านบาท) นอกจากนี้ ผูถ้ ือหุ น้ ยังได้มีมติเป็ นเอกฉันท์
อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิมจํานวน 100 ล้านบาท (แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 400,000,000 หุ น้
มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท) เป็ น 130 ล้านบาท (แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 520,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท)
โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 120,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท เป็ นเงิ น 30 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้จด
ทะเบี ยนการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าหุ ้นสามัญและการเพิ่มทุ นจดทะเบี ยนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 18
ตุลาคม 2555 และต่อมาบริ ษทั ได้ดาํ เนินการจัดสรรหุ น้ สามัญที่ออกใหม่จาํ นวน 120,000,000 หุ น้ ดังกล่าวเพื่อเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนทัว่ ไปหลังจากที่บริ ษทั ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ในราคาหุ น้ ละ 1.20 บาท และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ ได้มีคาํ สั่งรับหุ น้ สามัญของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนเมื่ อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ผลจากการเสนอขายหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ต่อประชาชนในเดือนมีนาคม 2556 ดังกล่าว บริ ษทั ได้รับชําระเงินค่าหุ น้ จํานวน 144 ล้านบาท โดย
บริ ษทั บันทึกเป็ นทุนเรื อนหุน้ จํานวน 30 ล้านบาท และเป็ นส่ วนเกินมูลค่าหุน้ จํานวนเงินประมาณ 105.4 ล้านบาท (สุ ทธิ
จากค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ ้นสามัญจํานวนเงิ นรวมประมาณ 8.6 ล้านบาทซึ่ งประกอบด้วยจํานวนเงิ นที่จ่ายในปี
2556 และ 2555 จํานวน 6.6 ล้านบาทและ 2.0 ล้านบาท ตามลําดับ) ซึ่ งแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากภายใต้ “ส่ วนของผู ้
ถือหุน้ ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ น้ สู งกว่ามูลค่า
หุ น้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกิ นนี้ ต้ งั เป็ นทุนสํารองส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้นแยกต่างหากจากทุนสํารองตาม
มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (สํารองตามกฎหมาย) ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ นี้ จะนําไปจ่าย
เป็ นเงินปันผลไม่ได้
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
ในที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้บริ ษทั เพิ่มทุนจดทะเบียน ของ
บริ ษทั จากจํา นวน 130,000,000 บาท (แบ่ งออกเป็ นหุ ้นสามัญ 520,000,000 หุ ้น มูลค่ า หุ ้นละ 0.25 บาท) เป็ น
195,000,000 บาท (แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 780,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.25 บาท) โดยการจดทะเบียนหุ น้ สามัญใหม่
จํานวน 260,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท เป็ นจํานวนเงิน 65 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ที่ออกให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม (ดูหมายเหตุ 18) บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนการเพิ่มทุนนี้ กบั กระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่
8 สิ งหาคม 2557
18. ใบสาคัญแสดงสิ ทธิและกาไรต่ อหุ้น
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ในที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่ อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติ เ ป็ นเอกฉันท์ให้บริ ษทั ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั (“ECF-W1”) ในวันที่ 30 กรกฏาคม 2557 จํานวน 260,000,000
หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมในอัตราส่ วนหุน้ สามัญ 2 หุ น้ ต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยโดยมีรายละเอียด
ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั นี้
อัตราการใช้สิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยสามารถซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนได้

ราคาใช้สิทธิ ต่อหุน้

0.50 บาทต่อหุน้ (ซึ่ งอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ )

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เมื่อครบกําหนด 1 ปี
นับจากวันที่ ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยกําหนดการใช้สิทธิ คือ วันทําการสุ ดท้ายของ
เดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของแต่ละปี จนสิ้ นสุ ดปี ที่ 3 ของการออกใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ โดยวันใช้สิทธิ ครั้งแรกคือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายคือ
วันที่ 28 กรกฏาคม 2560

อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้

เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีคาํ สั่งรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั
จํานวน 260,000,000 หน่วยเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนและอนุญาตให้เริ่ มทําการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
ตั้งแต่วนั ที่ 18 สิ งหาคม 2557 เป็ นต้นไป

40

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยังไม่มีใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญที่ครบกําหนดระยะเวลาที่จะสามารถใช้สิทธิ ได้
ตามที่กาํ หนดไว้ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ด้วยจํานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกในระหว่างปี ซึ่ งแสดงการคํานวณดังได้น้ ี
(พันบาท/พันหุน้ )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
กําไรสําหรับปี
จํานวนหุน้ สามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากการออกหุน้ สามัญใหม่เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ประชาชน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

69,879

40,790

70,983

40,835

520,000

400,000

520,000

400,000

520,000

94,356
494,356

520,000

94,356
494,356

0.134

0.082

0.137

0.082

กาไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรต่อหุน้ ปรับลดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ด้วยจํานวนถัว
เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ ออกในระหว่างปี หลังจากที่ ได้ปรับปรุ งผลกระทบของตราสารที่ อาจเปลี่ยนเป็ นหุ ้น
สามัญปรับลดซึ่ งแสดงการคํานวณดังนี้
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
(พันบาท/พันหุน้ )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
กําไรสําหรับปี
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักขั้นพื้นฐาน
ผลกระทบจากการถือเสมือนว่ามีการใช้สิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ
จํานวนหุน้ สามัญปรับลด

69,879

40,790

70,983

40,835

520,000

494,356

520,000

494,356

92,717
612,717

494,356

92,717
612,717

494,356

0.114

0.082

0.115

0.082

กําไรต่อหุน้ ปรับลด (บาท)
19. สารองตามกฏหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุนสํารอง (“สํารอง
ตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมี
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
20. การจ่ ายเงินปันผลและการจัดสรรสารองตามกฎหมาย
ในที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิให้บริ ษทั (1) จ่ายเงิ นปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2556 แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท (0.01 บาทต่อหุน้ จากกําไรของกิจการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุนและ 0.02 บาทต่อหุ น้ จากกําไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน) เป็ นเงินรวม 15.6 ล้าน
บาทและ (2) จัดสรรกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเพื่อเป็ นสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 1.5 ล้านบาทโดยบริ ษทั ได้
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั (1) จ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลจากกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุน้ ละ 0.0594 บาท เป็ นเงินรวม
ประมาณ 30.9 ล้านบาท และ (2) จัดสรรกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเพื่อเป็ นสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 2.2
ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
นอกจากนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ตามที่กล่าวไว้ในหมาย
เหตุ 19 บริ ษทั ได้จดั สรรกําไรสําหรับปี 2557 และ 2556 เพื่อเป็ นสํารองตามกฎหมายอีกเป็ นจํานวนเงิน 3.6 ล้านบาท
และ 3.0 ล้านบาท ตามลําดับ
21. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
พันบาท

สิ นค้าประกอบ วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
ใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
ค่าไฟฟ้า
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าขนส่ งและค่าระวาง
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
ค่าเช่าและค่าบริ การโชว์รูม
ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและ
สิ นค้าระหว่างผลิต

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2557
2556

791,033
188,002
69,065
53,110
34,136
30,948
26,136
17,880
15,580
11,509
8,740
7,356

752,922
142,676
70,526
44,540
31,837
33,383
22,097
15,105
15,568
11,697
1,676
( 5,779)

791,033
187,998
69,065
53,092
34,136
30,948
26,136
17,880
15,580
11,509
8,740
7,356

752,922
142,651
70,526
44,380
31,837
33,383
22,078
15,104
15,568
11,680
1,676
( 5,779)

(149,651)

( 75,508)

(149,651)

( 75,541)

22. ภาษีเงินได้
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลง
วันที่ 21 ธันวาคม 2554 กําหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้สาํ หรับบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคลเป็ นระยะเวลาสามรอบ
ระยะเวลาบัญชีจากอัตราร้อยละ 30 คงเหลือในอัตราร้อยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี แรกและร้อยละ 20 สําหรับ
สองรอบระยะเวลาบัญชี ถดั มาเป็ นการชัว่ คราว ทั้งนี้ เริ่ มตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2555
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
บริ ษทั ใช้อตั ราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
2556
นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรฉบับที่ 577 พ.ศ.
2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 กําหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้และยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 20 สําหรับบริ ษทั หรื อ
ห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคล ทั้งนี้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกิ นวันที่ 31
ธันวาคม 2558
ภาษีเงินได้ที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
พันบาท

ภาษีเงินได้คาํ นวณจากกําไรทางบัญชีตามอัตราภาษีที่
ประกาศใช้
ผลกระทบจากรายการที่เป็ นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี
ผลกระทบจากรายการที่สามารถหักเป็ นรายจ่ายได้เพิ่มเติม
ผลกระทบจากการได้ลดอัตราภาษีภายใต้การส่ งเสริ มการลงทุน
ภาษีเงินได้คาํ นวณจากกําไรทางภาษี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง
ภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2557
2556

16,570
6,019
( 4,020)
( 1,864)
16,705
( 2,237)
( 1,497)
12,971

16,848
5,734
( 4,013)
( 1,864)
16,705
( 1,953)
( 1,497)
13,255

9,199
6,574
( 2,752)
( 6,642)
6,379
( 495)
( 681)
5,203

9,208
6,565
( 2,752)
( 6,642)
6,379
( 495)
( 681)
5,203

สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
พันบาท
งบการเงินรวม
2557
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกระทบของรายการซึ่ งยังไม่สามารถ
ถือเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษีหรื อรายได้ทางบัญชี *
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
- กําไรจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชี *
- หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออก
จากงาน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกระทบของรายการซึ่ งยังไม่สามารถ
ถือเป็ นรายได้ทางภาษี
- ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร - สุ ทธิ
- ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาเครื่ องจักร - สุ ทธิ
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2556

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2557
2556

2,552
426
43

804
43

2,552
142
43

804
43

656
3,677

593
1,440

656
3,393

593
1,440

5,195
1,666
6,861

5,511
2,847
8,358

5,195
1,666
6,861

5,511
2,847
8,358

23. สิ ทธิพเิ ศษที่ได้ รับจากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ พิเศษจากการได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับ
สิ ทธิ พิเศษหลายประการ เช่น ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจาํ เป็ น ที่นาํ เข้าเพื่อใช้ในกิจการที่ ได้รับ
การส่ งเสริ มตาม (1) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรกึ่งหนึ่งเพื่อใช้ในกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มตาม (2) และ
(3)ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มในจํานวนที่ไม่
เกินขอบเขตที่กาํ หนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเป็ นระยะเวลาสามปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มโดยวันที่เริ่ มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มของบริ ษทั มีดงั นี้
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
(1) กิจการผลิตสิ่ งพิมพ์ เริ่ มมีรายได้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554
(2) กิจการผลิตเครื่ องเรื อนหรื อชิ้นส่ วน (เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางประเภทเก้าอี้) (ยกเว้นที่ผลิตจากไม้หวงห้าม) เริ่ มมีรายได้
เมื่อวันที่ 14 สิ งหคม 2557
(3) กิจการผลิตเครื่ องเรื อนหรื อชิ้นส่ วน (เฟอร์นิเจอร์ไม้บอร์ด) (ยกเว้นที่ผลิตจากไม้หวงห้าม) เริ่ มมีรายได้เมื่อวันที่ 14
สิ งหคม 2557
ในฐานะที่บริ ษทั เป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดต่างๆ ที่กาํ หนด
ไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
ผลการดําเนิ นงานแยกตามกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มและไม่ได้รับการส่ งเสริ มสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 2556 มีดงั นี้

รายได้จากการขาย - สุ ทธิ
รายได้อื่น (รวมกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
วัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์)
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร (รวมขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยน)
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

2557 - งบการเงินรวม (พันบาท)
กิจการที่ได้รับการ
กิจการที่ไม่ได้รับ
ส่ งเสริ มทั้งหมด
การส่ งเสริ ม
147,079
1,061,970

รวม
1,209,049

1,158
( 107,808)
( 10,264)

25,115
( 779,443)
( 98,438)

26,273
( 887,251)
( 108,702)

( 14,955)
( 3,711)
11,499

( 110,616)
( 27,237)
( 12,971)
58,380

( 125,571)
( 30,948)
( 12,971)
69,879

46

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

รายได้จากการขาย - สุ ทธิ
รายได้อื่น (รวมขาดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพนั ธ์)
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร (รวม
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน)
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

กิจการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มทั้งหมด
584,527

2556 - งบการเงินรวม (พันบาท)
กิจการที่ได้รับการ
กิจการที่ไม่ได้รับ
ส่ งเสริ มบางส่ วน
การส่ งเสริ ม
109,893
478,337

รวม
1,172,757

( 10,784)
( 451,742)
( 48,967)

23
( 84,888)
( 9,183)

13,151
( 369,286)
( 41,652)

2,390
( 905,916)
( 99,802)

( 44,894)
( 16,715)
11,425

( 8,440)
( 3,144)
( 563)
3,698

( 36,719)
( 13,524)
( 4,640)
25,667

( 90,053)
( 33,383)
( 5,203)
40,790

รายได้จากการขาย - สุ ทธิ
รายได้อื่น (รวมกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจาก
การวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์)
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร (รวมขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยน)
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

2557 - งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
กิจการที่ได้รับการ
กิจการที่ไม่ได้รับ
ส่ งเสริ มทั้งหมด
การส่ งเสริ ม
รวม
147,079
1,061,631
1,208,710
1,158
( 107,808)
( 10,264)

25,113
( 779,443)
( 98,322)

26,271
( 887,251)
( 108,586)

( 14,955)
( 3,711)
11,499

( 109,003)
( 27,237)
( 13,255)
59,484

( 123,958)
( 30,948)
( 13,255)
70,983
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

รายได้จากการขาย - สุ ทธิ
รายได้อื่น (รวมขาดทุนที่ยงั ไม่
เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพนั ธ์)
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร (รวม
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน)
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
24.

กิจการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มทั้งหมด
584,527

2556 - งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
กิจการที่ได้รับการ กิจการที่ไม่ได้รับ
ส่ งเสริ มบางส่ วน
การส่ งเสริ ม
109,893
477,491

รวม
1,171,911

( 10,784)
( 451,742)
( 48,967)

23
( 84,888)
( 9,183)

13,136
( 369,300)
( 40,983)

2,375
( 905,930)
( 99,133)

( 44,894)
( 16,715)
11,425

( 8,440)
( 3,144)
( 563)
3,698

( 36,468)
( 13,524)
( 4,640)
25,712

( 89,802)
( 33,383)
( 5,203)
40,835

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญจาแนกตามส่ วนงานดาเนินงาน

รายได้จากการขาย รายได้อื่น ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายอื่น และกําไร/ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็ นข้อมูลทางการเงิน
ที่สาํ คัญและเป็ นข้อมูลหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยซึ่ งถูกนําเสนอให้กบั ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน
อย่างสมํ่าเสมอและถูกใช้ในการประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานดําเนิ นงาน (ซึ่ ง
กําหนดจากส่ วนงานที่รายงานเป็ นการภายใน) ที่มีสัดส่ วนเป็ นสาระสําคัญสองส่ วนงานคือ (1) เฟอร์ นิเจอร์ ไม้และแผ่น
ไม้ประกอบ (เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางและเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ ด) และ (2) ส่ วนงานอื่นๆ เช่น กระดาษปิ ดผิว ไม้แปร
รู ปอบแห้ง และวัสดุตกแต่งเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ เป็ นส่ วนงานย่อยที่มีสัดส่ วนไม่เป็ นสาระสําคัญ บริ ษทั บันทึกรายการโอน
ระหว่างส่ วนงานในราคาทุนโดยนโยบายการบัญชี ที่ใช้กบั ส่ วนงานดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นไปตาม
นโยบายการบัญชี ตามที่ กล่าวในหมายเหตุ 3 นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่สามารถจําแนกข้อมูลสิ นทรัพย์และ
หนี้สินตามส่ วนงานได้โดยไม่มีตน้ ทุนที่เกินจําเป็ น
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
ข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
พันบาท
งบการเงินรวม
รายได้จากการขาย - สุ ทธิ
- เฟอร์นิเจอร์ไม้และแผ่นไม้ประกอบ
- ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
รวม
รายได้อื่น (รวมกําไร/ขาดทุนที่ยงั
ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพนั ธ์)
- เฟอร์นิเจอร์ไม้และแผ่นไม้ประกอบ
- ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
รวม
ต้นทุนขาย
- เฟอร์นิเจอร์ไม้และแผ่นไม้ประกอบ
- ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น (รวมกําไร/ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน)
- เฟอร์นิเจอร์ไม้และแผ่นไม้ประกอบ
- ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
รวม
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
- เฟอร์นิเจอร์ไม้และแผ่นไม้ประกอบ
- ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2557
2556

2557

2556

1,137,920
71,129
1,209,049

1,119,564
53,193
1,172,757

1,137,920
70,790
1,208,710

1,119,564
52,347
1,171,911

26,152
121
26,273

( 488)
2,878
2,390

26,152
119
26,271

( 488)
2,863
2,375

796,461
90,790
887,251

843,835
62,081
905,916

796,461
90,790
887,251

843,835
62,095
905,930

253,743
11,478
265,221

214,788
8,450
223,238

253,743
9,749
263,492

214,787
7,531
222,318

113,868
( 31,018)
82,850

60,453
( 14,460)
45,993

113,868
( 29,630)
84,238

60,453
( 14,415)
46,038
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
ข้ อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ (ที่สามารถจาแนกได้ อย่ างสมเหตุสมผล)
พันบาท
งบการเงินรวม
รายได้จากการขายต่างประเทศ - สุ ทธิ
- ญี่ปุ่น
- บาเรน
- สหรัฐอเมริ กา
- สาธารณรัฐชิลี
- ไต้หวัน
- ฟิ ลิปปิ นส์
- อินเดีย
- สิ งคโปร์
- ประเทศอื่น ๆ
รวม
รายได้จากการขายในประเทศ - สุ ทธิ
รวมรายได้จากการขาย - สุ ทธิ

2557

2556

619,326
58,472
32,401
7,080
7,023
6,251
3,409
2,514
5,058
741,534
467,515
1,209,049

682,169
26,209
14,776
1,753
8,184
2,237
2,571
2,331
740,230
432,527
1,172,757

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2557
2556
619,326
58,472
32,401
7,080
7,023
6,251
3,409
2,514
5,058
741,534
467,176
1,208,710

682,169
26,209
14,776
1,753
8,184
2,237
2,571
2,331
740,230
431,681
1,171,911

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนใดๆ ที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย
ข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ ารายใหญ่ (ลูกค้ าที่มยี อดรายการค้ าเกินกว่ าร้ อยละ 10 ของยอดรายการค้ ารวม)
ร้อยละของยอดที่มีกบั ลูกค้ารายใหญ่ต่อยอดรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2557
2556
2557
2556
รายได้จากการขาย - สุ ทธิ
- เฟอร์นิเจอร์ไม้และแผ่นไม้ประกอบ
- ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
รายได้จากการขาย - สุ ทธิ
- ต่างประเทศ
- ในประเทศ
- รวม

42.64
-

49.05
-

42.64
-

49.05
-

48.40
24.64
39.21

54.52
33.66
46.83

48.40
24.66
39.22

54.52
33.73
46.86
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
25. การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินงานของบริ ษทั และเพื่อป้องกันความผันผวนของกระแสเงินสด
ความเสี่ ยงจากการให้ สินเชื่ อ
ความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อเกิดจากการที่ลูกค้าหรื อคู่สญ
ั ญาไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์จะปฏิบตั ิตามข้อตกลงทางการ
เงินและตามสัญญาที่ให้ไว้กบั บริ ษทั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายในการป้ องกันความเสี่ ยงนี้ โดยการวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินของลูกค้าและคู่สญ
ั ญาเป็ นระยะ ๆ
มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นมูลค่าสู งสุ ดที่อาจเกิดจากความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั มีรายการค้าที่สาํ คัญในต่างประเทศซึ่ งรวมถึงการนําเข้าสิ นค้าและวัตถุดิบและการส่ งออกสิ นค้าของบริ ษทั ซึ่ งอาจ
ทําให้บริ ษทั ได้รับความเสี่ ยงจากความผันผวนของเงินตราต่างประเทศ ในทางปฏิบตั ิบริ ษทั ลดความเสี่ ยงนี้ โดยการจับคู่
(Matching) เงินรับชําระจากลูกค้า (ลูกหนี้ ) และเงินจ่ายชําระแก่ผขู ้ าย (เจ้าหนี้ ) โดย เริ่ มตั้งแต่ปี 2552 บริ ษทั ได้เริ่ มใช้
สัญญาซื้ อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ ยงนี้ (ดูหมายเหตุ 28)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศที่ สําคัญซึ่ งไม่ได้มีการ
ป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

พันเหรี ยญสหรัฐ

สิ นทรัพย์ที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
2557
2556
778
-

หนี้สินที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
2557
2556
79
618
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของบริ ษทั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่ อว่าบริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยที่ เป็ น
สาระสําคัญ เนื่องจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริ ษทั มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด
มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนเครื่ องมือทางการเงินในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความ
รอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กัน มูลค่ายุติธรรมได้มาจากราคาตลาดที่กาํ หนดหรื อกระแสเงินสดคิดลด
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีการและสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้ ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น มีราคาตามบัญชี ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่ องจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินเหล่านี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดซึ่ งแสดงด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายและหนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงานมีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารมีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่ งเป็ นอัตราท้องตลาดมีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยและหนี้ สินตามสัญญาเช่ าซื้ อและสัญญาเช่ าการเงิ นไม่สามารถคํานวณมูลค่ายุติธรรมได้อย่าง
เหมาะสมโดยไม่มีตน้ ทุนที่เกินจําเป็ น
26. การจัดการส่ วนทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุ นที่ สําคัญของบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อย คื อ การจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ างทางการเงิ นที่
เหมาะสมและการดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ) เท่ากับ 2.10 :
1.00 และ 2.17 : 1.00 ตามลําดับ
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บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
27. กองทุนสารองเลีย้ งชีพของพนักงานซึ่งจดทะเบียนแล้ ว
ในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ได้จดั ให้มีเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยง
ชี พ พ.ศ. 2530 สําหรับพนักงานของบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิ กของกองทุน ตาม
ข้อบังคับของกองทุน บริ ษทั และพนักงานจะจ่ายเงินสมทบและเงิ นสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงิ นเดื อน
พนักงาน กองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พพนักงานจะจ่ ายเงิ นทุ นเลี้ ยงชี พแก่ พนักงานตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ไว้ในข้อบังคับของ
กองทุน
ส่ วนที่บริ ษทั จ่ายสมทบซึ่ งบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับปี 2557 และ 2556 มีจาํ นวนเงินประมาณ 0.9 ล้านบาท และ 0.8
ล้านบาท ตามลําดับ
28. อื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มี
ก.

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าพื้นที่ และบริ การเพื่อใช้เป็ นสํานักงานสาขาซึ่ งสัญญาดังกล่าวมีกาํ หนดระยะเวลา
ระหว่าง 1 ถึง 3 ปี ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว บริ ษทั ผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การเป็ นเงินรวม
ปี ละประมาณ 14.8 ล้านบาท นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จ่ายเงิ นประกันตามสัญญาดังกล่าวแก่บริ ษทั ผูใ้ ห้เช่ าเป็ น
จํานวนเงิ นประมาณ 4.0 ล้านบาท ซึ่ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของ “เงินมัดจําและเงินประกัน” ในงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน

ข.

หนังสื อคํ้าประกันบริ ษทั ซึ่ งออกโดยธนาคารในประเทศสองแห่ งให้กบั บริ ษทั เอกชนแห่ งหนึ่ งและหน่วยงาน
รัฐบาลแห่งหนึ่งเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 4.0 ล้านบาท

ค.

เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยงั ไม่ได้ใช้กบั ธนาคารในประเทศสองแห่งเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 3.0 ล้านบาท

ง.

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 1.0 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐซึ่ งคิดเป็ นเงินบาทมีจาํ นวนเงินรวมประมาณ 29.1 ล้านบาท (มูลค่ายุติธรรมมีจาํ นวนเงินประมาณ
32.4 ล้านบาท) สัญญาขายเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีระยะเวลาครบกําหนดในเดือนเมษายน 2558
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สัญญาแต่งตั้งบริ ษทั ที่ปรึ กษาทางการเงินในประเทศสองแห่ งซึ่ งลงวันที่ 11 กันยายน 2557 โดยบริ ษทั ดังกล่าวจะ
ให้คาํ ปรึ กษาแก่บริ ษทั ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับแผนการจัดโครงสร้างของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั การเพิ่มทุน การจัดตั้ง
บริ ษทั ผูล้ งทุน (Holding Company) หรื อบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ (ดูหมายเหตุ 29) รวมถึงการออกและเสนอขายหุ ้น
สามัญครั้งแรกต่อประชาชนและการเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายหุ น้ สามัญของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเพื่อการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรั พย์ในอนาคต ภายใต้เงื่ อนไขของสัญญาดังกล่าว บริ ษทั ตกลงที่ จะชําระค่ าธรรมเนี ยมที่ ปรึ กษา
ทางการเงินเป็ นจํานวนเงินตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ การให้บริ การของบริ ษทั ที่ปรึ กษาทางการเงินดังกล่าว
จะสิ้ นสุ ดลงเมื่อบริ ษทั ดังกล่าวได้ดาํ เนิ นการให้คาํ ปรึ กษาแก่บริ ษทั ครบถ้วนตามขอบเขตของการให้บริ การตาม
สัญญานี้แล้ว

ฉ.

บันทึ กข้อตกลงเพื่อความเข้าใจ (“MOU”) ซึ่ งลงวันที่ 18 กันยายน 2557 เพื่อร่ วมดําเนิ นโครงการผลิตไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคากับบริ ษทั กันกุลเอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด (มหาชน) (“GUNKUL”) บริ ษทั และ GUNKUL
จะร่ วมกันจัดตั้งบริ ษทั ขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 74.99 : 25.01 ตามลําดับ โดย
บริ ษทั จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในส่ วนการจัดหาสิ ทธิ ในการเช่าและ/หรื อสิ ทธิ ในการใช้พ้ืนที่หลังคาเพื่อติดตั้งแผง โซ
ล่าเซลล์สาํ หรับการประกอบการเพื่อยื่นเป็ นผูเ้ สนอขายไฟฟ้ า การบริ หารจัดการ รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุน
ส่ วน GUNKUL จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในส่ วนของการบริ การจัดหาอุปกรณ์ การจัดซื้ อและการก่อสร้างสําหรับ
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อให้โครงการสามารถดําเนิ นการได้ตามข้อตกลงของสัญญา
ซื้ อขายไฟฟ้า (“PPA”) ในอนาคตรวมถึงจะเป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านการจัดการและบํารุ งรักษาโครงการ ภายใต้การร่ วม
ดําเนินงานของโครงการดังกล่าวข้างต้น ทั้งสองฝ่ ายมีหน้าที่ยื่นขอรับอนุญาตเป็ นผูเ้ สนอขายไฟฟ้ าให้แก่การไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค (“กฟภ.”) หรื อการไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) ตามแต่กรณี ต่อไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ยัง
ไม่ได้เริ่ มดําเนินการหรื อขั้นตอนใดๆที่มีนยั สําคัญเกี่ยวกับโครงการนี้

29. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ก.

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษทั ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยอีกแห่ งหนึ่ งในลักษณะของบริ ษทั ผู ้
ลงทุน (Holding Company) ซึ่ งได้แก่ บริ ษทั อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียนจํานวน 1.0 ล้านบาท โดย
บริ ษทั ถือหุ น้ ในบริ ษทั ดังกล่าวร้อยละ 51 และส่ วนที่เหลืออีกร้อยละ 49 ถือโดยบุคคลธรรมดา 3 ท่านซึ่ งไม่ใช่
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกันกับ ริ ษ ัท ทั้ง นี้ การลงทุ นของบริ ษ ัท ในบริ ษ ัท ย่ อยดังกล่ า วได้รั บ อนุ ม ัติ จากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557

54

บริษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
ข.

ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั (1)
จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2557 ในอัตราหุน้ ละ 0.069 บาท เป็ นเงินรวมประมาณ 35.88 ล้านบาทแก่
ผูถ้ ือหุ ้นและกําหนดวันจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 (2) จัดสรรกําไรเพื่อเป็ นสํารองตาม
กฎหมายสําหรับปี 2557 เป็ นจํานวนเงินรวม 5.1 ล้านบาทและ (3) จัดตั้งบริ ษทั ย่อยในประเทศญี่ปุ่นผ่านการถือหุ น้
ทางอ้อมโดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและขายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ค.

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาใช้ลิขสิ ทธิ์ กับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ งซึ่ งเป็ นตัวแทนที่
ได้รับอนุ ญาตจากเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ ในต่ างประเทศ ภายใต้เงื่ อนไขของสัญญาดังกล่าว บริ ษ ทั มี สิ ทธิ ในการใช้
ภาพลักษณ์ และลายภาพผลิ ตภัณฑ์และทรั พย์สินของเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ ในการผลิ ตสิ นค้า ของบริ ษทั เพื่ อขายใน
ประเทศโดยผ่านช่องทางการขายตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั ผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าลิขสิ ทธิ์ และ
ค่าสิ ทธิ ในการขายในอัตราตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาและสัญญานี้จะสิ้ นสุ ดลงในเดือนมีนาคม 2560

30.

การอนุมตั งิ บการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
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