
  

  

 
 

 
 

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 



  

  

   

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ คณะกรรมการบริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบการเงินรวมของบริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2557 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน         
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ และไดส้อบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ซ่ึง
ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมาย
เหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “งบการเงินระหวา่งกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและ
บญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่
อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34           
เร่ือง “งบการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 

(นายเมธี รัตนศรีเมธา) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3425 
 

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร 
8 พฤศจิกายน 2557 



บริษทั อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์

30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556
(สอบทานแลว้) (สอบทานแลว้)

หมายเหตุ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,504                    3,472                      13,089                    3,233                      
ลูกหน้ีการคา้
-   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3, 4 8,288                      10,275                    13,265                    16,076                    
-   บริษทัอ่ืน - สุทธิ 4 177,753                  158,109                  172,421                  151,571                  
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 373,834                  288,547                  373,834                  288,547                  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
-   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,486                      6,409                      5,486                      6,409                      
-   ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพ่ิม 5,433                      5,319                      5,433                      5,319                      
-   ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,921                      1,636                      1,921                      1,625                      
-   เงินทดรองจ่ายค่าวตัถุดิบ 860                         2,055                      860                         2,055                      
-   อ่ืนๆ 6,660                      4,499                      6,646                      4,500                      
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 593,739                  480,321                  592,955                  479,335                  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน -                         -                         1,000                      1,000                      
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 2,000                      2,000                      2,000                      2,000                      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 374,799                  388,499                  374,799                  388,499                  
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์- สุทธิ 189,356                  206,492                  189,356                  206,492                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 4,542                      4,012                      4,542                      4,012                      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9 942                         1,441                      942                         1,441                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ
-   เงินมดัจ าและเงินประกนั 3, 12 9,561                      8,459                      9,561                      8,459                      
-   อ่ืนๆ - สุทธิ 1,158                      686                         1,158                      686                         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 582,358                  611,589                  583,358                  612,589                  

รวมสินทรัพย์ 1,176,097               1,091,910               1,176,313               1,091,924               

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

     2



บริษทั อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556
(สอบทานแลว้) (สอบทานแลว้)

หมายเหตุ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 6 350,510                  352,627                  350,510                  352,627                  
เจา้หน้ีจากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีการคา้ 4 45,015                    43,090                    45,015                    43,090                    
เจา้หน้ีการคา้
-   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 578                         193                         578                         193                         
-   บริษทัอ่ืน 130,395                  145,884                  130,395                  145,884                  
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 2,393                      1,384                      2,393                      1,384                      
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน
ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11,415                    11,706                    11,415                    11,706                    
เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 40,428                    50,197                    40,428                    50,197                    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,117                      3,759                      7,117                      3,759                      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5, 12 42,720                    65,057                    42,678                    65,018                    
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 630,571                  673,897                  630,529                  673,858                  

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 19,887                    17,951                    19,887                    17,951                    
ก าไรจากการขายและเช่ากลบัคืนรอตดับญัชี 116                         214                         116                         214                         
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิ 6 127,915                  43,683                    127,915                  43,683                    
หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 12 3,185                      2,967                      3,185                      2,967                      
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9 7,239                      8,358                      7,239                      8,358                      
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 158,342                  73,173                    158,342                  73,173                    

รวมหนีสิ้น 788,913                  747,070                  788,871                  747,031                  

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามญั 780,000,000 หุ้นในปี 2557 และ
520,000,000 หุ้น ในปี 2556 มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 7 195,000                  130,000                  195,000                  130,000                  
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ - หุ้นสามญั 520,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
0.25 บาท 130,000                  130,000                  130,000                  130,000                  
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 105,483                  105,483                  105,483                  105,483                  
ก าไรสะสม
-  จดัสรรเพ่ือส ารองตามกฎหมาย 10 13,000                    11,500                    13,000                    11,500                    
-  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 174,226                  117,365                  174,484                  117,418                  
รวม 422,709                  364,348                  422,967                  364,401                  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อหุ้น (35,525)                  (19,508)                  (35,525)                  (19,508)                  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 387,184                  344,840                  387,442                  344,893                  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,176,097               1,091,910               1,176,313               1,091,924               

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

     3



หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                         -                         -                         -                         

     4



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2557 และ 2556

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
รายได้
รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ 3, 11 295,711             289,183             295,597             288,987             
รายไดอ่ื้น
-  ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า
    ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 5, 12 1,731                 3,246                 1,731                 3,246                 
-  อ่ืนๆ 5,590                 2,850                 5,590                 2,848                 
รวมรายได้ 303,032             295,279             302,918             295,081             

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 3 219,841             217,560             219,841             217,558             
ค่าใชจ่้ายในการขาย 3 25,031               22,948               25,015               22,766               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 23,647               25,906               23,356               25,848               
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียน 700                    (831)                   700                    (831)                   
ตน้ทุนทางการเงิน 7,820                 8,357                 7,820                 8,357                 
รวมค่าใช้จ่าย 277,039             273,940             276,732             273,698             

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 25,993               21,339               26,186               21,383               

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 9 4,204                 1,972                 4,204                 1,972                 

ก าไรส าหรับงวด 21,789               19,367               21,982               19,411               

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                     -                     -                     -                     

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 21,789               19,367               21,982               19,411               

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 8 0.042                 0.037                 0.042                 0.037                 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 8 0.032                 0.037                 0.033                 0.037                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(สอบทานแลว้)
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

4



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2557 และ 2556

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
รายได้
รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ 3, 11 924,190             853,211             923,930             852,534             
รายไดอ่ื้น
-  ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า
    ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 5, 12 8,179                 (6,802)                8,179                 (6,802)                
-  อ่ืนๆ 12,520               9,316                 12,518               9,302                 
รวมรายได้ 944,889             855,725             944,627             855,034             

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 3 686,131             652,631             686,131             652,645             
ค่าใชจ่้ายในการขาย 3 81,752               71,041               81,666               70,539               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3, 6 78,095               73,038               77,714               72,684               
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียน 6,679                 (4,295)                6,679                 (4,295)                
ตน้ทุนทางการเงิน 22,631               25,164               22,631               25,164               
รวมค่าใช้จ่าย 875,288             817,579             874,821             816,737             

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 69,601               38,146               69,806               38,297               

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 9 11,658               3,961                 11,658               3,961                 

ก าไรส าหรับงวด 57,943               34,185               58,148               34,336               

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                     -                     -                     -                     

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 57,943               34,185               58,148               34,336               

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 8 0.111                 0.070                 0.112                 0.071                 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 8 0.102                 0.070                 0.102                 0.071                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
พนับาท

(สอบทานแลว้)
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
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บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 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
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 130,000 105,483 11,500 117,365 364,348 143,620 54,514 (217,642) (19,508) 344,840
จดัสรรก าไรเพ่ือเป็นส ารองตามกฎหมาย 10 - - 1,500 (1,500) - - - - - -
เงินปันผลจ่าย 10 - - - (15,599) (15,599) - - - - (15,599)
โอนไปก าไรสะสม - - - 16,017 16,017 (6,145) (9,872) - (16,017) -
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - 57,943 57,943 - - - - 57,943
ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 130,000 105,483 13,000 174,226 422,709 137,475 44,642 (217,642) (35,525) 387,184

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 100,000 - 6,300 90,443 196,743 151,998 68,380 (217,666) 2,712 199,455
ขายอุปกรณ์ - - - (13) (13) - (11) 24 13 -
เงินสดรับจากการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน 30,000 105,483 - - 135,483 - - - - 135,483
จดัสรรก าไรเพ่ือเป็นส ารองตามกฎหมาย 10 - - 2,200 (2,200) - - - - - -
เงินปันผลจ่าย 10 - - - (30,888) (30,888) - - - - (30,888)
โอนไปก าไรสะสม - - - 16,632 16,632 (6,267) (10,365) - (16,632) -
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - 34,185 34,185 - - - - 34,185
ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556 130,000 105,483 8,500 108,159 352,142 145,731 58,004 (217,642) (13,907) 338,235

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

พนับาท

(สอบทานแลว้)
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

งบการเงินรวม
ก าไรสะสม

ส่วนเกินทุนจากการตีราคา - สุทธิ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
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บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 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
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 130,000 105,483 11,500 117,418 364,401 143,620 54,514 (217,642) (19,508) 344,893
จดัสรรก าไรเพ่ือเป็นส ารองตามกฎหมาย 10 - - 1,500 (1,500) - - - - - -
เงินปันผลจ่าย 10 - - - (15,599) (15,599) - - - - (15,599)
โอนไปก าไรสะสม - - - 16,017 16,017 (6,145) (9,872) - (16,017) -
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - 58,148 58,148 - - - - 58,148
ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 130,000 105,483 13,000 174,484 422,967 137,475 44,642 (217,642) (35,525) 387,442

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 100,000 - 6,300 90,450 196,750 151,998 68,380 (217,666) 2,712 199,462
ขายอุปกรณ์ - - - (13) (13) - (11) 24 13 -
เงินสดรับจากการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน 30,000 105,483 - - 135,483 - - - - 135,483
จดัสรรก าไรเพ่ือเป็นส ารองตามกฎหมาย 10 - - 2,200 (2,200) - - - - - -
เงินปันผลจ่าย 10 - - - (30,888) (30,888) - - - - (30,888)
โอนไปก าไรสะสม - - - 16,632 16,632 (6,267) (10,365) - (16,632) -
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - 34,336 34,336 - - - - 34,336
ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556 130,000 105,483 8,500 108,317 352,300 145,731 58,004 (217,642) (13,907) 338,393

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

พนับาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั

ก าไรสะสม

ส่วนเกินทุนจากการตีราคา - สุทธิ

(สอบทานแลว้)
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
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บริษทั อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557 และ 2556

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 69,601             38,146             69,806             38,297             
ปรับปรุงดว้ย
คา่เส่ือมราคาและคา่ใชจ่้ายตดับญัชี 51,791             52,248             51,791             52,248             
คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน 257                  -                   -                   -                   
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 218                  97                    218                  97                    
คา่เผ่ือการลดมูลคา่ของสินคา้คงเหลือลดลง (2,612)              (38) (2,612)              (38)
ขาดทุน (ก าไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลคา่ยติุธรรม
ของตราสารอนุพนัธ์ (8,179)              6,802               (8,179)              6,802               
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 19                    113                  19                    113                  
ก าไรจากการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (351)                 (400)                 (351)                 (400)                 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ -                   9                      -                   9                      
ดอกเบ้ียรับ (169)                 (450)                 (169)                 (450)                 
ดอกเบ้ียจ่าย 22,631             25,164             22,631             25,164             
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
ลูกหน้ีการคา้ (17,696)            (32,376)            (17,821)            (32,771)            
สินคา้คงเหลือ (82,675)            (70,200)            (82,675)            (70,232)            
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   1                      -                   -                   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (327)                 4,031               (323)                 4,032               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,043)              (893)                 (2,043)              (893)                 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
เจา้หน้ีการคา้ (15,104)            (10,004)            (15,104)            (10,004)            
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,009               (1,763)              1,009               (1,763)              
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (12,352)            3,914               (12,355)            3,951               

4,018               14,401             3,842               14,162             
จ่ายภาษีเงินได้ (8,920)              (6,608)              (8,920)              (6,608)              
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (4,902)              7,793               (5,078)              7,554               

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (19,139)            (25,527)            (19,139)            (25,527)            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (1,628)              (281)                 (1,628)              (281)                 
เงินสดรับจากการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,292               5,499               1,292               5,499               
รับดอกเบ้ีย 169                  420                  169                  420                  
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (19,306)            (19,889)            (19,306)            (19,889)            

(สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พนับาท

งบการเงินรวม

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
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บริษทั อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557 และ 2556

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (2,316)              (32,772)            (2,316)              (32,772)            
เจา้หน้ีจากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 1,925               23,523             1,925               23,523             
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงินลดลง (9,444)              (7,356)              (9,444)              (7,356)              
เงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมข้ึน 193,800           5,000               193,800           5,000               
จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (119,337)          (26,695)            (119,337)          (26,695)            
เงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (สุทธิจากคา่ใชจ่้าย
ในการเสนอขายหุ้นจ านวน 6,517 พนับาทในปี 2556) -                   137,483           -                   137,483           
เงินสดรับจากการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ภายใตส้ญัญาขายและเช่ากลบัคืน 9,715               -                   9,715               -                   
จ่ายเงินปันผล (15,599)            (30,888)            (15,599)            (30,888)            
จ่ายดอกเบ้ีย (24,504)            (24,575)            (24,504)            (24,575)            
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงิน 34,240             43,720             34,240             43,720             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ - สุทธิ 10,032             31,624             9,856               31,385             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 3,472               1,626               3,233               1,535               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 13,504             33,250             13,089             32,920             

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
ก.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด
เงินสดในมือ 357                  307                  327                  277                  
บญัชีกระแสรายวนักบัธนาคาร 4,721               1,121               4,336               821                  
เงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคาร 8,426               31,822             8,426               31,822             
รวม 13,504             33,250             13,089             32,920             
ข.  รายการที่ไม่เป็นเงินสด
ซ้ือยานพาหนะและเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โดยการท าสญัญา
เช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 11,089             10,597             11,089             10,597             
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โดยยงัไม่ไดช้ าระเงินแก่ผูข้าย -                   157                  -                   157                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

(สอบทานแลว้)
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
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บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วนัที ่30 กนัยายน 2557 และ 2556 (สอบทานแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบแล้ว) 
 

                  10
                                                                                                

1. เกณฑ์การจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดถู้กจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง_2555) 
เร่ือง "งบการเงินระหว่างกาล" รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดถู้กจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2556 โดยเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหข้อ้มูลท่ีน าเสนอ
ซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 
งบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลน้ีและงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ไดร้วมบญัชีของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยซ่ึงบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มดงัต่อไปน้ี 
 

      สดัส่วนการถือหุน้ 
      ทางตรงของบริษทั 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน (พนับาท)  (ร้อยละ) 
บริษทั วีวี-เดคคอร์ จ ากดั 
  

จ าหน่ายกระดาษปิดผิวและ
วสัดุตกแต่งเฟอร์นิเจอร์  

1,000 
  

99.95 
 

 
รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัส าคญัไดถู้กตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวมแลว้ 
 
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่
โดยสภาวิชาชีพบญัชี ฯ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557  
 
ทั้งน้ี การน ามาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชีและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้มาเร่ิมถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบท่ีเป็น
สาระส าคญัต่อบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
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เพ่ือความสะดวกของผูอ่้าน ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษไดถู้กจดัท าข้ึนจากขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ีซ่ึงไดน้ าเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศ 
 
2. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 
บริษทัและบริษทัย่อยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคัญและวิธีการค านวณต่างๆ ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาลส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นการจดัท างบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ยกเวน้การน ามาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามท่ี
กล่าวในหมายเหตุ 1 มาเร่ิมถือปฎิบติัซ่ึงไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญั 
 
3. รายการบัญชีกบับุคคลและบริษทัที่เกีย่วข้องกนั 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดระหว่างบริษทัและบุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและ
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 งวดสามเดือน  งวดเกา้เดือน 
 2557  2556  2557  2556 
ขายสินค้า        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,535  6,595  23,797  20,063 

ซ้ือวตัถุดบิและวสัดุส้ินเปลือง        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 720  245  1,082  1,064 

ค่าเช่าและค่าบริการโชว์รูม        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,334  1,907  10,143  11,564 

ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ส าคัญ        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 4,634  4,368  13,785  13,379 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 67  22  154  67 
รวม 4,701  4,390  13,939  13,446 
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วนัที ่31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบแล้ว) 
 

 12 
                                                                                                                                                                          

 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 
 งวดสามเดือน  งวดเกา้เดือน 
 2557  2556  2557  2556 
ขายสินค้า        
บริษทัยอ่ย 2,261  3,746  7,592  13,503 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,535  6,595  23,797  20,063 
รวม 8,796  10,341  31,389  33,566 

ซ้ือวตัถุดบิและวสัดุส้ินเปลือง        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 720  245  1,082  1,064 

ค่าเช่าและค่าบริการโชว์รูม        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,334  1,907  10,143  11,564 

ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ส าคัญ        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 4,634  4,368  13,785  13,379 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 67  22  154  67 
รวม 4,701  4,390  13,939  13,446 
 
ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 30 กนัยายน 2557  31 ธนัวาคม 2556  30 กนัยายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

ลูกหนีก้ารค้า        
บริษทัยอ่ย      -        -   4,977  5,801 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,288  10,275  8,288  10,275 
รวม 8,288  10,275  13,265  16,076 

เงนิประกนัการเช่าและบริการโชว์รูม        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,509  3,180  3,509  3,180 

เจ้าหนีก้ารค้า        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 578  193  578  193 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 30 กนัยายน 2557  31 ธนัวาคม 2556  30 กนัยายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

เจ้าหนีอ่ื้น        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,393  1,384  2,393  1,384 
 

4. ลูกหนีก้ารค้า 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

  พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 30 กนัยายน 2557  31 ธนัวาคม 2556  30 กนัยายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 6,753  7,713  9,172  11,334 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 1,513  2,562  4,002  4,742 
คา้งช าระระหวา่ง 3 - 6 เดือน 22       -   91       -  
รวม 8,288  10,275  13,265  16,076 
 

  พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 30 กนัยายน 2557  31 ธนัวาคม 2556  30 กนัยายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

บริษัทอ่ืน - สุทธิ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 143,586  116,973  141,040  115,430 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 32,263  39,115  30,964  35,243 
คา้งช าระระหวา่ง 3 - 6 เดือน 820  1,359  197  730 
คา้งช าระระหวา่ง 7 - 12 เดือน 1,018  655  79  161 
คา้งช าระเกินกวา่ 12  เดือน 323  7  141  7 
รวม 178,010  158,109  172,421  151,571 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (      257)       -        -        -  
สุทธิ 177,753  158,109  172,421  151,571 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัไดน้ าลูกหน้ีการคา้จ านวนเงินประมาณ 63.3 ลา้นบาทและ 
60.6 ลา้นบาท ตามล าดบั ไปขายลดแก่สถาบนัการเงินสองแห่ง (ภายใตว้งเงินสินเช่ือรวม 80 ลา้นบาท) โดยสถาบนั
การเงินดงักล่าวมีสิทธิไล่เบ้ียจ านวนเงินประมาณ 45.0 ลา้นบาทและ 43.1 ลา้นบาท ตามล าดบั บริษทัไดแ้สดงจ านวน
เงินดงักล่าวเป็น “เจา้หน้ีจากการขายสิทธิเรียกร้องลูกหน้ีการคา้” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

5. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 30 กนัยายน 2557  31 ธนัวาคม 2556  30 กนัยายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

เจา้หน้ีอ่ืน 10,129  23,193  10,129  23,193 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 7,716  7,376  7,716  7,376 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 6,852  6,069  6,852  6,069 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ (ดูหมายเหตุ 12) 4,201  12,380  4,201  12,380 
ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 3,152  2,961  3,152  2,961 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 2,385  1,955  2,385  1,955 
เงินเดือน ค่าแรงและสวสัดิการคา้งจ่าย 2,277  3,901  2,277  3,901 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,287  3,142  1,287  3,142 
อ่ืนๆ 4,721  4,080  4,679  4,041 
รวม 42,720  65,057  42,678  65,018 
 

6. การก่อหนีเ้งนิกู้ยืมใหม่เพ่ือจ่ายช าระหนีเ้งนิกู้ยืมเดมิ 
 

เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูร้ะยะสั้นและระยะยาวรวมถึงสัญญารับวงเงินสินเช่ือประเภทอ่ืนๆ  
หลายฉบบักบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง (เจา้หน้ีรายใหม่) เพ่ือการจ่ายช าระคืนหน้ีสินต่างๆ ภายใตว้งเงินสินเช่ือท่ีมี
กบัธนาคารในประเทศอีกแห่งหน่ึง (เจา้หน้ีรายเดิม) ทั้งน้ี เงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวท่ีมีกบัเจา้หน้ีรายเดิม ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 จ านวนเงินประมาณ 183.9 ลา้นบาทและ 89.8 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดถู้กจ่ายช าระคืนแลว้ทั้งจ านวน
ในเดือนมกราคม 2557 โดยการกูย้ืมเงินระยะสั้นและระยะยาวกบัเจา้หน้ีรายใหม่เป็นจ านวนเงินประมาณ 145.9 ลา้น
บาทและ 188.0 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เงินกูย้ืมดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 173.2 ลา้น
บาท และ 161.0 ลา้นบาท ตามล าดบั นอกจากน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อหน้ีเงินกูย้ืมใหม่
เพ่ือจ่ายช าระหน้ีเงินกูย้ืมเดิมขา้งตน้ บริษทัไดจ่้ายค่าธรรมเนียมทางการเงินใหแ้ก่เจา้หน้ีรายเดิมและเจา้หน้ีรายใหม่เป็น
จ านวนเงินประมาณ 1.9 ลา้นบาทและ 2.2 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงแสดงรายการเป็นส่วนหน่ึงของ “ค่าใชจ่้ายในการ
บริหาร” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี   
30 กนัยายน 2557 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินกูย้ืมระยะยาวประกอบดว้ย 
 

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 
 30 กนัยายน

2557  
31 ธนัวาคม

2556 
1) เงินกูย้ืมในวงเงิน 108 ลา้นบาท ช าระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนธันวาคม 

2561 มีอตัราดอกเบ้ียต ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นต ่าส าหรับลูกคา้ชั้นดี     
ร้อยละ 1.25 ต่อปี 

 

92,511  -   
2) เงินกูย้ืมในวงเงิน 80 ลา้นบาท ช าระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนธันวาคม 

2561 มีอตัราดอกเบ้ียต ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นต ่าส าหรับลูกคา้ชั้นดี     
ร้อยละ 1.25 ต่อปี 

 

68,483  -   
3) เงินกูย้ืมในวงเงิน 19 ลา้นบาท ช าระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนกนัยายน 

2563 มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นต ่าส าหรับลูกคา้ชั้นดี 
 

7,349  4,136 
4) เงินกูย้ืมในวงเงิน 40 ลา้นบาท ช าระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 

2559 มีอตัราดอกเบ้ียต ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นต ่าส าหรับลูกคา้ชั้นดี     
ร้อยละ 1.25 ต่อปี (ช าระคืนก่อนครบก าหนด) 

 

-    17,866 
5) เงินกูย้ืมในวงเงิน 65 ลา้นบาท ช าระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนพฤศจิกายน 

2559 มีอัตราดอกเบ้ียต ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมขั้นต ่าส าหรับลูกค้าชั้นดี     
ร้อยละ 1.25 ต่อปี (ช าระคืนก่อนครบก าหนด) 

 

-   23,563 
6) เงินกูย้ืมในวงเงิน 22 ลา้นบาท ช าระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนธนัวาคม 2559 

มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นต ่าส าหรับลูกคา้ชั้นดี (ช าระคืน
ก่อนครบก าหนด) 

 

-   9,139 
7) เงินกูย้ืมในวงเงิน 55 ลา้นบาท ช าระคืนเป็นรายเดือนจนถึงเดือนพฤศจิกายน 

2561 มีอัตราดอกเบ้ียต ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมขั้นต ่าส าหรับลูกคา้ชั้นดี     
ร้อยละ 1.25 ต่อปี (ช าระคืนก่อนครบก าหนด) 

 

-   39,176 
รวม  168,343  93,880 
หกั  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (   40,428)  (   50,197) 
สุทธิ  127,915  43,683 
 

 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่30 กนัยายน 2557 และ 2556 (สอบทานแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบแล้ว) 
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เงินกูย้ืมระยะยาวใหม่ตาม 1) และ 2) ขา้งตน้ค ้าประกนัโดยกรรมการบางท่านของบริษทัและท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์บางส่วนของบริษทั นอกจากน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดของเงินกูย้ืมน้ี เช่น การด ารงอตัราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ี อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และอตัราส่วนสภาพคล่อง เป็นตน้ 
 

7. ทุนเรือนหุ้น 
 

ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 18 กรกฏาคม 2557 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันท์ใหบ้ริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียน  
ของบริษทัจากจ านวน 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
จ านวน 260,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงิน 65 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (ดูหมายเหตุ 8) บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนน้ีกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี         
8 สิงหาคม 2557 
 

8. ใบส าคัญแสดงสิทธิและก าไรต่อหุ้น 
 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 

ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2557 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันท์ให้บริษทัออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั (“ECF-W1”) ในวนัท่ี 30 กรกฏาคม 2557 จ านวน 260,000,000 
หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วนหุน้สามญั 2 หุน้ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยมีรายละเอียด
ของใบส าคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ  1 หน่วยสามารถซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนได ้        
  

ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้ 0.50 บาทต่อหุน้ (ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
  

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเ ม่ือครบก าหนด 1 ปี
นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดการใชสิ้ทธิคือ วนัท าการสุดทา้ยของ
เดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของแต่ละปีจนส้ินสุดปีท่ี 3 ของการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิโดยวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 และวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือ
วนัท่ี 28 กรกฏาคม 2560 

  

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่30 กนัยายน 2557 และ 2556 (สอบทานแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบแล้ว) 
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เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้ค าสั่งรับใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั
จ านวน 260,000,000 หน่วยเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและอนุญาตใหเ้ร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 
ตั้งแต่วนัท่ี 18 สิงหาคม 2557 เป็นตน้ไป 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ยงัไม่มีใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีครบก าหนดระยะเวลาท่ีจะสามารถใชสิ้ทธิได้
ตามท่ีก าหนดไวใ้นใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 ค านวณโดยการหาร
ก าไรส าหรับงวดดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกในระหวา่งงวดซ่ึงแสดงการค านวณดงัไดน้ี้ 
 

 งวดสามเดือน (พนับาท/พนัหุน้) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 
        

ก าไรส าหรับงวด  21,789  19,367  21,982  19,411 
        

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัขั้นพ้ืนฐาน 520,000  520,000  520,000  520,000 
        

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.042  0.037  0.042  0.037 
 

 งวดเกา้เดือน (พนับาท/พนัหุน้) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 
        

ก าไรส าหรับงวด 57,943  34,185  58,148  34,336 
        

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 520,000  400,000  520,000  400,000 
ผลกระทบจากการออกหุน้สามญัใหม่เพ่ือเสนอขาย
ใหแ้ก่ประชาชน 

 
       - 

  
85,714 

  
       - 

  
85,714 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัขั้นพ้ืนฐาน 520,000  485,714  520,000  485,714 
        

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.111  0.070  0.112  0.071 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่30 กนัยายน 2557 และ 2556 (สอบทานแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
 

ก าไรต่อหุน้ปรับลดส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 ค านวณโดยการหารก าไร
ส าหรับงวดดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกในระหว่างงวดหลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของ 
ตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดซ่ึงแสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งวดสามเดือน (พนับาท/พนัหุน้) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 
        

ก าไรส าหรับงวด 21,789  19,367  21,982  19,411 
        

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัขั้นพ้ืนฐาน 520,000  520,000  520,000  520,000 
ผลกระทบจากการถือเสมือนวา่มีการใชสิ้ทธิ 
ของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 

 
153,107 

  
       - 

  
153,107 

  
       - 

จ านวนหุน้สามญัปรับลด 673,107  520,000  673,107  520,000 
        

ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.032  0.037  0.033  0.037 
 

 งวดเกา้เดือน (พนับาท/พนัหุน้) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 
        

ก าไรส าหรับงวด 57,943  34,185  58,148  34,336 
        

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัขั้นพ้ืนฐาน 520,000  485,714  520,000  485,714 
ผลกระทบจากการถือเสมือนวา่มีการใชสิ้ทธิ 
ของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 

 
48,636 

    
     - 

  
48,636 

   
      - 

จ านวนหุน้สามญัปรับลด 568,636  485,714  568,636  485,714 
        

ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.102  0.070  0.102  0.071 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่30 กนัยายน 2557 และ 2556 (สอบทานแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบแล้ว) 
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9. ภาษเีงนิได้ 
 

ภาษีเงินได้ท่ีบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2557 และ 2556
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 งวดสามเดือน (พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2557  2556  2557  2556 
ภาษีเงินไดค้ านวณจากก าไรทางบญัชีตามอตัราภาษีท่ี
ประกาศใช ้ 5,198  4,267  5,237  4,276 
ผลกระทบจากรายการท่ีเป็นรายจ่ายตอ้งหา้มทางภาษี 1,065  291  1,014  291 
ผลกระทบจากรายการท่ีสามารถหกัเป็นรายจ่ายไดเ้พ่ิมเติม     ( 1,446)  (    131)      ( 1,434)  (    140) 
ผลกระทบจากการไดล้ดอตัราภาษีภายใตก้ารส่งเสริมการลงทุน     (    657)  ( 2,241)      (    657)   ( 2,241) 
ภาษีเงินไดค้ านวณจากก าไรทางภาษี 4,160  2,186  4,160  2,186 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง (เพ่ิมข้ึน) 421  (      40)  421  (     40) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง      (   377)  (    174)     (    377)  (   174) 
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 4,204  1,972  4,204  1,972 
 

 งวดเกา้เดือน (พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2557  2556  2557  2556 
ภาษีเงินไดค้ านวณจากก าไรทางบญัชีตามอตัราภาษีท่ี
ประกาศใช ้ 13,920  7,629  13,961  7,659 
ผลกระทบจากรายการท่ีเป็นรายจ่ายตอ้งหา้มทางภาษี 2,980  4,185  2,928  4,185 
ผลกระทบจากรายการท่ีสามารถหกัเป็นรายจ่ายไดเ้พ่ิมเติม     ( 3,709)    ( 2,398)      ( 3,698)    ( 2,428) 
ผลกระทบจากการไดล้ดอตัราภาษีภายใตก้ารส่งเสริมการลงทุน     (    913)   ( 4,940)      (    913)   ( 4,940) 
ภาษีเงินไดค้ านวณจากก าไรทางภาษี 12,278  4,476  12,278  4,476 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง (เพ่ิมข้ึน) 499  (        7)  499  (        7) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง     ( 1,119)  (    508)      ( 1,119)  (    508) 
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 11,658  3,961  11,658  3,961 
 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่30 กนัยายน 2557 และ 2556 (สอบทานแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบแล้ว) 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ            
31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 
2557  

31 ธนัวาคม    
2556  

30 กนัยายน 
2557  

31 ธนัวาคม   
2556 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ผลกระทบของรายการซ่ึงยงัไม่สามารถ        
ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีหรือรายไดท้างบญัชี *        
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 282  804  282  804 
- ก าไรจากการขายและเช่ากลบัคืนรอตดับญัชี * 23  43  23  43 
- หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออก

จากงาน 637  594  637  594 
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 942  1,441  942  1,441 

        
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ผลกระทบของรายการซ่ึงยงัไม่สามารถ        
ถือเป็นรายไดท้างภาษี        
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร - สุทธิ 5,274  5,511  5,274  5,511 
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเคร่ืองจกัร - สุทธิ 1,965  2,847  1,965  2,847 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,239  8,358  7,239  8,358 
 
ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัไดรั้บสิทธิพิเศษจากการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพ่ิมเติมส าหรับการผลิตเคร่ืองเรือนหรือช้ินส่วน (เฟอร์นิเจอร์ไมย้าง
ประเภทเกา้อ้ีและเฟอร์นิเจอร์ไมบ้อร์ด) (ยกเวน้ท่ีผลิตจากไมห้วงหา้ม) โดยไดรั้บสิทธิพิเศษหลายประการ เช่น ไดรั้บ
ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรก่ึงหน่ึงเพ่ือใชใ้นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมในจ านวนท่ีไม่เกินขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้นบตัร
ส่งเสริมการลงทุนเป็นระยะเวลาสามปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม (วนัท่ี 14 สิงหาคม 
2557) 
 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่30 กนัยายน 2557 และ 2556 (สอบทานแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบแล้ว) 
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10. การจ่ายเงนิปันผลและการจดัสรรส ารองตามกฎหมาย 
 

ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2557 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัใหบ้ริษทั (1) จ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2556 แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท (0.01 บาทต่อหุน้จากก าไรของกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนและ 0.02 บาทต่อหุน้จากก าไรของกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน) เป็นเงินรวม 15.6 ลา้น
บาทและ (2) จดัสรรก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ือเป็นส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 1.5 ลา้นบาทโดยบริษทัได้
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 
 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทั (1) จ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ในอตัราหุน้ละ 0.0594 บาท เป็นเงินรวม
ประมาณ 30.9 ลา้นบาท และ (2) จดัสรรก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ือเป็นส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 2.2 
ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2556 
 

11. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 
 

รายไดจ้ากการขาย รายไดอ่ื้น ตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้ายอ่ืน และก าไร/ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นขอ้มูลทางการเงิน
ท่ีส าคญัและเป็นขอ้มูลหลกัของบริษทัและบริษทัย่อยซ่ึงถูกน าเสนอใหก้บัผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
อยา่งสม ่าเสมอและถูกใชใ้นการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานด าเนินงาน (ซ่ึง
ก าหนดจากส่วนงานท่ีรายงานเป็นการภายใน) ท่ีมีสัดส่วนเป็นสาระส าคญัสองส่วนงานคือ (1) เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผ่น
ไมป้ระกอบ (เฟอร์นิเจอร์ไมย้างและเฟอร์นิเจอร์ไมป้าร์ติเคิลบอร์ด) และ (2) ส่วนงานอ่ืนๆ เช่น กระดาษปิดผิว ไมแ้ปร
รูปอบแหง้ และวสัดุตกแต่งเฟอร์นิเจอร์อ่ืนๆ เป็นส่วนงานย่อยท่ีมีสัดส่วนไม่เป็นสาระส าคญั บริษทับนัทึกรายการโอน
ระหว่างส่วนงานในราคาทุนโดยนโยบายการบญัชีท่ีใชก้บัส่วนงานด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นไปตาม
นโยบายการบญัชีตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 2 นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยไม่สามารถจ าแนกขอ้มูลสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินของตามส่วนงานไดโ้ดยไม่มีตน้ทุนท่ีเกินจ าเป็น 
 

ข้อมลูเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
 

 งวดเกา้เดือน (พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2557  2556  2557  2556 
รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ        
- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 865,261  816,269  865,261  816,269 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 58,929  36,942  58,669  36,265 
รวม 924,190  853,211  923,930  852,534 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่30 กนัยายน 2557 และ 2556 (สอบทานแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบแล้ว) 
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 งวดเกา้เดือน (พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2557  2556  2557  2556 
รายไดอ่ื้น (รวมก าไร/ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน
จากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสาร
อนุพนัธ์)  

   

   
- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 18,668  342  18,668  342 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 2,031  2,172  2,029  2,158 
รวม 20,699  2,514  20,697  2,500 

        
ตน้ทุนขาย        
- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 616,505  614,799  616,505  614,799 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 69,626  37,832  69,626  37,846 
รวม 686,131  652,631  686,131  652,645 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน (รวมขาดทุน/ก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียน)  

 
 

 
   

- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 181,485  159,379  181,485  159,379 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 7,672  5,569  7,205  4,713 
รวม 189,157  164,948  188,690  164,092 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        
- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 85,939  42,433  85,939  42,433 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ( 16,338)  (  4,287)  ( 16,133)  (  4,136) 
สุทธิ 69,601  38,146  69,806  38,297 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่30 กนัยายน 2557 และ 2556 (สอบทานแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ข้อมลูเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร์ (ท่ีสามารถจ าแนกได้อย่างสมเหตสุมผล) 
 

 งวดเกา้เดือน (พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2557  2556  2557  2556 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ - สุทธิ        
- ญ่ีปุ่น 461,948  492,285  461,948  492,285 
- บาเรน 48,113  21,158  48,113  21,158 
- สหรัฐอเมริกา 22,460  8,494  22,460  8,494 
- ฟิลิปปินส์ 5,695       -   5,695       -  
- ชิลี 5,122  2,313  5,122  2,313 
- ไตห้วนั 4,346  5,395  4,346  5,395 
- ประเทศอ่ืน ๆ 4,987  4,043  4,987  4,043 
รวม 552,671  533,688  552,671  533,688 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ - สุทธิ 371,519  319,523  371,259  318,846 
รวมรายไดจ้ากการขาย - สุทธิ 924,190  853,211  923,930  852,534 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนใดๆ ท่ีตั้งอยูใ่นประเทศอ่ืนนอกเหนือจากประเทศไทย 
 

ข้อมลูเก่ียวกับลกูค้ารายใหญ่ (ลกูค้าท่ีมยีอดรายการค้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดรายการค้ารวม) 
 

 ร้อยละของยอดท่ีมีกบัลูกคา้รายใหญ่ต่อยอดรวม 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2557  2556  2557  2556 
รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ        
- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไม้

ประกอบ 41.00 
 

51.77 
 

41.00 
 

51.77 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ             -              -              -              - 
- ต่างประเทศ 46.95  57.26  46.95  57.26 
- ในประเทศ 24.48  34.85  24.50  34.92 
- รวม 37.92  48.87  37.93  48.91 

 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่30 กนัยายน 2557 และ 2556 (สอบทานแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบแล้ว) 
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12. อ่ืนๆ 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัมี 
 

ก. ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการเพ่ือใชเ้ป็นส านกังานสาขาซ่ึงสัญญาดงักล่าวมีก าหนดระยะเวลา 3 ปี
โดยสัญญาฉบบัสุดทา้ยจะส้ินสุดลงในเดือนกรกฎาคม 2560 ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าว บริษทัผูกพนัท่ี
จะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการเป็นเงินรวมปีละประมาณ 14.6 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัไดจ่้ายเงินประกนัตาม
สัญญาดงักล่าวแก่บริษทัผูใ้ห้เช่าเป็นจ านวนเงินประมาณ 3.4 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ “เงินมดัจ า
และเงินประกนั” ในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 

ข. หนังสือค ้ าประกนับริษทัซ่ึงออกโดยธนาคารในประเทศสามแห่งให้กับบริษทัเอกชนส่ีแห่งและหน่วยงาน
รัฐบาลแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 29.0 ลา้นบาท 

 

ค. เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชก้บัธนาคารในประเทศสองแห่งเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 4.8 ลา้นบาท 
 

ง. ภาระผกูพนัจากการก่อสร้างอาคารคลงัเกบ็สินคา้เป็นจ านวนเงินประมาณ 7.7 ลา้นบาท  
 
จ. สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 1.6 ลา้น

เหรียญสหรัฐซ่ึงคิดเป็นเงินบาทมีจ านวนเงินรวมประมาณ 47.4 ลา้นบาท (มูลค่ายุติธรรมมีจ านวนเงินประมาณ 
51.6 ลา้นบาท) สญัญาขายเงินตราต่างประเทศดงักล่าวมีระยะเวลาครบก าหนดในเดือนตุลาคม 2557 

 
ฉ. การจดทะเบียนส านกังานสาขาของบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์พ่ิมเติมอีกหน่ึงสาขาเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2557

โดยส านกังานสาขาดงักล่าวมีสถานท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดันครราชสีมา 
 

ช. สัญญาแต่งตั้งบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงินในประเทศสองแห่งซ่ึงลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2557 โดยบริษทัดงักล่าวจะ
ให้ค าปรึกษาแก่บริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัแผนการจดัโครงสร้างของบริษทัและกลุ่มบริษทั การเพ่ิมทุน การจดัตั้ง
บริษทัผูล้งทุน (Holding Company) หรือบริษทัย่อยแห่งใหม่รวมถึงการออกและเสนอขายหุน้สามญัคร้ังแรกต่อ
ประชาชนและการเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหุน้สามญัของบริษทัย่อยดงักล่าวเพ่ือการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ในอนาคต ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาดงักล่าว บริษทัตกลงท่ีจะช าระค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นจ านวน
เงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา ทั้งน้ี การใหบ้ริการของบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงินดงักล่าวจะส้ินสุดลงเม่ือบริษทั
ดงักล่าวไดด้ าเนินการใหค้ าปรึกษาแก่บริษทัครบถว้นตามขอบเขตของการใหบ้ริการตามสญัญาน้ีแลว้ 

 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่30 กนัยายน 2557 และ 2556 (สอบทานแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ซ. บนัทึกขอ้ตกลงเพ่ือความเขา้ใจ (“MOU”) ซ่ึงลงวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 เพ่ือร่วมด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคากบับริษทั กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“GUNKUL”) บริษทัและ GUNKUL 
จะร่วมกนัจดัตั้งบริษทัข้ึนเพ่ือรองรับการพฒันาโครงการในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 74.99 : 25.01 ตามล าดบั 
โดยบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบในส่วนการจดัหาสิทธิในการเช่าและ/หรือสิทธิในการใชพ้ื้นท่ีหลงัคาเพ่ือติดตั้งแผง    
โซล่าเซลลส์ าหรับการประกอบการเพ่ือยื่นเป็นผูเ้สนอขายไฟฟ้า การบริหารจดัการ รวมถึงการจดัหาแหล่งเงินทุน 
ส่วน GUNKUL จะเป็นผูรั้บผิดชอบในส่วนของการบริการจดัหาอุปกรณ์ การจดัซ้ือและการก่อสร้างส าหรับ
โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาเพ่ือใหโ้ครงการสามารถด าเนินการไดต้ามขอ้ตกลงของสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้า (“PPA”) ในอนาคตรวมถึงจะเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัการและบ ารุงรักษาโครงการ ภายใตก้ารร่วม
ด าเนินงานของโครงการดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งสองฝ่ายมีหน้าท่ียื่นขอรับอนุญาตเป็นผูเ้สนอขายไฟฟ้าให้แก่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) หรือการไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) ตามแต่กรณีต่อไป ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
บริษทัยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการหรือขั้นตอนใดๆท่ีมีนยัส าคญัเก่ียวกบัโครงการน้ี 

 
ฌ. ภาระผูกพนัจากหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานซ่ึงผ่านการประเมินขอ้มูลและค านวณใหม่

โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามรายงานลงวันท่ี 28 มกราคม 2557 รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสิน
ผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มีดงัน้ี 

 

 
 
 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะบริษทั 

(พนับาท) 
หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 2,967 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 174 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 111 
ตน้ทุนบริการในอดีต                              - 
ก าไรตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (      67) 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 218 
ผลประโยชนข์องพนกังานท่ีจ่ายช าระในระหวา่งงวด                              - 
หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 3,185 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่30 กนัยายน 2557 และ 2556 (สอบทานแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบแล้ว) 
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สมมติฐานท่ีส าคญัซ่ึงใชใ้นการค านวณหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2557 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) 
 
13. การอนุมัติข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2557 
 


