
  

  

 
 

 
 

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 



  

  

   

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการบริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบการเงินรวมของบริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยซ่ึงประกอบดว้ย งบ
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อ และ
ไดส้อบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงิน
สดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “งบการเงินระหว่าง
กาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจ
พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34           
เร่ือง “งบการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 
 
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ
งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงาน
ลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2558  นอกจากน้ี งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ
งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ของบริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ของบริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ
สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ โดยให้ขอ้สรุปว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “งบการเงินระหว่างกาล” ในสาระส าคญั
ตามรายงานลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557  
 
 
 
(นายพิศิษฐ ์ชีวะเรืองโรจน)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 2803 
 
บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม 2558 



บริษทั อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557

สินทรัพย์

31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557
(สอบทานแลว้) (สอบทานแลว้)

หมายเหตุ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 62,626             32,022             59,620             31,403             
ลูกหน้ีการคา้
-   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3, 4 9,110               8,634               13,355             12,283             
-   บริษทัอ่ืน - สุทธิ 4 171,902           146,865           167,831           144,200           
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 458,410           419,986           458,410           419,986           
ลูกหน้ีและเงินให้กูย้ืมระยะสั้น
แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                   -                   60,420             -                   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
-   ลูกหน้ีภาษีมูลคา่เพ่ิม 9,972               8,464               9,972               8,464               
-   ลูกหน้ีอ่ืน 7,400               6,791               7,400               6,791               
-   คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 6,010               4,091               6,010               4,091               
-   อ่ืนๆ 7,339               4,618               7,328               4,608               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 732,769           631,471           790,346           631,826           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 30,000             30,000             30,000             30,000             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 1 -                   -                   1,510               1,000               
เงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 1 56,386             -                   -                   -                   
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 2,000               2,000               2,000               2,000               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 365,553           372,997           365,553           372,997           
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์- สุทธิ 177,928           183,579           177,928           183,579           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 4,055               4,418               4,055               4,418               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8 3,591               3,677               3,330               3,394               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน
-   เงินมดัจ าและเงินประกนั 3, 10 9,700               9,084               9,700               9,084               
-   อ่ืนๆ - สุทธิ 1,334               1,446               1,334               1,446               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 650,547           607,201           595,410           607,918           

รวมสินทรัพย์ 1,383,316        1,238,672        1,385,756        1,239,744        

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
พนับาท
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บริษทั อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557
(สอบทานแลว้) (สอบทานแลว้)

หมายเหตุ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 436,848           330,985           436,848           330,985           
เจา้หน้ีจากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีการคา้ 4 44,921             41,774             44,921             41,774             
เจา้หน้ีการคา้
-   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 462                  -                   462                  -                   
-   บริษทัอ่ืน 171,608           135,180           171,608           135,180           
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 2,221               2,104               2,221               2,104               
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน
ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10,272             10,684             10,272             10,684             
เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 62,170             66,966             62,170             66,966             
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12,458             8,723               12,458             8,723               
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5 43,339             48,163             43,265             48,078             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 784,299           644,579           784,225           644,494           

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 15,308             17,815             15,308             17,815             
ก าไรจากการขายและเช่ากลบัคืนรอตดับญัชี 198                  215                  198                  215                  
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิ 156,884           166,800           156,884           166,800           
หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 6 3,306               3,281               3,306               3,281               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8 6,493               6,862               6,493               6,862               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 182,189           194,973           182,189           194,973           

รวมหนีสิ้น 966,488           839,552           966,414           839,467           

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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บริษทั อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557
(สอบทานแลว้) (สอบทานแลว้)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามญั 780,000,000 หุ้น
มูลคา่หุ้นละ 0.25 บาท 195,000           195,000           195,000           195,000           
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ - หุ้นสามญั 520,000,000 หุ้น 
มูลคา่หุ้นละ 0.25 บาท 130,000           130,000           130,000           130,000           
ส่วนเกินมูลคา่หุ้น 105,483           105,483           105,483           105,483           
ก าไรสะสม
-  จดัสรรเพ่ือส ารองตามกฎหมาย 16,600             16,600             16,600             16,600             
-  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 211,697           187,961           213,465           189,118           
รวม 463,780           440,044           465,548           441,201           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อหุ้น (46,433)            (40,924)            (46,206)            (40,924)            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 417,347           399,120           419,342           400,277           
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (519)                 -                   -                   -                   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 416,828           399,120           419,342           400,277           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,383,316        1,238,672        1,385,756        1,239,744        

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
รายได้
รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ 3 329,751       327,475       329,587       327,732       
รายไดอ่ื้น
-  ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า
   ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 5 2,901           4,063           2,901           4,063           
-  อ่ืนๆ 3 3,742           3,278           3,864           3,278           
รวมรายได้ 336,394       334,816       336,352       335,073       

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 3 246,682       239,626       246,682       239,626       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 3 28,650         30,238         28,644         30,194         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 28,808         28,299         27,640         28,241         
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 2,283           2,106           2,283           2,106           
ตน้ทุนทางการเงิน 8,608           7,372           8,608           7,372           
รวมค่าใช้จ่าย 315,031       307,641       313,857       307,539       

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 248              -              -              -              

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 21,115         27,175         22,495         27,534         

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 8 3,452           4,576           3,430           4,576           

ก าไรส าหรับงวด 17,663         22,599         19,065         22,958         

พนับาท

(สอบทานแลว้)
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีต้องจัดประเภทรายการใหม่
ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม (445)            -              -              -              
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (445)            -              -              -              

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 17,218         22,599         19,065         22,958         

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 18,454         22,599         19,065         22,958         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (791)            -              -              -              
ก าไรส าหรับงวด 17,663         22,599         19,065         22,958         

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 18,227         22,599         19,065         22,958         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (1,009)         -              -              -              
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 17,218         22,599         19,065         22,958         

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 7 0.035           0.043           0.037           0.044           

ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 7 0.024           0.043           0.025           0.044           

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

(สอบทานแลว้)
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บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557

ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่ง รวมองค์
ทุนท่ีออก จดัสรร จากการรวมธุรกิจ ขาดทุน ประกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม
และช าระ ส่วนเกิน เพ่ือส ารอง ยงัไม่ได้ ภายใตก้าร เบด็เสร็จอ่ืน ของส่วนของ ผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ  านาจ ส่วนของ
แลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร รวม อาคาร เคร่ืองจกัร ควบคุมเดียวกนั จากบริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 130,000 105,483 16,600 187,961 440,044 135,405 41,313 (217,642) -                 (40,924) 399,120 - 399,120
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจการควบคุมเพ่ิมข้ีน - - - - - - - - -                 - - 490 490
โอนไปก าไรสะสม - - - 5,282 5,282 (2,025) (3,257) - -                 (5,282) - - -
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 18,454 18,454 - - - (227) (227) 18,227 (1,009) 17,218
ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 130,000 105,483 16,600 211,697 463,780 133,380 38,056 (217,642) (227) (46,433) 417,347 (519) 416,828

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 130,000 105,483 11,500 117,365 364,348 143,620 54,514 (217,642) - (19,508) 344,840 - 344,840
โอนไปก าไรสะสม - - - 5,280 5,280 (3,468) (1,812) - - (5,280) - - -
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 22,599 22,599 - - - - - 22,599 - 22,599
ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 130,000 105,483 11,500 145,244 392,227 140,152 52,702 (217,642) - (24,788) 367,439 - 367,439

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(สอบทานแลว้)
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม

จากการตีราคา - สุทธิ

พนับาท

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนเกินทุน
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557

2558 2557 2558 2557
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21,115             27,175             22,495             27,534             
ปรับปรุงดว้ย
ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี 16,910             17,501             16,910             17,501             
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญลดลง (171)                 -                   (58)                   -                   
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 25                    28                    25                    28                    
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือลดลง (271)                 (434) (271)                 (434)                 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 248                  -                   -                   -                   
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่ายติุธรรม
ของตราสารอนุพนัธ์ (2,901)              (4,063)              (2,901)              (4,063)              
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 177                  13                    177                  13                    
ขาดทุน (ก าไร) จากการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (17)                   284                  (17)                   284                  
ดอกเบ้ียรับ (518)                 (15)                   (518)                 (15)                   
ดอกเบ้ียจ่าย 8,608               7,372               8,608               7,372               
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
ลูกหน้ีการคา้ (25,484)            555                  (24,787)            252                  
สินคา้คงเหลือ (38,153)            (23,047)            (38,153)            (23,047)            
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   (420)                 -                   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,384)              2,571               (2,383)              2,594               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (682)                 156                  (682)                 156                  
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
เจา้หน้ีการคา้ 36,890             (345)                 36,890             (345)                 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 117                  117                  117                  117                  
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,808)              (1,612)              (1,797)              (1,629)              

11,701             26,256             13,235             26,318             
จ่ายภาษีเงินได้ -                   -                   -                   -                   
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 11,701             26,256             13,235             26,318             

(สอบทานแลว้)
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะบริษทังบการเงินรวม
พนับาท
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557

2558 2557 2558 2557
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                   -                   (60,000)            -                   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (4,729)              (7,794)              (4,729)              (7,794)              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน -                   (804)                 -                   (804)                 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                   -                   (510)                 -                   
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน (57,079)            -                   -                   -                   
เงินสดรับจากการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -                   5,124               -                   5,124               
รับดอกเบ้ีย 265                  15                    265                  15                    
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (61,543)            (3,459)              (64,974)            (3,459)              

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 105,831           (53,608)            105,831           (53,608)            
เจา้หน้ีจากการขายสิทธิเรียกร้อง
ในลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 3,147               (14,817)            3,147               (14,817)            
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงินลดลง (2,919)              (2,845)              (2,919)              (2,845)              
เงินกูย้มืระยะยาวเพ่ิมข้ึน -                   188,000           -                   188,000           
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (14,712)            (99,758)            (14,712)            (99,758)            
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน 490                  -                   -                   -                   
จ่ายดอกเบ้ีย (11,391)            (9,258)              (11,391)            (9,258)              
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 80,446             7,714               79,956             7,714               

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ - สุทธิ 30,604             30,511             28,217             30,573             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด 32,022             3,472               31,403             3,233               

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 62,626             33,983             59,620             33,806             

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

(สอบทานแลว้)
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557

2558 2557 2558 2557
ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
ก.  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด
เงินสดในมือ 322                  309                  288                  279                  
บญัชีกระแสรายวนักบัธนาคาร 13,978             3,870               11,006             3,723               
เงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคาร 48,326             29,804             48,326             29,804             
รวม 62,626             33,983             59,620             33,806             
ข.  รายการที่ไม่เป็นเงนิสด
ซ้ือยานพาหนะและเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
โดยการท าสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน -                   4,567               -                   4,567               
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โดยยงัไม่ไดช้ าระเงินแก่ผูข้าย 1,198               -                   1,198               -                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

(สอบทานแลว้)
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บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วนัที ่31 มีนาคม 2558 และ 2557 (สอบทานแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว) 
 

                  13
                                                                                                

1. เกณฑ์การจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดถู้กจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง_2557) 
เร่ือง "งบการเงินระหว่างกาล" รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดถู้กจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557 โดยเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหข้อ้มูลท่ีน าเสนอ
ซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 
งบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลน้ีและงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ไดร้วมบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยซ่ึง
บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มดงัต่อไปน้ี 
 

      สดัส่วนการถือหุน้ 
      ทางตรงของบริษทั 

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

จ าหน่ายกระดาษปิดผิวและ
วสัดุตกแต่งเฟอร์นิเจอร์  

1,000 
  

99.95 
 

บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั  

บริษทัผูล้งทุน (Holding 
Company)  

1,000 
  

51.00 
 

 
ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงแห่งซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั อีซี
เอฟ โฮลด้ิงส์ จ ากดั ซ่ึงจดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดัภายใตก้ฎหมายของประเทศไทย ทั้งน้ี บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
ไดล้งทุนในบริษทัร่วมซ่ึงไดแ้ก่ ECF Tornado Energy GK ซ่ึงจดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดัภายใตก้ฎหมายของประเทศ
ญ่ีปุ่นเพ่ือด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ขอ้มูลโดยสังเขปของบริษทั
ดงักล่าว มีดงัน้ี 
 
 
 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนาคม 2558 และ 2557 (สอบทานแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว) 
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      สดัส่วนการถือหุน้ 

      
ทางตรงของบริษทั
ยอ่ย/ทางออ้ม 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน (พนับาท)  ของบริษทั (ร้อยละ) 
ECF Tornado Energy 
GK 
  

ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย ์  

111,948* 
 
  

51.00/26.01 
 
 

 
*410,007 พนัเยน 
 
รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัส าคญัไดถู้กตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวมแลว้ 
 
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่
โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
 
ทั้งน้ี การน ามาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชีและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้มาเร่ิมถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบท่ีเป็น
สาระส าคญัต่อบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 
เพ่ือความสะดวกของผูอ่้าน ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษไดถู้กจดัท าข้ึนจากขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ีซ่ึงไดน้ าเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศ 
 
2. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

 
บริษทัและบริษทัย่อยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัและวิธีการค านวณต่างๆ ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ยกเวน้การน ามาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความ
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาเร่ิมถือปฎิบติัซ่ึงไม่มี
ผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญั 
 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนาคม 2558 และ 2557 (สอบทานแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว) 
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นโยบายการบัญชีส่วนเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวข้องกับกิจการในต่างประเทศและเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 
กจิการในต่างประเทศ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาท่ี
รายงาน (อตัราปิด) 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการแปลงค่าจะถูกรับรู้เป็นรายการก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินของบริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุนและแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ
การดอ้ยค่า (ถา้มี)  เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมบนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีบริษทัมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว งบการเงินรวมของบริษทัไดร้วม
ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียนบัจากวนัท่ีมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัจนถึงวนัท่ีการมี
อิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัส้ินสุดลง เม่ือส่วนแบ่งผลขาดทุนของบริษทัในบริษทัร่วมมีจ านวนเกินกว่าเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม เงินลงทุนจะถูกบนัทึกลดยอดลงจนเป็นศูนยแ์ละหยุดรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนเวน้แต่กรณีท่ีบริษทัมีภาระ
ผกูพนัตามกฎหมายหรือโดยการอนุมานหรือยินยอมท่ีจะช าระภาระผกูพนัของบริษทัร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนาคม 2558 และ 2557 (สอบทานแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว) 
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3. รายการบัญชีกบับุคคลและบริษทัที่เกีย่วข้องกนั 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดระหวา่งบริษทัและบุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2558  2557  2558  2557 
ขายสินค้า        
บริษทัยอ่ย      -        -   3,097  3,314 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,456  7,367  6,456  7,367 
รวม 6,456  7,367  9,553  10,681 

ดอกเบีย้รับ        
บริษทัยอ่ย      -        -   240       -  

ซ้ือวตัถุดบิและวสัดุส้ินเปลือง        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 432       -   432       -  

ค่าเช่าและค่าบริการโชว์รูม        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,781  3,430  3,781  3,430 

ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ส าคัญ        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 5,893  4,070  5,893  4,070 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 6  20  6  20 
รวม 5,899  4,090  5,899  4,090 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนาคม 2558 และ 2557 (สอบทานแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557  31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557 

ลูกหนีก้ารค้า        
บริษทัยอ่ย      -        -   4,245  3,649 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,110  8,634  9,110  8,634 
รวม 9,110  8,634  13,355  12,283 

ลูกหนีแ้ละเงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน        
ลูกหนีอ่ื้น        
บริษทัยอ่ย      -        -   180       -  
ดอกเบีย้ค้างรับ        
บริษทัยอ่ย      -        -   240       -  
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทัยอ่ย 
(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี)      -  

 
     -   60,000       -  

รวม      -        -   60,420       -  

เงนิประกนัการเช่าและบริการโชว์รูม        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,401  2,985  3,401  2,985 

เจ้าหนีก้ารค้า        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 462       -   462       -  

เจ้าหนีอ่ื้น        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,221  2,104  2,221  2,104 
 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยมีรายการเคล่ือนไหวท่ีเป็นสาระส าคญัในระหวา่งงวดดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2557  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 มีนาคม 2558 
บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จ ากดั      -   60,000       -   60,000 
 
 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนาคม 2558 และ 2557 (สอบทานแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว) 
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4. ลูกหนีก้ารค้า 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

  พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557  31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 6,026  5,525  9,340  7,429 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 3,035  3,109  3,966  4,854 
คา้งช าระระหวา่ง 3 - 6 เดือน 49       -   49       -  
รวม 9,110  8,634  13,355  12,283 
 

  พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557  31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557 

บริษัทอ่ืน - สุทธิ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 124,892  111,511  122,215  110,399 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 44,778  33,248  43,812  32,507 
คา้งช าระระหวา่ง 3 - 6 เดือน 1,176  1,962  841  1,611 
คา้งช าระระหวา่ง 7 - 12 เดือน 2,359  1,836  1,467  230 
คา้งช าระเกินกวา่ 12  เดือน 655  437  150  165 
รวม 173,860  148,994  168,485  144,912 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (     1,958)  (     2,129)  (        654)  (       712) 
สุทธิ 171,902  146,865  167,831  144,200 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไดน้ าลูกหน้ีการคา้จ านวนเงินประมาณ 62.8 ลา้นบาทและ 
59.2 ลา้นบาท ตามล าดบั ไปขายลดแก่สถาบนัการเงินในประเทศสองแห่ง (ภายใตว้งเงินสินเช่ือรวม 115 ลา้นบาท และ 
86 ลา้นบาท ตามล าดบั) โดยสถาบนัการเงินดงักล่าวมีสิทธิไล่เบ้ียจ านวนเงินประมาณ 44.9 ลา้นบาทและ 41.8 ลา้นบาท 
ตามล าดบั บริษทัไดแ้สดงจ านวนเงินดงักล่าวเป็น “เจา้หน้ีจากการขายสิทธิเรียกร้องลูกหน้ีการคา้” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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5. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557  31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557 

เจา้หน้ีอ่ืน 15,324  14,313  15,324  14,313 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 7,385  7,608  7,385  7,608 
เงินเดือน ค่าแรงและสวสัดิการคา้งจ่าย 5,758  5,549  5,758  5,549 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 4,486  6,362  4,486  6,362 
ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 3,230  3,174  3,230  3,174 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 652  1,957  652  1,957 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 387  3,289  387  3,289 
อ่ืนๆ 6,117  5,911  6,043  5,826 
รวม 43,339  48,163  43,265  48,078 

 
6. หนีสิ้นผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน 
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 
 2558  2557 
หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,281  2,967 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 17  58 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 8  37 
ตน้ทุนบริการในอดีต         -          - 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั         -  ( 67) 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 25  28 
ผลประโยชนข์องพนกังานท่ีจ่ายช าระในระหวา่งงวด         -          - 
หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 3,306  2,995 
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วนัที ่31 มีนาคม 2558 และ 2557 (สอบทานแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สมมติฐานท่ีส าคญัซ่ึงใชใ้นการค านวณหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
ไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงจากปี 2557 
 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานท่ีถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประกอบดว้ย ตน้ทุนบริการปัจจุบนั ตน้ทุนดอกเบ้ีย ตน้ทุนบริการในอดีต และก าไร/ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยตน้ทุนบริการปัจจุบนั ตน้ทุนดอกเบ้ีย และตน้ทุนบริการในอดีตแสดงรายการเป็นก าไร
หรือขาดทุน ส่วนก าไร/ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัแสดงรายการเป็นก าไรหรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน อย่างไรก็ดี บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีก าไร/ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด 31 มีนาคม 2558 ส่วนก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 31 มีนาคม 2557 มีจ านวนเงินประมาณ 67 พนับาท ซ่ึงเป็นจ านวนเงินท่ีไม่เป็นสาระส าคญั 
ส าหรับการจดัประเภทรายการบญัชีใหม่จากรายการก าไรหรือขาดทุนเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

7. 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 าคญัแสดงสิทธิเม่ือครบก 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 
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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 31 มีนาคม 2558 ยงัไม่มีใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีครบก าหนดระยะเวลาท่ีจะสามารถใชสิ้ทธิไดต้ามท่ี
ก าหนดไวใ้นใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับ
งวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวด 
แสดงการค านวณดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2558  2557  2558  2557 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั (พนับาท) 18,454  22,599  19,065  22,958 

        
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัขั้นพ้ืนฐาน (พนัหุน้) 520,000  520,000  520,000  520,000 

        
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.035  0.043  0.037  0.044 

 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
 
ก าไรต่อหุน้ปรับลดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกในระหว่างงวดหลงัจากท่ีได้
ปรับปรุงผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดซ่ึงแสดงการค านวณดงัน้ี 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2558  2557  2558  2557 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั (พนับาท) 18,454  22,599  19,065  22,958 

        
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัขั้นพ้ืนฐาน (พนัหุน้) 520,000  520,000  520,000  520,000 
ผลกระทบจากการถือเสมือนวา่มีการใชสิ้ทธิ 
ของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั (พนัหุน้) 

 
237,625 

 
         -  

  
237,625 

 
       - 

จ านวนหุน้สามญัปรับลด (พนัหุน้) 757,625  520,000  757,625  520,000 

        
ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.024  0.043  0.025  0.044 
 

8. ภาษเีงนิได้ 
 

ภาษีเงินไดท่ี้บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับงวดสามเดือนสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ยรายการ
ดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2558  2557  2558  2557 
ภาษีเงินไดค้ านวณจากก าไรทางบญัชีตามอตัราภาษีท่ี
ประกาศใช ้ 4,223  5,435  4,499  5,507 
ผลกระทบจากรายการท่ีเป็นรายจ่ายตอ้งหา้มทางภาษี 1,479  965  1,153  965 
ผลกระทบจากรายการท่ีสามารถหกัเป็นรายจ่ายไดเ้พ่ิมเติม ( 1,240)  ( 1,248)  ( 1,190)  ( 1,320) 
ผลกระทบจากการไดล้ดอตัราภาษีภายใตก้ารส่งเสริมการลงทุน (    727)  (    295)  (    727)  (    295) 
ภาษีเงินไดค้ านวณจากก าไรทางภาษี 3,735  4,857  3,735  4,857 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง 86  88  64  88 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง (    369)  (    369)  (    369)  (    369) 
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 3,452  4,576  3,430  4,576 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ            
31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 
2558  

31 ธนัวาคม 
2557  

31 มีนาคม  
2558  

31 ธนัวาคม 
2557 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ผลกระทบของรายการซ่ึงยงัไม่สามารถ        
ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีหรือรายไดท้างบญัชี         
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 2,498  2,552  2,498  2,552 
- ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 392  426  131  143 
- ก าไรจากการขายและเช่ากลบัคืนรอตดับญัชี  40  43  40  43 
- หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออก

จากงาน 661  656  661  656 
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,591  3,677  3,330  3,394 

        
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ผลกระทบของรายการซ่ึงยงัไม่ถือเป็น        
รายไดท้างภาษี        
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร - สุทธิ 5,116  5,195  5,116  5,195 
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเคร่ืองจกัร - สุทธิ 1,377  1,667  1,377  1,667 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,493  6,862  6,493  6,862 
 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนาคม 2558 และ 2557 (สอบทานแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว) 
 

 24 
                                                                                                                                                                          

 

9. 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 บริษทัและบริษทัย่อยไม่
สามารถจ าแนกขอ้มูลสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของตามส่วนงานไดโ้ดยไม่มีตน้ทุนท่ีเกินจ าเป็น 
 
ข้อมลูเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2558  2557  2558  2557 
รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ        
- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 311,930  308,134  311,930  308,134 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 17,821  19,341  17,657  19,598 
รวม 329,751  327,475  329,587  327,732 
รายไดอ่ื้น (รวมก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ
วดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์)  

   
   

- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 6,064  6,839  6,064  6,839 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 579  502  701  502 
รวม 6,643  7,341  6,765  7,341 
ตน้ทุนขาย        
- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 232,600  225,299  232,600  225,299 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 14,082  14,327  14,082  14,327 
รวม 246,682  239,626  246,682  239,626 
        



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนาคม 2558 และ 2557 (สอบทานแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว) 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2558  2557  2558  2557 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (รวมขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียน)  

 
 

 
   

- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 63,821  65,538  63,821  65,538 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 4,776  2,477  3,354  2,375 
รวม 68,597  68,015  67,175  67,913 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        
- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 21,573  24,136  21,573  24,136 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ (      458)  3,039  922  3,398 
สุทธิ 21,115  27,175  22,495  27,534 
 
ข้อมลูเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร์ 

 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2558  2557  2558  2557 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ - สุทธิ        
- ญ่ีปุ่น 163,237  182,984  163,237  182,984 
- บาเรน 24,744  11,259  24,744  11,259 
- สหรัฐอเมริกา 4,918  5,555  4,918  5,555 
- อินโดนีเซีย 2,210           -  2,210           - 
- ฟิลิปปินส์ 1,755  1,943  1,755  1,943 
- ประเทศอ่ืน ๆ 1,966  4,691  1,966  4,691 
รวม 198,830  206,432  198,830  206,432 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ - สุทธิ 130,921  121,043  130,757  121,300 
รวมรายไดจ้ากการขาย - สุทธิ 329,751  327,475  329,587  327,732 

 
 
 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนาคม 2558 และ 2557 (สอบทานแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ข้อมลูเก่ียวกับลกูค้ารายใหญ่ (ลกูค้าท่ีมยีอดรายการค้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดรายการค้ารวม) 
 
 ร้อยละของยอดท่ีมีกบัลูกคา้รายใหญ่ต่อยอดรวม 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2558  2557  2558  2557 
รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ        
- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไม้

ประกอบ 51.53 
 

43.59 
 

51.53 
 

43.59 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ             -              -              -              - 
- ต่างประเทศ 54.85  43.13  54.85  43.13 
- ในประเทศ 24.03  28.18  24.06  28.12 
- รวม 42.61  37.61  42.63  37.58 

 
10. อ่ืนๆ 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัมี 
 
ก. ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการเพ่ือใชเ้ป็นส านกังานสาขาซ่ึงสัญญาดงักล่าวมีก าหนดระยะเวลา 3 ปี

โดยสญัญาฉบบัสุดทา้ยจะส้ินสุดลงในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าว บริษทัผูกพนัท่ี
จะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการเป็นเงินรวมปีละประมาณ 16.9 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัไดจ่้ายเงินประกนัตาม
สัญญาดงักล่าวแก่บริษทัผูใ้ห้เช่าเป็นจ านวนเงินประมาณ 3.7 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ “เงินมดัจ า
และเงินประกนั” ในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 
ข. หนงัสือค ้าประกนับริษทัซ่ึงออกโดยธนาคารในประเทศสองแห่งให้กบับริษทัเอกชนแห่งหน่ึงและหน่วยงาน

รัฐบาลแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 4.0 ลา้นบาท 
 
ค. เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชก้บัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 1.9 ลา้นบาท 

 
ง. ภาระผกูพนัจากการก่อสร้างอาคารคลงัเกบ็สินคา้เป็นจ านวนเงินประมาณ 2.4 ลา้นบาท  

 
 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนาคม 2558 และ 2557 (สอบทานแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว) 
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จ. ภาระผกูพนัจากการซ้ือเคร่ืองจกัรเป็นจ านวนเงินประมาณ 6.1 ลา้นบาท  
 

ฉ. สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 0.13 ลา้น
เหรียญสหรัฐซ่ึงคิดเป็นเงินบาทมีจ านวนเงินรวมประมาณ 3.80 ลา้นบาท (มูลค่ายุติธรรมมีจ านวนเงินประมาณ 
4.18 ลา้นบาท) สญัญาขายเงินตราต่างประเทศดงักล่าวมีระยะเวลาครบก าหนดในเดือนเมษายน 2558 

 
11. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2558 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษทัจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.069 บาท (0.0069 บาทต่อหุน้จากก าไรของกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนและ 0.0621 บาทต่อหุน้จากก าไรของกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน) เป็นเงินรวม 35.88 
ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 
 
12. การอนุมตัข้ิอมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 
 


