
  

  

 

 

 
บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 



  

  

1 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยซ่ึงประกอบดว้ยงบ
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมาย
เหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี  
 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้น
จรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
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การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึง
รวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ
เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
 
ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบ
การเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
 
 
 
(นายเมธี รัตนศรีเมธา) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3425 
 
บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
27 กมุภาพนัธ์ 2558 



บริษทั อสีต์โคสท์เฟอร์นเิทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

สินทรัพย์

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 32,021,511             3,472,392               31,403,417             3,233,372               
ลูกหน้ีการคา้
-   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 5 8,633,826               10,274,916             12,282,843             16,075,791             
-   บริษทัอ่ืน - สุทธิ 5 146,864,858           158,108,820           144,199,756           151,571,436           
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 6 419,986,222           288,547,102           419,986,222           288,547,102           
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน
-   ลูกหน้ีภาษีมลูคา่เพ่ิม 8,464,267               5,318,661               8,464,267               5,318,661               
-   ลูกหน้ีอ่ืน 6,790,515               3,008,817               6,790,515               3,008,817               
-   คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,091,242               6,409,122               4,091,242               6,409,122               
-   อ่ืนๆ 4,617,938               5,182,031               4,608,438               5,171,354               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 631,470,379           480,321,861           631,826,700           479,335,655           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 7 30,000,000             -                          30,000,000             -                          
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทนุ 8 -                          -                          999,500                  999,500                  
เงินลงทนุในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 9 2,000,000               2,000,000               2,000,000               2,000,000               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10, 12, 15, 16 372,996,599           388,498,947           372,996,599           388,498,947           
ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย ์- สุทธิ 10 183,579,331           206,492,343           183,579,331           206,492,343           
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 11 4,418,053               4,011,808               4,418,053               4,011,808               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 3,677,289               1,440,506               3,393,838               1,440,506               
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน
-   เงินมดัจ าและเงินประกนั 4, 28 9,084,097               8,459,148               9,084,097               8,459,148               
-   อ่ืนๆ - สุทธิ 4 1,445,908               685,473                  1,445,908               685,473                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 607,201,277           611,588,225           607,917,326           612,587,725           

รวมสินทรัพย์ 1,238,671,656        1,091,910,086        1,239,744,026        1,091,923,380        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
บาท
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บริษทั อสีต์โคสท์เฟอร์นเิทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7, 10, 12 330,984,876           352,626,573           330,984,876           352,626,573           
เจา้หน้ีจากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีการคา้ 5 41,774,369             43,089,874             41,774,369             43,089,874             
เจา้หน้ีการคา้
-   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                          192,960                  -                          192,960                  
-   บริษทัอ่ืน 135,180,017           145,884,178           135,180,017           145,884,178           
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 2,104,027               1,383,977               2,104,027               1,383,977               
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน
ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10, 16 10,684,460             11,706,258             10,684,460             11,706,258             
เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10, 15 66,965,775             50,196,829             66,965,775             50,196,829             
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8,723,417               3,759,145               8,723,417               3,759,145               
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 13, 28 48,162,706             65,057,311             48,077,640             65,017,719             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 644,579,647           673,897,105           644,494,581           673,857,513           

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 10, 16 17,814,978             17,950,683             17,814,978             17,950,683             
ก าไรจากการขายและเช่ากลบัคืนรอตดับญัชี 10, 16 215,076                  213,873                  215,076                  213,873                  
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 15 166,799,838           43,682,857             166,799,838           43,682,857             
หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน 14 3,280,931               2,967,417               3,280,931               2,967,417               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 6,861,674               8,358,258               6,861,674               8,358,258               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 194,972,497           73,173,088             194,972,497           73,173,088             

รวมหนีสิ้น 839,552,144           747,070,193           839,467,078           747,030,601           

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุจดทะเบียน - หุน้สามญั 780,000,000 หุน้ในปี 2557 และ
520,000,000 หุน้ ในปี 2556 มลูคา่หุน้ละ 0.25 บาท 17, 18 195,000,000           130,000,000           195,000,000           130,000,000           
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ - หุน้สามญั 520,000,000 หุน้ มลูคา่
หุน้ละ 0.25 บาท 130,000,000           130,000,000           130,000,000           130,000,000           
ส่วนเกินมลูคา่หุน้ 17 105,482,882           105,482,882           105,482,882           105,482,882           
ก าไรสะสม
-  จดัสรรเพ่ือส ารองตามกฎหมาย 19, 20 16,600,000             11,500,000             16,600,000             11,500,000             
-  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 187,960,767           117,364,720           189,118,203           117,417,606           
รวม 440,043,649           364,347,602           441,201,085           364,400,488           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อหุน้ 10, 22 (40,924,137)            (19,507,709)            (40,924,137)            (19,507,709)            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 399,119,512           344,839,893           400,276,948           344,892,779           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,238,671,656        1,091,910,086        1,239,744,026        1,091,923,380        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                          -                          -                          -                          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
บาท
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
รายได้
รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ 4, 24 1,209,049,210   1,172,757,085   1,208,710,368   1,171,911,107    
รายไดอ่ื้น
-  ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ
   วดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 13, 28 9,091,562          (12,380,005)       9,091,562          (12,380,005)        
-  อ่ืนๆ 17,181,046        14,769,501        17,179,747        14,755,253         
รวมรายได้ 1,235,321,818   1,175,146,581   1,234,981,677   1,174,286,355    

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 4 887,250,755      905,916,568      887,250,755      905,930,092       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 4 108,701,771      99,801,757        108,586,549      99,132,918         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 11 118,214,583      95,831,676        116,601,663      95,581,093         
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียน 7,356,295          (5,778,596)         7,356,295          (5,778,596)          
ตน้ทุนทางการเงิน 16 30,948,156        33,382,675        30,948,156        33,382,675         
รวมค่าใช้จ่าย 21 1,152,471,560   1,129,154,080   1,150,743,418   1,128,248,182    

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 82,850,258        45,992,501        84,238,259        46,038,173         

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 22, 23 12,971,360        5,202,867          13,254,811        5,202,867           

ก าไรส าหรับปี 69,878,898        40,789,634        70,983,448        40,835,306         

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                     -                     -                     -                      

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 69,878,898        40,789,634        70,983,448        40,835,306         

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 18 0.134                 0.082                 0.137                 0.082                   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 18 0.114                 0.082                 0.115                 0.082                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

5



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

ทุนท่ีออก จดัสรร ส่วนเกินทุนจากการ รวมองคป์ระกอบ
และช าระ ส่วนเกิน เพ่ือส ารอง รวมธุรกิจภายใต้ อ่ืนของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ แลว้ มูลคา่หุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม อาคาร เคร่ืองจกัร การควบคุมเดียวกนั ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 100,000,000 - 6,300,000 90,442,625 196,742,625 151,997,538 68,380,451 (217,665,794) 2,712,195 199,454,820
ขายอุปกรณ์ 10 - - - (13,203) (13,203) - (10,796) 23,999 13,203 -
เงินสดรับจากการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน 17 30,000,000 105,482,882 - - 135,482,882 - - - - 135,482,882
จดัสรรก าไรเพ่ือเป็นส ารองตามกฎหมาย 20 - - 5,200,000 (5,200,000) - - - - - -
เงินปันผลจ่าย 20 - - - (30,887,443) (30,887,443) - - - - (30,887,443)
โอนไปก าไรสะสม 10, 22 - - - 22,233,107 22,233,107 (8,377,768) (13,855,339) - (22,233,107) -
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - 40,789,634 40,789,634 - - - - 40,789,634
ยอดคงเหลือส้ินปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 130,000,000 105,482,882 11,500,000 117,364,720 364,347,602 143,619,770 54,514,316 (217,641,795) (19,507,709) 344,839,893
จดัสรรก าไรเพ่ือเป็นส ารองตามกฎหมาย 20 - - 5,100,000 (5,100,000) - - - - - -
เงินปันผลจ่าย 20 - - - (15,599,279) (15,599,279) - - - - (15,599,279)
โอนไปก าไรสะสม 10, 22 - - - 21,416,428 21,416,428 (8,214,890) (13,201,538) - (21,416,428) -
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - 69,878,898 69,878,898 - - - - 69,878,898
ยอดคงเหลือส้ินปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 130,000,000 105,482,882 16,600,000 187,960,767 440,043,649 135,404,880 41,312,778 (217,641,795) (40,924,137) 399,119,512

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม
ก าไรสะสม

ส่วนเกินทุนจากการตีราคา - สุทธิ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

บาท
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บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

ทุนท่ีออก จดัสรร ส่วนเกินทุนจากการ รวมองคป์ระกอบ
และช าระ ส่วนเกิน เพ่ือส ารอง รวมธุรกิจภายใต้ อ่ืนของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ แลว้ มูลคา่หุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม อาคาร เคร่ืองจกัร การควบคุมเดียวกนั ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 100,000,000 - 6,300,000 90,449,839 196,749,839 151,997,538 68,380,451 (217,665,794) 2,712,195 199,462,034
ขายอุปกรณ์ 10 - - - (13,203) (13,203) - (10,796) 23,999 13,203 -
เงินสดรับจากการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน 17 30,000,000 105,482,882 - - 135,482,882 - - - - 135,482,882
จดัสรรก าไรเพ่ือเป็นส ารองตามกฎหมาย 20 - - 5,200,000 (5,200,000) - - - - - -
เงินปันผลจ่าย 20 - - - (30,887,443) (30,887,443) - - - - (30,887,443)
โอนไปก าไรสะสม 10, 22 - - - 22,233,107 22,233,107 (8,377,768) (13,855,339) - (22,233,107) -
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - 40,835,306 40,835,306 - - - - 40,835,306
ยอดคงเหลือส้ินปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 130,000,000 105,482,882 11,500,000 117,417,606 364,400,488 143,619,770 54,514,316 (217,641,795) (19,507,709) 344,892,779
จดัสรรก าไรเพ่ือเป็นส ารองตามกฎหมาย 20 - - 5,100,000 (5,100,000) - - - - - -
เงินปันผลจ่าย 20 - - - (15,599,279) (15,599,279) - - - - (15,599,279)
โอนไปก าไรสะสม 10, 22 - - - 21,416,428 21,416,428 (8,214,890) (13,201,538) - (21,416,428) -
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - 70,983,448 70,983,448 - - - - 70,983,448
ยอดคงเหลือส้ินปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 130,000,000 105,482,882 16,600,000 189,118,203 441,201,085 135,404,880 41,312,778 (217,641,795) (40,924,137) 400,276,948

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะบริษทั
ก าไรสะสม

ส่วนเกินทุนจากการตีราคา - สุทธิ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

บาท
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บริษทั อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

2557 2556 2557 2556
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 82,850,258       45,992,501       84,238,259       46,038,173       
ปรับปรุงดว้ย
ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี 69,065,321       70,526,015       69,065,321       70,526,015       
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน 2,129,534         -                   712,281            -                   
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 313,514            129,841            313,514            129,841            
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 8,739,663         1,676,186 8,739,663         1,676,186
ขาดทนุ (ก าไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่ายติุธรรม
ของตราสารอนุพนัธ์ (9,091,562)       12,380,005       (9,091,562)       12,380,005       
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน (60,689)            (315,727)          (60,689)            (315,727)          
ก าไรจากการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (241,375)          (429,651)          (241,375)          (429,651)          
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ -                   19,277              -                   19,277              
ดอกเบ้ียรับ (271,257)          (576,580)          (271,257)          (576,580)          
ดอกเบ้ียจ่าย 30,948,156       33,382,675       30,948,156       33,382,675       
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
ลูกหน้ีการคา้ 10,868,441       (57,324,420)     10,565,270       (57,678,244)     
สินคา้คงเหลือ (140,178,783)   (79,003,929)     (140,178,783)   (79,036,349)     
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   1,047                -                   -                   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4,559,005)       855,731            (4,560,182)       866,908            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,032,324)       (1,077,187)       (2,032,324)       (1,077,187)       
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
เจา้หน้ีการคา้ (10,897,121)     (20,518,142)     (10,897,121)     (20,518,142)     
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 720,050            (1,367,010)       720,050            (1,367,010)       
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (6,633,005)       19,094,785       (6,678,479)       19,277,676       

31,669,816       23,445,417       31,290,742       23,297,866       
จ่ายภาษีเงินได้ (11,740,455)     (6,607,998)       (11,740,455)     (6,607,998)       
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 19,929,361       16,837,419       19,550,287       16,689,868       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชเ้พ่ิมข้ึน (30,000,000)     -                   (30,000,000)     -                   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (28,075,186)     (32,521,123)     (28,075,186)     (32,521,123)     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (1,898,559)       (1,289,700)       (1,898,559)       (1,289,700)       
เงินสดรับจากการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,701,701         364,486            1,701,701         364,486            
รับดอกเบ้ีย 271,257            572,987            271,257            572,987            
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (58,000,787)     (32,873,350)     (58,000,787)     (32,873,350)     

งบการเงินเฉพาะบริษทังบการเงินรวม
บาท

                         
8



บริษทั อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

2557 2556 2557 2556
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (21,679,032)     (41,576,842)     (21,679,032)     (41,576,842)     
เจา้หน้ีจากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,315,505)       19,442,084       (1,315,505)       19,442,084       
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงินลดลง (12,700,607)     (10,311,667)     (12,700,607)     (10,311,667)     
เงินกูย้มืระยะยาวเพ่ิมข้ึน 269,900,000     5,000,000         269,900,000     5,000,000         
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (130,014,073)   (36,461,350)     (130,014,073)   (36,461,350)     
เงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (สุทธิจากค่าใชจ่้าย
ในการเสนอขายหุ้นจ านวน 6,517,118 บาทในปี 2556) -                   137,482,882     -                   137,482,882     
เงินสดรับจากการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ภายใตส้ญัญาขายและเช่ากลบัคืน 9,715,000         7,837,909         9,715,000         7,837,909         
จ่ายเงินปันผล (15,599,279)     (30,887,443)     (15,599,279)     (30,887,443)     
จ่ายดอกเบ้ีย (31,685,959)     (32,643,695)     (31,685,959)     (32,643,695)     
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 66,620,545       17,881,878       66,620,545       17,881,878       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ - สุทธิ 28,549,119       1,845,947         28,170,045       1,698,396         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 3,472,392         1,626,445         3,233,372         1,534,976         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 32,021,511       3,472,392         31,403,417       3,233,372         

ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
ก.  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี
เงินสดในมือ 685,932            419,985            438,877            389,985            
บญัชีกระแสรายวนักบัธนาคาร 3,186,598         1,450,718         2,815,559         1,241,698         
เงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคาร 28,148,981       1,601,689         28,148,981       1,601,689         
รวม 32,021,511       3,472,392         31,403,417       3,233,372         
ข.  รายการที่ไม่เป็นเงนิสด
ซ้ือยานพาหนะและเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โดยการท าสญัญา
เช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 11,543,104       13,418,659       11,543,104       13,418,659       
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โดยยงัไม่ไดช้ าระเงินแก่ผูข้าย -                   67,290              -                   67,290              
ก าไรจากการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และเช่ากลบัคืน 173,022            97,782              173,022            97,782              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
 

10 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงเดิมช่ือ บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จาํกดั จดทะเบียนเป็น
บริษทัจาํกดัในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2542 และต่อมาไดแ้ปรสภาพการเป็นนิติบุคคลจากการเป็นบริษทัจาํกดั
ภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ป็นบริษทัมหาชนจาํกดัภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2555 และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2556 (ดูหมายเหตุ 1 7) 
บริษทัดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไมป้าร์ติเคิลบอร์ดแบบประกอบดว้ยตนเอง เฟอร์นิเจอร์ไม้
ยาง ไมแ้ปรรูปอบแหง้ กระดาษปิดผิวไมแ้ละวสัดุตกแต่งเฟอร์นิเจอร์สาํหรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ  
 
บริษทัมีสาํนกังานใหญ่ซ่ึงจดทะเบียนตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 37/9 หมู่ 3 ถนนบา้นบึง-แกลง ตาํบลทางเกวียน อาํเภอแกลง จงัหวดั
ระยอง 21110 และมีสาํนกังานสาขาซ่ึงจดทะเบียนแลว้รวม 15 แห่ง โดยมีสถานท่ีตั้งอยู่ในจงัหวดักรุงเทพและนนทบุรี 
จงัหวดัละ 3 แห่ง ปทุมธานีและชลบุรีจงัหวดัละ 2 แห่ง และระยอง เชียงใหม่ สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา และนครราชสีมา
จงัหวดัละ 1 แห่ง  
 
บริษทั วีวี-เดคคอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุน้อยู่ร้อยละ 99.95 จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัในประเทศไทย
เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2554 โดยดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจาํหน่ายกระดาษปิดผิวและวสัดุตกแต่งเฟอร์นิเจอร์สาํหรับ
ตลาดในประเทศ และมีสํานกังานจดทะเบียนตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 25/28 หมู่ 12 ตาํบลบึงคาํพร้อย อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดั
ปทุมธานี 12150 
 
2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 
 
งบการเงินน้ีไดถู้กจดัทาํข้ึนเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยรวมถึง
การตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงันั้น งบการเงินน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ท่ีถูกจดัทาํข้ึนเพ่ือแสดงฐานะ
การเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น 
 
ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั งบการเงินน้ีถูกจดัทาํข้ึนโดยถือเกณฑก์ารบนัทึกตามราคา
ทุนเดิม 
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งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ไดร้วมบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีบริษทัมี
อาํนาจควบคุมหรือถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
 

      สดัส่วนการถือหุน้ 
      ทางตรงของบริษทั 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน (พนับาท)   (ร้อยละ) 
บริษทั วีวี-เดคคอร์ จาํกดั    จาํหน่ายกระดาษปิดผิวและ

วสัดุตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ 
 1,000  99.95 

 
รายการบญัชีระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวมแลว้ 
 
การปรับปรุงและการออกมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานใหม่ 
 
สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีหลายฉบบัซ่ึงไดถู้กประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหวา่งปี 2556 
และ 2557 เก่ียวกบัการปรับปรุงและการออกมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความ
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
 
ก) มีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555)    การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555)  งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555)  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555)  สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555)  รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555)  ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555)  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555)  งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555)  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555)  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3   
(ปรับปรุง 2555)  

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5  
(ปรับปรุง 2555) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงาน 
ท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2555)  

ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15  ส่ิงจูงใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27   การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของ
กฎหมายตามสญัญาเช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1   การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การ
บูรณะ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4  เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า
หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที
29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมี
เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10   งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 
ข) มีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 

13 
 

ทั้งน้ี การนาํมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชีและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้มาเร่ิมถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบท่ีเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 
อย่างไรก็ดี สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีเพ่ิมเติมอีกหลายฉบบัซ่ึงไดถู้กประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาในระหว่างปี 2557 และ 2558 เก่ียวกบัการปรับปรุงและการออกมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 โดยบริษทัและบริษทัย่อยยงัไม่ไดน้าํมาเร่ิมถือ
ปฏิบติัในการจดัทาํงบการเงินน้ีและไม่มีนโยบายในการนาํมาเร่ิมถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชนพ์นกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนการกูย้ืม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออก

จากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์

อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557)  สญัญาประกนัภยั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงาน

ท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)   ส่วนงานดาํเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10  งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11  การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง

อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การ
บูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2557) 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนร้ือถอน การบูรณะ และการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 
เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะ
เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2557) 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์ขอ้กาํหนด
เงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนข์อง
พนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2557) 

สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2557) 

การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2557) 

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองแบบ
เปิด 
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ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้และเช่ือวา่เม่ือนาํมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้มาเร่ิมถือปฏิบติัจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 
บริษทัและบริษทัย่อยเปิดเผยขอ้มูลสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เพ่ือเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบในงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557ในลกัษณะของตวัเลขท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดถู้กจดัทาํข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ีซ่ึงได้
ถูกนาํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินภายในประเทศ 
 
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 
เกณฑ์การจดัท างบการเงนิรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 
รายการบญัชีท่ีมีนยัสาํคญัระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยไดถู้กตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวมแลว้ 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือ
ทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันั้นเพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของ
บริษทัย่อย งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมได้
ส้ินสุดลง 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ในบริษทัย่อยโดยท่ีไม่ไดท้าํใหบ้ริษทัใหญ่สูญเสียอาํนาจในการ
ควบคุม บริษทับนัทึกส่วนเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นรายการในส่วนของผูถื้อหุน้ แต่หากการเปล่ียนแปลงมีผลทาํให้เกิด
การสูญเสียอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย มูลค่าของส่วนไดเ้สียคงเหลือท่ีถืออยู่จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและ
รับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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การใช้ประมาณการ 
 
ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฝ่ายบริหารมีความจาํเป็นตอ้งใช้
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีกระทบต่อรายได ้ รายจ่าย สินทรัพย ์และหน้ีสิน  เพ่ือประโยชน์ในการกาํหนดมูลค่า
ของสินทรัพย ์ หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  ดว้ยเหตุดงักล่าวผลของรายการเม่ือเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไป
จากท่ีไดป้ระมาณการไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการ
จะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ  
และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบงวดปัจจุบนัและอนาคต 
 
ทั้งน้ี ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนมาเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลประมาณการและสมมติฐานตามท่ีเปิดเผยไวใ้นสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัในส่วนของลูกหน้ีการคา้ สินคา้
คงเหลือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประมาณการหน้ีสิน ผลประโยชนข์องพนกังานและขอ้มูลตามท่ี
เปิดเผยในหมายเหตุ 14 22 และ 25 
 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซ่ึงแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนประกอบดว้ย เงินสดในมือและเงิน
ฝากสถาบนัการเงิน รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดใน
จาํนวนท่ีทราบไดซ่ึ้งครบกาํหนดภายในสามเดือนหรือนอ้ยกว่า และไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใชห้รือติดภาระคํ้าประกนั
และมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่านอ้ยหรือไม่มีนยัสาํคญั 
 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้แยกแสดงไวใ้นบญัชี “เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้” ภายใต้
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ลูกหนีก้ารค้า ลูกหนีอ่ื้นและค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาท่ีระบุไวใ้นใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   
 
บริษทัและบริษทัย่อยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามจาํนวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได้ ทั้งน้ี โดยการ
ประมาณจากประสบการณ์การเรียกเกบ็หน้ีในอดีตควบคู่กบัการวิเคราะห์สถานะปัจจุบนัของลูกหน้ี 
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สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ลา้สมยัและเคล่ือนไหวช้าหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนของสินคา้คงเหลือคาํนวณโดยวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน 
 
ตน้ทุนสินคา้คงเหลือประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยู่ในสถานท่ีและ
สภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปท่ีผลิตเองและสินคา้ระหว่างผลิต ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้
การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นใน
การขาย 
 
บริษทัและบริษทัย่อยตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ลา้สมยัและเคล่ือนไหวชา้โดยพิจารณาจากสภาพของสินคา้และ
การประมาณการจากประสบการณ์ท่ีผา่นมาในอดีต 
 
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 
 
ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ภายหลงัการ
รับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีไม่ใช่ผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เป็นกาํไร
หรือขาดทุนของปี เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุนผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกรับรู้โดยตรง
เขา้เป็นกาํไรหรือขาดทุนของปี มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื่อขายใชร้าคาเสนอซ้ือหรือมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (กรณีท่ี
เป็นกองทุนรวม) ณ วนัท่ีรายงาน ในกรณีท่ีมีการจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถืออยู่บางส่วน การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงิน
ลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงัคงถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
 
เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุนและแสดงในราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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เงนิลงทุนในตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบก าหนด 
 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีบริษทัมีความตั้งใจและสามารถท่ีจะถือเงินลงทุนน้ีไปจนครบกาํหนดแสดงรายการเป็น “เงิน
ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด” ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทับนัทึกเงินลงทุนน้ีดว้ยราคาทุนตดั
จาํหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
ท่ีดินแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) สินทรัพยถ์าวรประเภทอ่ืนยกเวน้ตามท่ีไดก้ล่าวในวรรคถดัไป
แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) เม่ือมีการเลิกใชห้รือตดัจาํหน่ายสินทรัพย์
ออกจากบญัชี บริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึกตดัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชีพร้อมกบับนัทึกกาํไร
หรือขาดทุนจากการเลิกใชห้รือตดัจาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตน้ทุนการร้ือถอน ขนยา้ยและบูรณะสินทรัพย์
ถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์
 
อาคารและเคร่ืองจกัรแสดงในราคาประเมิน (โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ) สุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ย
ค่า (ถา้มี) ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและเคร่ืองจกัรแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ และบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงแสดงแยกต่างหากภายใต ้“ส่วนของผูถื้อหุ้น” ในงบแสดงฐานะการเงิน เม่ือมีการเลิกใชห้รือตดัจาํหน่าย
สินทรัพยเ์หล่าน้ีออกจากบญัชี บริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึกตดัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชีพร้อม
กบับนัทึกกาํไรหรือขาดทุนจากการเลิกใชห้รือตดัจาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งจะถูกโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรง  
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายในการประเมินราคาสินทรัพยเ์ม่ือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดเ้คยประเมินราคาไว้
เปล่ียนแปลงไปจากมูลค่าท่ีไดบ้นัทึกบญัชีไวอ้ยา่งเป็นสาระสาํคญัหรือทุกระยะเวลา 5 ปี 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์ของ
สินทรัพย์แต่ละรายการ ค่าเส่ือมราคาถูกพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมี
สาระสาํคญั วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา มูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยถู์กทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุก
ส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม มูลค่าคงเหลือของสินทรัพยถู์กประมาณการดว้ยมูลค่าท่ีกิจการคาดว่า
จะไดรั้บในปัจจุบนัจากสินทรัพยน์ั้นหากมีอายุและสภาพท่ีคาดว่าจะไดรั้บในปัจจุบนัเม่ือส้ินสุดอายุการใชป้ระโยชน ์
อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
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สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าใชจ่้ายตดับญัชีสะสมและค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่า (ถา้มี) บริษทัและบริษทัยอ่ยตดับญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์
ของสินทรัพยเ์ป็นระยะเวลา 3 ปี 
 

ค่าตกแต่งโชว์รูม 
 

ค่าตกแต่งโชวรู์มแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าใชจ่้ายตดั
บญัชีสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) บริษทัและบริษทัย่อยตดับญัชีค่าตกแต่งโชวรู์มตามอายุสัญญาเช่าพ้ืนท่ีเป็น
ระยะเวลา 3 ปี 
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ย
ค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยห์รือ
มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยท่ีการทบทวนจะพิจารณาจากสินทรัพยแ์ต่ละรายการ
หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 
 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าโดยการลดมูลค่าของราคาตามบญัชีใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนและรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จหรือ
ลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยใ์นกรณีท่ีสินทรัพยน์ั้นเคยถูกตีราคาเพ่ิม และจะบนัทึกโอนกลบัรายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยถือเป็นรายไดอ่ื้นหรือนาํไปเพ่ิมส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยแ์ลว้แต่กรณีเม่ือมีขอ้
บ่งช้ีวา่การดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มีอยูอี่กต่อไปหรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลง 
 

 จาํนวนปี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  20 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 15 
ระบบไฟฟ้า 5 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 
ยานพาหนะ 5 
ระบบสาธารณูปโภค 5 
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เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

สัญญาเช่าการเงนิ 
 

สญัญาเช่าหรือเช่าซ้ือทรัพยสิ์นซ่ึงไดโ้อนผลประโยชน์และความเส่ียงในกรรมสิทธ์ิของทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
และผูเ้ช่ามีความตั้งใจท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นเหล่าน้ีเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าจะบนัทึกบญัชีโดยถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าการเงินจะรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดว้ยจาํนวนเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญา 
หรือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า จาํนวนท่ีจ่ายเป็นค่าเช่าแบ่งออกเป็นส่วนท่ีเป็นการชาํระ
หน้ีสินและส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน โดยค่าใชจ่้ายทางการเงินซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายของปีจะคาํนวณโดยใช้
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามสดัส่วนของยอดคงเหลือของหน้ีสิน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกกาํไรจากการขายสินทรัพยแ์ละเช่ากลบัคืน (ราคาขายของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าตามบญัชี) 
ซ่ึงเขา้ลกัษณะสัญญาเช่าการเงินเป็นรายการรอตดับญัชีและแสดงภายใตห้น้ีสินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
และรับรู้เป็นรายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่า ขาดทุนจากการขาย
และเช่ากลบัคืนท่ีเป็นสญัญาเช่าการเงินรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

สัญญาเช่าทรัพยสิ์นซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้ห้เช่าจะถูกจดัเป็นสัญญาเช่า     
ดาํเนินงาน การชาํระค่าเช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานจะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของ      
สญัญาเช่า 
 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการและตามเกณฑค์งคา้ง 
 

ผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน 
 

ภาระผกูพนัสาํหรับผลประโยชนห์ลงัออกจากงานประเภทโครงการสมทบเงินซ่ึงไดแ้ก่ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือมีการจ่ายเงินสมทบไปยงักองทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
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ภาระผกูพนัสาํหรับผลประโยชนห์ลงัออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ซ่ึงจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือเลิกจา้ง
คาํนวณโดยการประมาณผลประโยชน์ท่ีพนักงานจะไดรั้บในอนาคตสําหรับการทาํงานของพนกังานในอดีตและ
ปัจจุบนั ซ่ึงผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัซ่ึง
คาํนวณเป็นรายปีโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงั
ออกจากงานท่ีถูกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จประกอบดว้ย ตน้ทุนบริการปัจจุบนั ตน้ทุนดอกเบ้ีย ตน้ทุนบริการใน
อดีต และกาํไร/ขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 
 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั คือ การรวมธุรกิจซ่ึงกิจการหรือธุรกิจทั้งหมดท่ีนาํมารวมกนัอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมสูงสุดโดยบุคคล กลุ่มบุคคล กิจการ หรือกลุ่มกิจการเดียวกนั ทั้งก่อนและหลงัการรวมธุรกิจ และการควบคุมนั้น
ไม่เป็นการควบคุมชัว่คราว 
 

กาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากผลต่างการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัเป็นผลต่าง
ระหวา่งมูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บมากบัตน้ทุนจ่ายซ้ือสินทรัพยท่ี์เกิดข้ึนจากการปรับโครงสร้างภายใน
กิจการหรือกลุ่มกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ซ่ึงการซ้ือสินทรัพยด์งักล่าวเป็นการรวมกิจการท่ีมีผูถื้อหุน้และ
ผูบ้ริหารชุดเดียวกนั กาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงดงักล่าวไดถู้กแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกนั” ซ่ึงถูกแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใตอ้งค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดง
ฐานะการเงิน เม่ือสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัถูกเลิกใชห้รือตดั
จาํหน่าย ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีเก่ียวขอ้งจะถูกโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรง 
 

การรับรู้รายได้ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายการ
คา้นั้นและสามารถวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

รายการขายรับรู้เป็นรายไดสุ้ทธิจากส่วนลดเม่ือส่งมอบ โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็น
เจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้และตามเกณฑค์งคา้ง 
 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์
 

รายไดค่้าเช่าและรายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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การรับรู้ค่าใช้จ่าย 
 
ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ต้นทุนการกู้ยืม 
 
บริษทับนัทึกดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายทางการเงินซ่ึงเกิดจากหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการก่อสร้างอาคารและการ
ติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของสินทรัพยน์ั้นและหยุดบนัทึกตน้ทุนทางการเงินดงักล่าวเป็น
ตน้ทุนของสินทรัพยเ์ม่ือการก่อสร้างหรือการติดตั้งแลว้เสร็จ 
 
รายการบัญชีที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ยอดคงเหลือ
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัดงักล่าว กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายของปี 
 
เคร่ืองมือทางการเงนิที่เป็นตราสารอนุพนัธ์ 
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือ
การคา้ อยา่งไรกต็าม ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการกาํหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงจะถือเป็นรายการ
เพ่ือคา้ 
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกในขั้นแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม หลงัจากการบนัทึกคร้ังแรกจะมี
การปรับ มูลค่าใหแ้สดงในมูลค่ายติุธรรมใหม่ กาํไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ   
 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดแ้ก่ ราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสาร
อนุพนัธ์ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงราคาดงักล่าวแสดงมูลค่าปัจจุบนัของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสาร
อนุพนัธ์ 
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ประมาณการหนีสิ้น 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้พิพาท
ทางกฎหมายหรือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ย่าง
น่าเช่ือถือ ถา้ผลกระทบดงักล่าวเป็นนยัสาํคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั
โดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปร
ไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
 

ภาษเีงนิได้ 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรสําหรับงวดท่ีตอ้งเสียภาษีโดยใชอ้ตัราภาษีท่ี
ประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินตลอดจนการปรับปรุงภาษีท่ีคา้งชาํระในงวดก่อน ๆ (ถา้มี) 
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี โดยผลต่างชัว่คราวต่อไปน้ีไม่ไดถู้กนาํมาร่วมพิจารณาไดแ้ก่ การรับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงไม่กระทบต่อทั้งกาํไรทางบญัชีหรือกาํไรทางภาษี หากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบั
รายการในระยะเวลาอนัใกล ้จาํนวนภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีพิจารณาจากการเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนจริงของสินทรัพย์
และหน้ีสินตามบญัชีดว้ยอตัราภาษีสาํหรับงวดท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือ
ในงวดท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระหน้ีสินภาษีโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีการประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะ
มีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากการตั้งสินทรัพยด์งักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง
เท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง (ดูหมายเหตุ 22 และ 23) 
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4. รายการบัญชีกบับุคคลและบริษทัที่เกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือบริษทัท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุม
บริษทัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการดาํเนินงานของ
บริษทั 
 
ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั วีว-ีเดคคอร์ จาํกดั  จาํหน่ายกระดาษปิดผิวและวสัดุ

ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ 
 บริษทัยอ่ย 

บริษทั อีสตโ์คสท ์ดีไซน ์จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์  มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั อีสตโ์คสท ์อุตสาหกรรม จาํกดั  จาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์  มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั วี-ชทั เดคคอร์ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายกระดาษปิดผิวไม ้  มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั วี-ชทั อินดสัทรี จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายไมแ้ปรรูปอบแหง้  มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั อินเดก็ซ์ ลิฟว่ิงมอลล ์จาํกดั  จาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์  มีกรรมการซ่ึงเป็นคู่สมรสกนั 
บริษทั อินเดก็ซ์ อินเตอร์เฟิร์น จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์  มีกรรมการซ่ึงเป็นคู่สมรสกนั 
คุณวลัลภ สุขสวสัด์ิ  -  ผูถื้อหุน้และกรรมการ 
คุณวราภรณ์ สุขสวสัด์ิ  -  ผูถื้อหุน้และกรรมการ 
คุณชาลี สุขสวสัด์ิ  -  ผูถื้อหุน้และกรรมการ 
คุณอารักษ ์สุขสวสัด์ิ  -  ผูถื้อหุน้และกรรมการ 
คุณทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ  -  ผูถื้อหุน้และกรรมการ 
 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายสินคา้  ราคาใกลเ้คียงกนักบัราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ  ราคาใกลเ้คียงกนักบัราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการโชวรู์ม  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าตกแต่งโชวรู์ม  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสาํคญั  จาํนวนเงินตามท่ีตกลงร่วมกนั 
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รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกิดระหว่างบริษทัและบุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี         
31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2557  2556  2557  2556 
ขายสินค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  9,138  16,934 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,308  27,936  30,308  27,936 
รวม 30,308  27,936  39,446  44,870 

ซ้ือวตัถุดบิ        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,082  1,244  1,082  1,244 

ค่าเช่าและค่าบริการโชว์รูม        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,440  14,958  13,440  14,958 

ค่าตกแต่งโชว์รูม (บันทึกเป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวยีนอ่ืนและทยอยตดับัญชีตาม
อายุสัญญาเช่าที่เกีย่วข้อง)        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 905  -  905  - 

ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ส าคัญ        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 18,940  17,525  18,940  17,525 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 220  89  220  89 
รวม 19,160  17,614  19,160  17,614 
 

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2557  2556  2557  2556 
ลูกหนีก้ารค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  3,649  5,801 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,634  10,275  8,634  10,275 
รวม 8,634  10,275  12,283  16,076 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2557  2556  2557  2556 
เงนิประกนัการเช่าและบริการโชว์รูม        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,985  3,180  2,985  3,180 

เจ้าหนีก้ารค้า        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  193  -  193 

เจ้าหนีอ่ื้น        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,104  1,384  2,104  1,384 
 

5. ลูกหนีก้ารค้า 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

  พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2557  2556  2557  2556 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน        
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 5,525  7,713  7,429  11,334 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 3,109  2,562  4,854  4,742 
รวม 8,634  10,275  12,283  16,076 
 

  พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2557  2556  2557  2556 

บริษัทอ่ืน - สุทธิ        
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 111,511  116,973  110,399  115,430 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 33,248  39,115  32,507  35,243 
คา้งชาํระระหวา่ง 3 - 6 เดือน 1,962  1,359  1,611  730 
คา้งชาํระระหวา่ง 7 - 12 เดือน 1,836  655  230  161 
คา้งชาํระเกินกวา่ 12  เดือน 437  7  165  7 
รวม 148,994  158,109  144,912  151,571 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (   2,129)       -   (      712)       -  
สุทธิ 146,865  158,109  144,200  151,571 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556บริษทัไดน้าํลูกหน้ีการคา้จาํนวนเงินประมาณ 59.2 ลา้นบาทและ 60.6 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ไปขายลดแก่สถาบนัการเงินสองแห่ง (ภายใตว้งเงินสินเช่ือรวม 115 ลา้นบาท และ 86 ลา้น ตามลาํดบั) โดย
สถาบนัการเงินดงักล่าวมีสิทธิไล่เบ้ียจาํนวนเงินประมาณ 41.2 ลา้นบาทและ 43.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทัไดแ้สดง
จาํนวนเงินของขอ้ผูกพนัจากการมีสิทธิถูกไล่เบ้ียดงักล่าวเป็น “เจา้หน้ีจากการขายสิทธิเรียกร้องลูกหน้ีการคา้” ในงบ
แสดงฐานะการเงิน 
 
6. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 
 2557  2556 

สินคา้สาํเร็จรูป 157,061  142,931 
สินคา้ระหวา่งผลิต 217,130  81,609 
วตัถุดิบ  27,213  29,783 
วสัดุโรงงาน 31,342  38,051 
สินคา้ระหวา่งทาง           -  194 
รวม 432,746  292,568 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่า (  12,760)  (    4,021) 
สุทธิ 419,986  288,547 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มูลค่าตามบญัชี (ก่อนหักค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ท่ีเส่ือมสภาพและ
เคล่ือนไหวชา้) ของสินคา้คงเหลือท่ีแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บมีจาํนวนเงินประมาณ 39.5 ลา้นบาทและ 28.7 ลา้น
บาท ตามลาํดบั โดยส่วนต่างจากการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีจาํนวนเงินประมาณ 9.6 ลา้นบาทและ 6.1 ลา้น
บาท ตามลาํดบั 
 
7. เงนิฝากธนาคารที่มข้ีอจ ากดัในการใช้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไดน้าํเงินฝากประจาํกบัธนาคารในประเทศเเห่งหน่ึงจาํนวนเงินรวม 30 ลา้นบาทไป
วางเป็นหลกัประกนัสาํหรับวงเงินกูย้ืมประเภทแพคก้ิงเครดิตกบัธนาคารดงักล่าว 
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8. เงนิลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงบันทึกโดยวธีิราคาทุน 

 
ในระหวา่งปี 2557 และ 2556 บริษทัยอ่ยไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ 
 
9. เงนิลงทุนในตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบก าหนด 
 
บญัชีน้ีเป็นเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดและไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดซ่ึงเป็นเงินลงทุนในหุน้
กูด้อ้ยสิทธิท่ีออกโดยธนาคารในประเทศสองแห่งและจะครบกาํหนดไถ่ถอนทั้งจาํนวนในปี 2565 โดยธนาคารผูอ้อก
หุน้กูส้ามารถไถ่ถอนหุน้กูน้ี้ก่อนกาํหนดไดเ้ม่ือครบกาํหนดระยะเวลา 5 ปีแรกไปแลว้ หุน้กูน้ี้จ่ายดอกเบ้ียปีละหน่ึงคร้ัง
ในอตัราร้อยละ 4.50 ต่อปี และ 4.375 ต่อปี บริษทัมีความตั้งใจท่ีจะถือหุ้นกูเ้หล่าน้ีไปจนครบกาํหนดหรืออย่างนอ้ย
จนกวา่ธนาคารผูอ้อกหุน้กูจ้ะไถ่ถอนหุน้กูก่้อนกาํหนด บริษทัซ้ือหุน้กูเ้หล่าน้ีในเดือนพฤษภาคมและธนัวาคม 2555 ใน
ราคาทุนเร่ิมแรกซ่ึงเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไว ้  
 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ทุนจดทะเบียน (พนับาท)  สดัส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)  
ราคาทุนของเงินลงทุน 

(พนับาท) 
 2557  2556  2557  2556  2557  2556 
บริษทั วีวี-เดคคอร์ จาํกดั   1,000  1,000  99.95  99.95  1,000  1,000 
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10. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอน  31 ธนัวาคม 2557 
ราคาทุน          
ท่ีดิน 96,636  -  -  -  96,636 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 8,448  -  -  -  8,448 
อาคาร 116,972  -  -  -  116,972 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 38,958  40  -  586  39,584 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 292,884  13,730  9,852  2,974  299,736 
ระบบไฟฟ้า 2,183  -  -  13  2,196 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ          
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 5,781  2,646  73  19  8,373 
ยานพาหนะ 62,055  3,477  4,359  -  61,173 
ระบบสาธารณูปโภค 3,882  15  -  -  3,897 
งานระหวา่งก่อสร้างและ          
เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 886  19,777  -  (3,592)  17,071 
รวมราคาทุน 628,685  39,685  14,284  -  654,086 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 3,172  1,494  -  321  4,987 
อาคาร 20,752  5,985  -  (  321)  26,416 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 4,056  2,116  -  -  6,172 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 172,233  24,070  253  -  196,050 
ระบบไฟฟ้า 1,387  209  -  -  1,596 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ          
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 2,465  1,212  73  -  3,604 
ยานพาหนะ 34,694  8,147  2,784  -  40,057 
ระบบสาธารณูปโภค 1,427  780  -  -  2,207 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 240,186  44,013  3,110  -  281,089 
สุทธิ 388,499        372,997 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2555  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอน  31 ธนัวาคม 2556 
ราคาทุน          
ท่ีดิน 88,731  7,905  -  -  96,636 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 8,448  -  -  -  8,448 
อาคาร 116,972  -  -  -  116,972 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 37,597  254  -  1,107  38,958 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 272,602  14,729  7,922  13,475  292,884 
ระบบไฟฟ้า 1,658  401  -  124  2,183 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ          
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 4,395  1,443  57  -  5,781 
ยานพาหนะ 56,097  5,958  -  -  62,055 
ระบบสาธารณูปโภค 3,882  -  -  -  3,882 
งานระหวา่งก่อสร้างและ          
เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง           -   15,638  -  (14,752)  886 
รวมราคาทุน 590,382  46,328  7,979  (       46)  628,685 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 1,641  1,531  -              -   3,172 
อาคาร 14,815  5,937  -         -           20,752 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 2,011  2,045  -  -  4,056 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 146,713  25,642  122  -  172,233 
ระบบไฟฟ้า 1,274  113  -  -  1,387 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ          
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 1,632  871  38  -  2,465 
ยานพาหนะ 26,211  8,483  -  -  34,694 
ระบบสาธารณูปโภค        651  776  -  -  1,427 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 194,948  45,398  160  -  240,186 
สุทธิ 395,434        388,499 

 
 
 
 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 

32 
 

เร่ิมตั้งแต่ปี 2554 บริษทัใช้ราคาประเมินซ่ึงเป็นวิธีตีราคาใหม่ในการวดัมูลค่าอาคารและเคร่ืองจกัรเพ่ือรับรู้มูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยซ่ึ์งเปล่ียนแปลงไปจากมูลค่าตามบญัชีอย่างมีนยัสาํคญัโดยใชว้ิธี Cost Approach สาํหรับการ
ประเมินราคาอาคารและใชว้ิธี Market Approach สาํหรับการประเมินราคาเคร่ืองจกัร 
 

ในเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2554 อาคารและเคร่ืองจกัรของบริษทัซ่ึงรวมส่วนท่ีซ้ือมาจากกลุ่มบริษทัในเครือใน
ปี 2553 และ 2554 ไดถู้กประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั บรูค เรียล เอสเตท จาํกดั และบริษทั 
ซิมส์ พร็อพเพอร์ต้ี คอนซลัแทนท ์จาํกดั ตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระลงวนัท่ีในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือน
สิงหาคม 2554 มีราคาประเมินรวมประมาณ 218.0 ลา้นบาท และ 150.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั ผลของการประเมินราคาทาํ
ให้มูลค่าตามบญัชีของอาคารและเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึนประมาณ 170.6 ลา้นบาท และ 104.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทั
บนัทึกมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวท่ีเพ่ิมข้ึนเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึง
ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (สุทธิจากหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี) ใน
งบแสดงฐานะทางการเงิน  
 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้
 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 และรายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 (ก่อนหกัผลกระทบจากหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี) มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 
   รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี   
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี    ลดลง  ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  เพ่ิมข้ึน  ตดัรายการ  ค่าเส่ือมราคา  31 ธนัวาคม 2557 

อาคาร 149,131  -  -  (  8,531)  140,600 
เคร่ืองจกัร 57,361  -  -  (14,382)  42,979 
รวม 206,492  -  -  (22,913)  183,579 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 
   รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี   
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี    ลดลง  ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2555  เพ่ิมข้ึน  ตดัรายการ  ค่าเส่ือมราคา  31 ธนัวาคม 2556 

อาคาร 157,662  -  -  (  8,531)  149,131 
เคร่ืองจกัร 71,755  -  (     11)  (14,383)  57,361 
รวม 229,417  -  (     11)  (22,914)  206,492 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีรวมประมาณ 
293.0 ลา้นบาทและ 322.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดถู้กใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือต่างๆ กบัสถาบนัการเงินตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 และ 15 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และยานพาหนะซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีรวมประมาณ 
32.7 ลา้นบาทและ 35.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั มีภาระผูกพนัอยู่ระหว่างการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาเช่าซ้ือและ
สญัญาเช่าการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทัซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัคงใช้
งานอยูมี่จาํนวนเงินรวมประมาณ 142.6 ลา้นบาทและ 130.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 
ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีจาํนวนเงินประมาณ 66.9 ลา้น
บาทและ 68.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ี ค่าเส่ือมราคาดงักล่าวของแต่ละปีไดร้วมค่าเส่ือมราคาของส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาอาคารและเคร่ืองจกัรจาํนวนเงินรวมประมาณ 22.9 ลา้นบาท 
 
11. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอน  31 ธนัวาคม 2557 

ราคาทุน 6,317  1,898  -  -  8,215 
ค่าใชจ่้ายตดับญัชีสะสม ( 2,305)  ( 1,492)  -  -  ( 3,797) 
สุทธิ 4,012  406  -  -  4,418 
  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2555  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอน  31 ธนัวาคม 2556 

ราคาทุน 5,027  1,290  -  -  6,317 
ค่าใชจ่้ายตดับญัชีสะสม ( 1,230)  ( 1,075)  -  -  ( 2,305) 
สุทธิ 3,797  215  -  -  4,012 

 
ค่าใชจ่้ายตดับญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีจาํนวนเงินประมาณ 1.5 ลา้นบาทและ 1.1 ลา้น
บาท ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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12. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 
 2557  2556 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 22,702  25,422 
เงินกูย้ืมประเภทแพคก้ิงเครดิต 216,360  213,244 
เงินกูย้ืมประเภทตัว๋สญัญาใชเ้งิน 90,000  112,000 
เงินกูย้ืมประเภทสญัญาทรัสตรี์ซีท 1,923  1,960 
รวม 330,985  352,626 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารในประเทศสองแห่งจาํนวนเงินรวม 50 ลา้น
บาทและ 60 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีสาํหรับลูกคา้ชั้นดี 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมประเภทแพคก้ิงเครดิตกบัธนาคารในประเทศสองแห่งจาํนวน
เงินรวม 250 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียตํ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าสาํหรับลูกคา้ชั้นดีร้อยละ 1.5 ต่อปี 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมประเภทตัว๋สัญญาใชเ้งินกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงและบริษทั
หลกัทรัพยใ์นประเทศแห่งหน่ึงจาํนวนเงินรวม 190 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียตํ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชี
สาํหรับลูกคา้ชั้นดีร้อยละ 0.1 ต่อปี และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมประเภทตัว๋สัญญาใชเ้งินกบั
ธนาคารในประเทศสองแห่งจาํนวนเงินรวม 112 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียตํ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชี
สาํหรับลูกคา้ชั้นดีร้อยละ 0.5 ต่อปี 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมประเภทสัญญาทรัสตรี์ซีทกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง
จาํนวนเงิน 10 ลา้นบาทและ 13 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียตํ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าสาํหรับลูกคา้
ชั้นดีร้อยละ 1.5 ต่อปี 
 
วงเงินสินเช่ือดงักล่าวขา้งตน้คํ้ าประกนัโดยกรรมการบางท่านของบริษทัพร้อมทั้งท่ีดินและบญัชีเงินฝากประจาํของ
กรรมการบางท่านของบริษทั เงินฝากประจาํของบริษทัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 7 และท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ของบริษทัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 10 
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13. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2557  2556  2557  2556 

เจา้หน้ีอ่ืน 14,313  23,193  14,313  23,193 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 7,608  7,376  7,608  7,376 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 6,362  6,069  6,362  6,069 
เงินเดือน ค่าแรงและสวสัดิการคา้งจ่าย 5,549  3,901  5,549  3,901 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ (ดูหมายเหตุ 28) 3,289  12,380  3,289  12,380 
ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 3,174  2,961  3,174  2,961 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,957  3,142  1,957  3,142 
อ่ืนๆ 5,911  6,035  5,826  5,996 
รวม 48,163  65,057  48,078  65,018 

 
14. หนีสิ้นผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน 
 
ภาระผูกพนัจากหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานไดผ้่านการประเมินขอ้มูลและคาํนวณใหม่โดยนกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัตามรายงานลงวนัท่ี 28 มกราคม 2557 รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังาน
หลงัออกจากงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 
 2557  2556 
หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,968  2,838 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 232  100 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 148  30 
ตน้ทุนบริการในอดีต         -          - 
กาํไรตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ( 67)          - 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 313  130 
ผลประโยชนข์องพนกังานท่ีจ่ายชาํระในระหวา่งปี         -          - 
หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 3,281  2,968 
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สมมติฐานท่ีสาํคญัซ่ึงใชใ้นการคาํนวณหน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 
มีดงัน้ี 
 

อตัราคิดลด    ร้อยละ 4.75 ต่อปี (ร้อยละ 4.12 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) 
อตัราการข้ึนเงินเดือน   ร้อยละ 6.15 ต่อปี (ร้อยละ 5.13 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  ร้อยละ 17 ถึงร้อยละ 39 ต่อปี  

(ร้อยละ 13 ถึงร้อยละ 21 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) 
อตัราการทุพพลภาพ   ร้อยละ 10 ของตารางมรณะไทย (ปี 2551)  

(ไม่เปล่ียนแปลงจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) 
อตัราการเสียชีวิต    ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย (ปี 2551)  

(ไม่เปล่ียนแปลงจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) 
 
15. การก่อหนีเ้งนิกู้ยืมใหม่เพ่ือจ่ายช าระหนีเ้งนิกู้ยืมเดมิและเงนิกู้ยืมระยะยาว 
 
เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูร้ะยะสั้นและระยะยาวรวมถึงสัญญารับวงเงินสินเช่ือประเภทอ่ืนๆ  
หลายฉบบักบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง (เจา้หน้ีรายใหม่) เพ่ือการจ่ายชาํระคืนหน้ีสินต่างๆ ภายใตว้งเงินสินเช่ือท่ีมี
กบัธนาคารในประเทศอีกแห่งหน่ึง (เจา้หน้ีรายเดิม) ทั้งน้ี เงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวท่ีมีกบัเจา้หน้ีรายเดิม ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 จาํนวนเงินประมาณ 183.9 ลา้นบาทและ 89.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดถู้กจ่ายชาํระคืนแลว้ทั้งจาํนวน
ในเดือนมกราคม 2557 โดยการกูย้ืมเงินระยะสั้นและระยะยาวกบัเจา้หน้ีรายใหม่เป็นจาํนวนเงินประมาณ 145.9 ลา้น
บาทและ 188.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เงินกูย้ืมดงักล่าวกบัเจา้หน้ีรายใหม่มีจาํนวนเงิน
ประมาณ 158.1 ลา้นบาท และ 151.9 ลา้นบาท (เงินกูย้ืมตาม 1) และ 2) โดย 3) เป็นวงเงินกูย้ืมใหม่ส่วนเพ่ิมเติม)
ตามลาํดบั นอกจากน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อหน้ีเงินกูย้ืมใหม่เพ่ือจ่ายชาํระหน้ีเงินกูย้ืมเดิม
ขา้งตน้ บริษทัไดจ่้ายค่าธรรมเนียมทางการเงินใหแ้ก่เจา้หน้ีรายเดิมและเจา้หน้ีรายใหม่เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.9 ลา้น
บาทและ 2.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศสามแห่งในปี 2557 และสองแห่งในปี 2556 ประกอบดว้ย 
 

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 
  2557  2556 
1) เงินกูย้ืมในวงเงิน 108 ลา้นบาท ชาํระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนธนัวาคม 2561 มี

อตัราดอกเบ้ียตํ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าสาํหรับลูกคา้ชั้นดีร้อยละ 1.25 ต่อปี 
 

87,279  -   
2) เงินกูย้ืมในวงเงิน 80 ลา้นบาท ชาํระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนธันวาคม 2561 มี

อตัราดอกเบ้ียตํ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าสาํหรับลูกคา้ชั้นดีร้อยละ 1.25 ต่อปี 
 

64,592  -   
3) เงินกูย้ืมในวงเงิน 30 ลา้นบาท ชาํระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนธันวาคม 2560 มี

อตัราดอกเบ้ียตํ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าสาํหรับลูกคา้ชั้นดีร้อยละ 1.25 ต่อปี 
 

29,235  -  
4) เงินกูย้ืมในวงเงิน 42 ลา้นบาท ชาํระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนธันวาคม 2562 มี

อตัราดอกเบ้ียตํ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าสาํหรับลูกคา้ชั้นดีร้อยละ 0.25 ต่อปี 
 

42,000  -  
5) เงินกูย้ืมในวงเงิน 19 ลา้นบาท ชาํระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนกนัยายน 2563 มี

อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าสาํหรับลูกคา้ชั้นดี 
 

10,659  4,136 
6) เงินกูย้ืมในวงเงิน 40 ลา้นบาท ชาํระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 มี

อตัราดอกเบ้ียตํ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าสาํหรับลูกคา้ชั้นดีร้อยละ 1.25 ต่อปี 
(ชาํระคืนก่อนครบกาํหนด) 

 

-    17,866 
7) เงินกูย้ืมในวงเงิน 65 ลา้นบาท ชาํระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 มี

อตัราดอกเบ้ียตํ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าสาํหรับลูกคา้ชั้นดีร้อยละ 1.25 ต่อปี 
(ชาํระคืนก่อนครบกาํหนด) 

 

-   23,563 
8) เงินกูย้ืมในวงเงิน 22 ลา้นบาท ชาํระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนธันวาคม 2559 มี

อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าสําหรับลูกคา้ชั้นดี (ชาํระคืนก่อน
ครบกาํหนด) 

 

-   9,139 
9) เงินกูย้ืมในวงเงิน 55 ลา้นบาท ชาํระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 มี

อตัราดอกเบ้ียตํ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นตํ่าสาํหรับลูกคา้ชั้นดีร้อยละ 1.25 ต่อปี 
(ชาํระคืนก่อนครบกาํหนด) 

 

-   39,176 
รวม  233,765  93,880 
หกั  ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (   66,965)  (   50,197) 
สุทธิ  166,800  43,683 
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เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวขา้งตน้มีหลกัประกนัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 10 และ 12 นอกจากน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขและขอ้กาํหนดของเงินกูย้ืมเหล่าน้ี เช่น การดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี อตัราส่วนหน้ีสินรวม
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม และอตัราส่วนสภาพคล่อง เป็นตน้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการของเงินกูย้ืมในวงเงิน 40 ลา้นบาทไดโ้ดย
บริษทัไดเ้จรจากบัธนาคารและไดรั้บหนงัสือผอ่นผนัเง่ือนไขดงักล่าวอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไม่ถือว่าเป็นการผิด
เง่ือนไขในการกูเ้งินแต่อย่างใดสําหรับงบการเงินปี 2554 และ 2555 เท่านั้น ดงันั้น บริษทัจึงแสดงรายการเงินกูย้ืม
ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของเงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 
 
16. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงนิ 
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 
 2557  2556 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 30,959  32,517 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (   2,460)  (   2,860) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากดอกเบ้ียรอตดับญัชี 28,499  29,657 
หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ( 10,684)  ( 11,706) 
สุทธิ  17,815  17,951 

 
ดอกเบ้ียจ่ายตดับญัชีซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ “ตน้ทุนทางการเงิน” ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปี 2557 และ 
2556 มีจาํนวนเงินประมาณ 2.1 ลา้นบาท และ 1.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 
ในระหวา่งปี 2554 และ 2557 บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าซ้ือยานพาหนะกบัธนาคารในประเทศหา้แห่งและบริษทัเอกชนสอง
แห่งเป็นระยะเวลา 36 ถึง 60 เดือน โดยสญัญาเช่าซ้ือดงักล่าวจะส้ินสุดลงในระหวา่งปี 2558 ถึงปี 2561 
 
ในระหวา่งปี 2555 และ 2557 บริษทัไดท้าํสัญญาขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และเช่ากลบัคืนท่ีเป็นสัญญาเช่าการเงินกบั
บริษทัลิสซ่ิงในประเทศแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 36 ถึง 48 เดือน 
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งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 
 2557  2556 
กาํไรจากการขายและเช่ากลบัคืนรอการตดับญัชี 664  491 
หกั จาํนวนท่ีรับรู้สะสม (449)  (277) 
สุทธิ 215  214 
 

กาํไรจากการการขายและเช่ากลบัคืนท่ีเป็นสัญญาเช่าการเงินซ่ึงรับรู้เป็น “รายไดอ่ื้น” สาํหรับปี 2557 และ 2556 มี
จาํนวนเงินประมาณ 172 พนับาทและ 135 พนับาท ตามลาํดบั 
 

17. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 

ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2555 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น
สามญัของบริษทัจากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท และทุนของบริษทัภายหลงัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 100 ลา้นบาท (เดิมประกอบดว้ยหุ้น
สามญัจาํนวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นเงิน 100 ลา้นบาท) นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้ยงัไดมี้มติเป็นเอกฉนัท์
อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิมจาํนวน 100 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 400,000,000 หุน้ 
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท) เป็น 130 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 520,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท) 
โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 30 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ้ด
ทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัและการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 18 
ตุลาคม 2555 และต่อมาบริษทัไดด้าํเนินการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่จาํนวน 120,000,000 หุน้ดงักล่าวเพ่ือเสนอขาย
ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปหลงัจากท่ีบริษทัไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ใหเ้สนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2556 ในราคาหุน้ละ 1.20 บาท และตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ 
ไอ ไดมี้คาํสั่งรับหุน้สามญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2556 ผลจากการเสนอขายหุ้น
สามญัของบริษทัต่อประชาชนในเดือนมีนาคม 2556 ดงักล่าว บริษทัไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้จาํนวน    144 ลา้นบาท โดย
บริษทับนัทึกเป็นทุนเรือนหุน้จาํนวน 30 ลา้นบาท และเป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้จาํนวนเงินประมาณ 105.4 ลา้นบาท (สุทธิ
จากค่าใชจ่้ายในการเสนอขายหุ้นสามญัจาํนวนเงินรวมประมาณ 8.6 ลา้นบาทซ่ึงประกอบดว้ยจาํนวนเงินท่ีจ่ายในปี 
2556 และ 2555 จาํนวน 6.6 ลา้นบาทและ 2.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ซ่ึงแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใต ้“ส่วนของผู ้
ถือหุน้” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกว่ามูลค่า
หุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารองส่วนเกินมูลค่าหุ้นแยกต่างหากจากทุนสํารองตาม
มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (สาํรองตามกฎหมาย) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่าย
เป็นเงินปันผลไม่ได ้
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ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 18 กรกฏาคม 2557 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทใ์หบ้ริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียน  ของ
บริษทัจากจาํนวน 130,000,000 บาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 520,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท) เป็น 
195,000,000 บาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 780,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท) โดยการจดทะเบียนหุน้สามญัใหม่
จาํนวน 260,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงิน 65 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (ดูหมายเหตุ 18) บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนน้ีกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี         
8 สิงหาคม 2557 
 
18. ใบส าคัญแสดงสิทธิและก าไรต่อหุ้น 
 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 
ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2557 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันท์ให้บริษทัออกและเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั (“ECF-W1”) ในวนัท่ี 30 กรกฏาคม 2557 จาํนวน 260,000,000 
หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วนหุน้สามญั 2 หุน้ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยมีรายละเอียด
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 
 
อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  1 หน่วยสามารถซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนได ้        
  
ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้ 0.50 บาทต่อหุน้ (ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
  
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิเม่ือครบกาํหนด 1 ปี

นบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยกาํหนดการใชสิ้ทธิคือ วนัทาํการสุดทา้ยของ
เดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของแต่ละปีจนส้ินสุดปีท่ี 3 ของการออกใบสาํคญัแสดง
สิทธิโดยวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 และวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือ
วนัท่ี 28 กรกฏาคม 2560 

  
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 
เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้คาํสั่งรับใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั
จาํนวน 260,000,000 หน่วยเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและอนุญาตให้เร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 
ตั้งแต่วนัท่ี 18 สิงหาคม 2557 เป็นตน้ไป 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ยงัไม่มีใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีครบกาํหนดระยะเวลาท่ีจะสามารถใชสิ้ทธิได้
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีดว้ยจาํนวน
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกในระหวา่งปีซ่ึงแสดงการคาํนวณดงัไดน้ี้ 
 
 (พนับาท/พนัหุน้) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 
        
กาํไรสาํหรับปี 69,879  40,790  70,983  40,835 

        
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 520,000  400,000  520,000  400,000 
ผลกระทบจากการออกหุน้สามญัใหม่เพ่ือเสนอขาย
ใหแ้ก่ประชาชน 

 
       - 

  
94,356 

  
       - 

  
94,356 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัขั้นพ้ืนฐาน 520,000  494,356  520,000  494,356 

        
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.134  0.082  0.137  0.082 

 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
 
กาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีดว้ยจาํนวนถวั
เฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกในระหว่างปีหลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้น
สามญัปรับลดซ่ึงแสดงการคาํนวณดงัน้ี 
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  (พนับาท/พนัหุน้) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 
        
กาํไรสาํหรับปี 69,879  40,790  70,983  40,835 

        
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัขั้นพ้ืนฐาน 520,000  494,356  520,000  494,356 
ผลกระทบจากการถือเสมือนวา่มีการใชสิ้ทธิ 
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 

 
92,717 

    
     - 

  
92,717 

   
      - 

จาํนวนหุน้สามญัปรับลด 612,717  494,356  612,717  494,356 

        
กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.114  0.082  0.115  0.082 

 
19. ส ารองตามกฏหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง (“สาํรอง
ตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสาํรองดงักล่าวมี
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
20. การจ่ายเงนิปันผลและการจดัสรรส ารองตามกฎหมาย 
 
ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2557 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัให้บริษทั (1) จ่ายเงินปันผล
สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2556 แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท (0.01 บาทต่อหุน้จากกาํไรของกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนและ 0.02 บาทต่อหุน้จากกาํไรของกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน) เป็นเงินรวม 15.6 ลา้น
บาทและ (2) จดัสรรกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ือเป็นสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนเงิน 1.5 ลา้นบาทโดยบริษทัได้
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทั (1) จ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ในอตัราหุน้ละ 0.0594 บาท เป็นเงินรวม
ประมาณ 30.9 ลา้นบาท และ (2) จดัสรรกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ือเป็นสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนเงิน 2.2 
ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2556 
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นอกจากน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย
เหตุ 19 บริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรสาํหรับปี 2557 และ 2556 เพ่ือเป็นสาํรองตามกฎหมายอีกเป็นจาํนวนเงิน 3.6 ลา้นบาท
และ 3.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 
21. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2557  2556  2557  2556 
สินคา้ประกอบ วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง
ใชไ้ป 791,033  752,922  791,033  752,922 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 188,002  142,676  187,998  142,651 
ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี 69,065  70,526  69,065  70,526 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 53,110  44,540  53,092  44,380 
ค่าไฟฟ้า 34,136  31,837  34,136  31,837 
ตน้ทุนทางการเงิน 30,948  33,383  30,948  33,383 
ค่าขนส่งและค่าระวาง 26,136  22,097  26,136  22,078 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 17,880  15,105  17,880  15,104 
ค่าเช่าและค่าบริการโชวรู์ม 15,580  15,568  15,580  15,568 
ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง 11,509  11,697  11,509  11,680 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 8,740  1,676  8,740  1,676 
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียน 7,356  (    5,779)  7,356  (    5,779) 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ 
สินคา้ระหวา่งผลิต (149,651)  (  75,508)  (149,651)  (  75,541) 
 
22. ภาษเีงนิได้ 
 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากรฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลง
วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2554 กาํหนดใหล้ดอตัราภาษีเงินไดส้าํหรับบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลเป็นระยะเวลาสามรอบ
ระยะเวลาบญัชีจากอตัราร้อยละ 30 คงเหลือในอตัราร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีแรกและร้อยละ 20 สาํหรับ
สองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมาเป็นการชัว่คราว ทั้งน้ี เร่ิมตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2555  



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 

44 
 

บริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 
2556 
 
นอกจากน้ี พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากรฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 
2557 ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 กาํหนดใหล้ดอตัราภาษีเงินไดแ้ละยงัคงจดัเกบ็ในอตัราร้อยละ 20 สาํหรับบริษทัหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ทั้งน้ี สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 
 
ภาษีเงินไดท่ี้บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 
  พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2557  2556  2557  2556 
ภาษีเงินไดค้าํนวณจากกาํไรทางบญัชีตามอตัราภาษีท่ี
ประกาศใช ้ 16,570       9,199   16,848  9,208 
ผลกระทบจากรายการท่ีเป็นรายจ่ายตอ้งหา้มทางภาษี 6,019        6,574  5,734  6,565 
ผลกระทบจากรายการท่ีสามารถหกัเป็นรายจ่ายไดเ้พ่ิมเติม  ( 4,020)   ( 2,752)   ( 4,013)  ( 2,752) 
ผลกระทบจากการไดล้ดอตัราภาษีภายใตก้ารส่งเสริมการลงทุน  ( 1,864)   ( 6,642)   ( 1,864)  ( 6,642) 
ภาษีเงินไดค้าํนวณจากกาํไรทางภาษี 16,705  6,379  16,705  6,379 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน ( 2,237)  (    495)  ( 1,953)  (    495) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง ( 1,497)  (    681)  ( 1,497)  (    681) 
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 12,971  5,203  13,255  5,203 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2557  2556  2557  2556 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ผลกระทบของรายการซ่ึงยงัไม่สามารถ        
ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีหรือรายไดท้างบญัชี *        
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 2,552  804  2,552  804 
- ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 426         -  142         - 
- กาํไรจากการขายและเช่ากลบัคืนรอตดับญัชี * 43  43  43  43 
- หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออก

จากงาน 656  593  656  593 
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,677  1,440  3,393  1,440 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ผลกระทบของรายการซ่ึงยงัไม่สามารถ        
ถือเป็นรายไดท้างภาษี        
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร - สุทธิ 5,195  5,511  5,195  5,511 
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเคร่ืองจกัร - สุทธิ 1,666  2,847  1,666  2,847 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,861  8,358  6,861  8,358 

 
23. สิทธิพเิศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 
 
บริษทัไดรั้บสิทธิพิเศษจากการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยไดรั้บ
สิทธิพิเศษหลายประการ เช่น ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ีนาํเขา้เพ่ือใชใ้นกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมตาม (1) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรก่ึงหน่ึงเพ่ือใชใ้นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตาม (2) และ 
(3)ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมในจาํนวนท่ีไม่
เกินขอบเขตท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุนเป็นระยะเวลาสามปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมโดยวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมของบริษทัมีดงัน้ี 
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(1) กิจการผลิตส่ิงพิมพ ์เร่ิมมีรายไดเ้ม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2554 
(2) กิจการผลิตเคร่ืองเรือนหรือช้ินส่วน (เฟอร์นิเจอร์ไมย้างประเภทเกา้อ้ี) (ยกเวน้ท่ีผลิตจากไมห้วงหา้ม) เร่ิมมีรายได้

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหคม 2557 
(3) กิจการผลิตเคร่ืองเรือนหรือช้ินส่วน (เฟอร์นิเจอร์ไมบ้อร์ด) (ยกเวน้ท่ีผลิตจากไมห้วงหา้ม) เร่ิมมีรายไดเ้ม่ือวนัท่ี 14 

สิงหคม 2557 
 
ในฐานะท่ีบริษทัเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีกาํหนด
ไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
ผลการดาํเนินงานแยกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
และ 2556 มีดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2557 - งบการเงินรวม (พนับาท) 

 
กิจการท่ีไดรั้บการ 
ส่งเสริมทั้งหมด  

กิจการท่ีไม่ไดรั้บ 
การส่งเสริม  

 
รวม 

รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ 147,079  1,061,970     1,209,049 
รายไดอ่ื้น (รวมกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
วดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์) 1,158  25,115          26,273 
ตน้ทุนขาย ( 107,808)  (  779,443)  (  887,251) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (   10,264)  (    98,438)  (  108,702) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (รวมขาดทุน         
จากอตัราแลกเปล่ียน) (   14,955)  (  110,616)  (  125,571) 
ตน้ทุนทางการเงิน (     3,711)  (    27,237)  (    30,948) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้              -  (    12,971)  (    12,971) 
กาํไรสาํหรับปี 11,499  58,380  69,879 
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 2556 - งบการเงินรวม (พนับาท) 

 
กิจการท่ีไดรั้บการ 
ส่งเสริมทั้งหมด  

กิจการท่ีไดรั้บการ 
ส่งเสริมบางส่วน  

กิจการท่ีไม่ไดรั้บ 
การส่งเสริม  

 
รวม 

รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ 584,527  109,893  478,337     1,172,757 
รายไดอ่ื้น (รวมขาดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่ายติุธรรม
ของตราสารอนุพนัธ์) (   10,784)  23  13,151  2,390 
ตน้ทุนขาย ( 451,742)  (  84,888)  (  369,286)  ( 905,916) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (   48,967)  (    9,183)  (    41,652)  (   99,802) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (รวม
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน) (   44,894)  (    8,440)  (    36,719)  (   90,053) 
ตน้ทุนทางการเงิน (   16,715)  (    3,144)  (    13,524)  (   33,383) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       -  (       563)  (      4,640)  (     5,203) 
กาํไรสาํหรับปี 11,425  3,698  25,667  40,790 

 

 
 
 
 

 2557 - งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 
กิจการท่ีไดรั้บการ 
ส่งเสริมทั้งหมด  

กิจการท่ีไม่ไดรั้บ 
การส่งเสริม  

 
รวม 

รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ 147,079  1,061,631     1,208,710 
รายไดอ่ื้น (รวมกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก 
การวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์) 1,158  25,113          26,271 
ตน้ทุนขาย ( 107,808)  (  779,443)  (  887,251) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (   10,264)  (    98,322)  (  108,586) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (รวมขาดทุน 
จากอตัราแลกเปล่ียน) (   14,955)  (  109,003)  (  123,958) 
ตน้ทุนทางการเงิน (     3,711)  (    27,237)  (    30,948) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้              -  (    13,255)  (    13,255) 
กาํไรสาํหรับปี 11,499  59,484  70,983 
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 2556 - งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 
กิจการท่ีไดรั้บการ 
ส่งเสริมทั้งหมด  

กิจการท่ีไดรั้บการ 
ส่งเสริมบางส่วน  

กิจการท่ีไม่ไดรั้บ 
การส่งเสริม  

 
รวม 

รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ 584,527  109,893  477,491  1,171,911 
รายไดอ่ื้น (รวมขาดทุนท่ียงัไม่
เกิดจากการวดัมูลค่ายติุธรรม
ของตราสารอนุพนัธ์) (   10,784)  23  13,136  2,375 
ตน้ทุนขาย ( 451,742)  (   84,888)  (  369,300)  (  905,930) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (   48,967)  (     9,183)  (    40,983)  (    99,133) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (รวม
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน) (   44,894)  (     8,440)  (    36,468)  (    89,802) 
ตน้ทุนทางการเงิน (   16,715)  (     3,144)  (    13,524)  (    33,383) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       -  (        563)  (      4,640)  (      5,203) 
กาํไรสาํหรับปี 11,425  3,698  25,712  40,835 

 
24. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 
 
รายไดจ้ากการขาย รายไดอ่ื้น ตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้ายอ่ืน และกาํไร/ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นขอ้มูลทางการเงิน
ท่ีสาํคญัและเป็นขอ้มูลหลกัของบริษทัและบริษทัย่อยซ่ึงถูกนาํเสนอใหก้บัผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
อยา่งสมํ่าเสมอและถูกใชใ้นการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานดาํเนินงาน (ซ่ึง
กาํหนดจากส่วนงานท่ีรายงานเป็นการภายใน) ท่ีมีสัดส่วนเป็นสาระสาํคญัสองส่วนงานคือ (1) เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผ่น
ไมป้ระกอบ (เฟอร์นิเจอร์ไมย้างและเฟอร์นิเจอร์ไมป้าร์ติเคิลบอร์ด) และ (2) ส่วนงานอ่ืนๆ เช่น กระดาษปิดผิว ไมแ้ปร
รูปอบแหง้ และวสัดุตกแต่งเฟอร์นิเจอร์อ่ืนๆ เป็นส่วนงานย่อยท่ีมีสัดส่วนไม่เป็นสาระสาํคญั บริษทับนัทึกรายการโอน
ระหว่างส่วนงานในราคาทุนโดยนโยบายการบญัชีท่ีใชก้บัส่วนงานดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นไปตาม
นโยบายการบญัชีตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 3 นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยไม่สามารถจาํแนกขอ้มูลสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามส่วนงานไดโ้ดยไม่มีตน้ทุนท่ีเกินจาํเป็น 
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ข้อมลูเก่ียวกับผลิตภัณฑ์  
 
 

  พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2557  2556  2557  2556 
รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ        
- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 1,137,920  1,119,564  1,137,920  1,119,564 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 71,129  53,193  70,790  52,347 
รวม    1,209,049  1,172,757  1,208,710  1,171,911 

รายไดอ่ื้น (รวมกาํไร/ขาดทุนท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่ายติุธรรม 
ของตราสารอนุพนัธ์)         
- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 26,152  (     488)  26,152  (     488) 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 121  2,878  119  2,863 
รวม 26,273  2,390  26,271  2,375 

ตน้ทุนขาย        
- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 796,461  843,835  796,461  843,835 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 90,790  62,081  90,790  62,095 
รวม 887,251  905,916  887,251  905,930 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน (รวมกาํไร/ขาดทุนจาก 
อตัราแลกเปล่ียน)        
- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 253,743  214,788  253,743  214,787 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 11,478  8,450  9,749  7,531 
รวม 265,221  223,238  263,492  222,318 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        
- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 113,868  60,453  113,868  60,453 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ( 31,018)  ( 14,460)  ( 29,630)  ( 14,415) 
สุทธิ 82,850  45,993  84,238  46,038 
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ข้อมลูเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร์ (ท่ีสามารถจ าแนกได้อย่างสมเหตสุมผล) 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2557  2556  2557  2556 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ - สุทธิ        
- ญ่ีปุ่น 619,326  682,169  619,326  682,169 
- บาเรน 58,472  26,209  58,472  26,209 
- สหรัฐอเมริกา 32,401  14,776  32,401  14,776 
- สาธารณรัฐชิลี 7,080  1,753  7,080  1,753 
- ไตห้วนั 7,023  8,184  7,023  8,184 
- ฟิลิปปินส์ 6,251                 -  6,251                 - 
- อินเดีย 3,409  2,237  3,409  2,237 
- สิงคโปร์ 2,514  2,571  2,514  2,571 
- ประเทศอ่ืน ๆ 5,058  2,331  5,058  2,331 
รวม 741,534  740,230  741,534  740,230 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ - สุทธิ 467,515  432,527  467,176  431,681 
รวมรายไดจ้ากการขาย - สุทธิ    1,209,049  1,172,757  1,208,710  1,171,911 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนใดๆ ท่ีตั้งอยูใ่นประเทศอ่ืนนอกเหนือจากประเทศไทย 
 

ข้อมลูเก่ียวกับลกูค้ารายใหญ่ (ลกูค้าท่ีมยีอดรายการค้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดรายการค้ารวม) 
 

 ร้อยละของยอดท่ีมีกบัลูกคา้รายใหญ่ต่อยอดรวม 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2557  2556  2557  2556 
รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ        
- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 42.64  49.05  42.64  49.05 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ             -              -              -              - 
รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ        
- ต่างประเทศ 48.40  54.52  48.40  54.52 
- ในประเทศ 24.64  33.66  24.66  33.73 
- รวม 39.21  46.83  39.22  46.86 
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25. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
บริษทัและบริษทัย่อยบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสมสาํหรับการดาํเนินงานของบริษทัและเพ่ือป้องกนัความผนัผวนของกระแสเงินสด 
 
ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 
 
ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือเกิดจากการท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถหรือไม่ประสงคจ์ะปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการ
เงินและตามสญัญาท่ีใหไ้วก้บับริษทั บริษทัและบริษทัย่อยมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงน้ีโดยการวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินของลูกคา้และคู่สญัญาเป็นระยะ ๆ 
 
มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเป็นมูลค่าสูงสุดท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ 
 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 
 
บริษทัมีรายการคา้ท่ีสาํคญัในต่างประเทศซ่ึงรวมถึงการนาํเขา้สินคา้และวตัถุดิบและการส่งออกสินคา้ของบริษทั ซ่ึงอาจ
ทาํใหบ้ริษทัไดรั้บความเส่ียงจากความผนัผวนของเงินตราต่างประเทศ ในทางปฏิบติับริษทัลดความเส่ียงน้ีโดยการจบัคู่ 
(Matching) เงินรับชาํระจากลูกคา้ (ลูกหน้ี) และเงินจ่ายชาํระแก่ผูข้าย (เจา้หน้ี) โดย เร่ิมตั้งแต่ปี 2552 บริษทัไดเ้ร่ิมใช้
สญัญาซ้ือ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือลดความเส่ียงน้ี (ดูหมายเหตุ 28) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีสําคญัซ่ึงไม่ไดมี้การ
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 
 

 สินทรัพยท่ี์เป็น 
เงินตราต่างประเทศ 

 หน้ีสินท่ีเป็น         
 เงินตราต่างประเทศ 

 2557  2556  2557  2556 
พนัเหรียญสหรัฐ 778            -  79  618 
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่าบริษทัไม่มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็น
สาระสาํคญั เน่ืองจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัมีอตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวัตามอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด 
 

มลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความ
รอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้ง
กนั มูลค่ายติุธรรมไดม้าจากราคาตลาดท่ีกาํหนดหรือกระแสเงินสดคิดลด 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยใชวิ้ธีการและสมมติฐานดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชี 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจาก
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดซ่ึงแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายและหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังาน
หลงัออกจากงานมีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัซ่ึงเป็นอตัราทอ้งตลาดมีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม  
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินไม่สามารถคาํนวณมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่าง
เหมาะสมโดยไม่มีตน้ทุนท่ีเกินจาํเป็น 
 

26. การจดัการส่วนทุน 
 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษทัและบริษทัย่อย คือ การจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี
เหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั) เท่ากบั 2.10 : 
1.00 และ 2.17 : 1.00 ตามลาํดบั 
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27. กองทุนส ารองเลีย้งชีพของพนักงานซ่ึงจดทะเบียนแล้ว 
 
ในระหวา่งปี 2555 บริษทัไดจ้ดัใหมี้เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียง
ชีพ พ.ศ. 2530 สาํหรับพนกังานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน ตาม
ขอ้บงัคบัของกองทุน บริษทัและพนกังานจะจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน
พนักงาน กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานจะจ่ายเงินทุนเล้ียงชีพแก่พนักงานตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของ
กองทุน 
 
ส่วนท่ีบริษทัจ่ายสมทบซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับปี 2557 และ 2556 มีจาํนวนเงินประมาณ 0.9 ลา้นบาท และ 0.8 
ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 
28. อ่ืน ๆ  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมี 
 
ก. ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการเพ่ือใชเ้ป็นสํานกังานสาขาซ่ึงสัญญาดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลา

ระหวา่ง 1 ถึง 3 ปี ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาดงักล่าว บริษทัผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการเป็นเงินรวม
ปีละประมาณ 14.8 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัไดจ่้ายเงินประกนัตามสัญญาดงักล่าวแก่บริษทัผูใ้ห้เช่าเป็น
จาํนวนเงินประมาณ 4.0 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ “เงินมดัจาํและเงินประกนั” ในงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน 

 
ข. หนงัสือคํ้าประกนับริษทัซ่ึงออกโดยธนาคารในประเทศสองแห่งใหก้บับริษทัเอกชนแห่งหน่ึงและหน่วยงาน

รัฐบาลแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 4.0 ลา้นบาท 
 

ค. เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชก้บัธนาคารในประเทศสองแห่งเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 3.0 ลา้นบาท 
 

ง. สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 1.0 ลา้น
เหรียญสหรัฐซ่ึงคิดเป็นเงินบาทมีจาํนวนเงินรวมประมาณ 29.1 ลา้นบาท (มูลค่ายุติธรรมมีจาํนวนเงินประมาณ 
32.4 ลา้นบาท) สญัญาขายเงินตราต่างประเทศดงักล่าวมีระยะเวลาครบกาํหนดในเดือนเมษายน 2558 
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จ. สัญญาแต่งตั้งบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงินในประเทศสองแห่งซ่ึงลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2557 โดยบริษทัดงักล่าวจะ
ให้คาํปรึกษาแก่บริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัแผนการจดัโครงสร้างของบริษทัและกลุ่มบริษทั การเพ่ิมทุน การจดัตั้ง
บริษทัผูล้งทุน (Holding Company) หรือบริษทัย่อยแห่งใหม่ (ดูหมายเหตุ 29) รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัคร้ังแรกต่อประชาชนและการเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหุน้สามญัของบริษทัย่อยดงักล่าวเพ่ือการเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ในอนาคต ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าว บริษทัตกลงท่ีจะชาํระค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา
ทางการเงินเป็นจาํนวนเงินตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา ทั้งน้ี การใหบ้ริการของบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงินดงักล่าว
จะส้ินสุดลงเม่ือบริษทัดงักล่าวไดด้าํเนินการใหค้าํปรึกษาแก่บริษทัครบถว้นตามขอบเขตของการใหบ้ริการตาม
สญัญาน้ีแลว้ 

 
ฉ. บนัทึกขอ้ตกลงเพ่ือความเขา้ใจ (“MOU”) ซ่ึงลงวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 เพ่ือร่วมดาํเนินโครงการผลิตไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคากบับริษทั กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“GUNKUL”) บริษทัและ GUNKUL 
จะร่วมกนัจดัตั้งบริษทัข้ึนเพ่ือรองรับการพฒันาโครงการในสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 74.99 : 25.01 ตามลาํดบั โดย
บริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบในส่วนการจดัหาสิทธิในการเช่าและ/หรือสิทธิในการใชพ้ื้นท่ีหลงัคาเพ่ือติดตั้งแผง    โซ
ล่าเซลลส์าํหรับการประกอบการเพ่ือยื่นเป็นผูเ้สนอขายไฟฟ้า การบริหารจดัการ รวมถึงการจดัหาแหล่งเงินทุน 
ส่วน GUNKUL จะเป็นผูรั้บผิดชอบในส่วนของการบริการจดัหาอุปกรณ์ การจดัซ้ือและการก่อสร้างสําหรับ
โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาเพ่ือใหโ้ครงการสามารถดาํเนินการไดต้ามขอ้ตกลงของสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้า (“PPA”) ในอนาคตรวมถึงจะเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัการและบาํรุงรักษาโครงการ ภายใตก้ารร่วม
ดาํเนินงานของโครงการดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งสองฝ่ายมีหนา้ท่ียื่นขอรับอนุญาตเป็นผูเ้สนอขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) หรือการไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) ตามแต่กรณีต่อไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัยงั
ไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินการหรือขั้นตอนใดๆท่ีมีนยัสาํคญัเก่ียวกบัโครงการน้ี 

 
29. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
ก. เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงในลกัษณะของบริษทัผู ้

ลงทุน (Holding Company) ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียนจาํนวน 1.0 ลา้นบาท โดย
บริษทัถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 51 และส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 49 ถือโดยบุคคลธรรมดา 3 ท่านซ่ึงไม่ใช่
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกันกับริษัท ทั้ งน้ี การลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าวได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2557 
 
 
 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
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ข. ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทั (1) 
จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.069 บาท เป็นเงินรวมประมาณ 35.88 ลา้นบาทแก่
ผูถื้อหุ้นและกาํหนดวนัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 (2) จดัสรรกาํไรเพ่ือเป็นสํารองตาม
กฎหมายสาํหรับปี 2557 เป็นจาํนวนเงินรวม 5.1 ลา้นบาทและ (3) จดัตั้งบริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่นผ่านการถือหุน้
ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวจะดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและขายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 
 

ค. เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 บริษทัไดล้งนามในสญัญาใชลิ้ขสิทธ์ิกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นตวัแทนท่ี
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิในต่างประเทศ ภายใต้เง่ือนไขของสัญญาดงักล่าว บริษทัมีสิทธิในการใช้
ภาพลกัษณ์และลายภาพผลิตภัณฑ์และทรัพย์สินของเจา้ของลิขสิทธ์ิในการผลิตสินคา้ของบริษทัเพ่ือขายใน
ประเทศโดยผา่นช่องทางการขายตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิและ
ค่าสิทธิในการขายในอตัราตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาและสญัญาน้ีจะส้ินสุดลงในเดือนมีนาคม 2560 
 

30. การอนุมตังิบการเงนิ 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 
 


