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ขอมูลทางการเงินระหวางกาล 
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รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) 
 

ขาพเจาไดสอบทานงบการเงินรวมของบริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยซ่ึงประกอบดวย งบแสดงฐานะ

การเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบ

กระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ และไดสอบทานงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันเดียวกัน

และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวาง

กาลเหลานี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง “งบการเงินระหวางกาล” สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเก่ียวกับ

ขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา  
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและ

บัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชีทําใหขาพเจาไมสามารถไดความเช่ือม่ันวาจะพบเรื่องที่มีนัยสําคัญทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังนั้น ขาพเจาจึงไม

อาจแสดงความเห็นตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลที่สอบทานได 
 

ขอสรุป 
 

ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34           

เรื่อง “งบการเงินระหวางกาล” ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา 
 

 

 

(นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบยีน 2803 
 

บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

11 พฤษภาคม 2559 
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 26,702             21,115             26,373             22,495             

ปรับปรุงดวย

คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี 17,567             16,910             17,114             16,910             

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง) 361                  (171)                 464                  (58)                   

คาใชจายผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน 683                  25                    683                  25                    

คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือลดลง (730)                 (271)                 (730)                 (271)                 

สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม (769)                 248                  -                   -                   

ขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคายุติธรรม

ของตราสารอนุพันธ 48                    (2,901)              48                    (2,901)              

ขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน (146)                 177                  (146)                 177                  

กําไรจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ -                   (17)                   -                   (17)                   

ดอกเบี้ยรับ (313)                 (518)                 (405)                 (518)                 

ดอกเบี้ยจาย 9,343               8,608               8,316               8,608               

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 

ลูกหนี้การคา 6,688               (25,484)            7,668               (24,787)            

สินคาคงเหลือ (36,573)            (38,153)            (29,061)            (38,153)            

ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวของกัน -                   -                   -                   (420)                 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (3,118)              (2,384)              (2,415)              (2,383)              

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (3,305)              (682)                 (1,848)              (682)                 

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

เจาหนี้การคา 1,248               36,890             1,239               36,890             

เจาหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวของกัน 358                  117                  504                  117                  

คาใชจายคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,576               (1,808)              7,606               (1,797)              

21,620             11,701             35,410             13,235             

จายภาษีเงินได -                   -                   -                   -                   

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 21,620             11,701             35,410             13,235             

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พันบาท

(สอบทานแลว)

(ยังไมไดตรวจสอบ)
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใชเพิ่มขึ้น (67)                   -                   (67)                   -                   

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น -                   -                   (13,500)            (60,000)            

รับชําระคืนเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -                   -                   17,408             -                   

ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น (5,616)              (4,729)              (3,383)              (4,729)              

สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น (1,611)              -                   (646)                 -                   

เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น -                   -                   (6,990)              (510)                 

เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น (11,500)            (57,079)            -                   -                   

รับดอกเบี้ย 131                  265                  1,441               265                  

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (18,663)            (61,543)            (5,737)              (64,974)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 62,755             105,831           7,755               105,831           

เจาหนี้จากการขายสิทธิเรียกรอง

ในลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น (ลดลง) (12,134)            3,147               (12,134)            3,147               

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินลดลง (3,196)              (2,919)              (3,196)              (2,919)              

จายชําระคืนเงินกูยืมจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน (10,500)            -                   -                   -                   

เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 18,000             -                   -                   -                   

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (15,536)            (14,712)            (15,536)            (14,712)            

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้น 2,010               490                  -                   -                   

จายดอกเบี้ย (11,600)            (11,391)            (9,252)              (11,391)            

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 29,799             80,446             (32,363)            79,956             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 32,756             30,604             (2,690)              28,217             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 61,097             32,022             59,149             31,403             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 93,853             62,626             56,459             59,620             

(สอบทานแลว)

(ยังไมไดตรวจสอบ)

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558

2559 2558 2559 2558

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

ก.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

เงินสดในมือ 547                  322                  397                  288                  

บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร 23,381             13,978             4,390               11,006             

เงินฝากออมทรัพยกับธนาคาร 69,925             48,326             51,672             48,326             

รวม 93,853             62,626             56,459             59,620             

ข.  รายการที่ไมเปนเงินสด

ซื้อยานพาหนะโดยการทําสัญญาเชาซื้อ 2,190               -                   2,190               -                   

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณโดยยังไมไดชําระเงินแกผูขาย -                   1,198               -                   1,198               

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(สอบทานแลว)

(ยังไมไดตรวจสอบ)

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 (ยังไมไดตรวจสอบ) (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว) 

1. เกณฑการจัดทําขอมูลทางการเงินระหวางกาล

ขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ีไดถูกจัดทําขึ้นในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง_2557) 

เรื่อง "งบการเงินระหวางกาล" รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ 

ขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ีไดถูกจัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2558 โดยเนนการใหขอมูลท่ีเปนปจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอ

ซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ดังน้ัน ขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ีควรตองอานควบคูกับงบการเงินสําหรับป

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

งบการเงินรวมสําหรับงวดสามสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ซึ่งเปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินระหวาง

กาลน้ีงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ไดรวมบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยซึ่งบริษัทมีอํานาจ

ควบคุมหรือถือหุนท้ังทางตรงและทางออมตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 5 

รายการบัญชีระหวางบริษัทและบริษัทยอยท่ีมีนัยสําคัญไดถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวมแลว 

เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม

โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 ท้ังน้ี การนํา

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมดังกลาวขางตนมาเริ่มถือปฏิบัติไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญตอ

บริษัทและบริษัทยอย 

เพื่อความสะดวกของผูอาน ขอมูลทางการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษไดถูกจัดทําขึ้นจากขอมูลทางการเงิน

ระหวางกาลฉบับภาษาไทยน้ีซึ่งไดนําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานทางการเงินเพื่อใชในประเทศ 

2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

บริษัทและบริษัทยอยไดใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณตางๆ ในการจัดทําขอมูลทางการเงินระหวาง

กาลสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 เชนเดียวกับท่ีใชในการจัดทํางบการเงินสําหรับป

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558  

12



บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ (ตอ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 (ยังไมไดตรวจสอบ) (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว) 

 

3. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

 

รายไดและคาใชจายท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกิดระหวางบริษัทและบุคคลหรือบริษัทท่ีเก่ียวของกันสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีดังน้ี 

 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2559  2558  2559  2558 

ขายสินคา        

บริษัทยอย      -        -   4,841  3,097 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 7,667  6,456  7,667  6,456 

รวม 7,667  6,456  12,508  9,553 

ดอกเบ้ียรับ        

บริษัทยอย      -        -   92  240 

รายไดคาเชาพื้นที่        

บริษัทยอย      -        -   3       -  

ซื้อวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง        

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 4  432  4  432 

คาเชาและคาบริการโชวรูม        

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 5,410  3,781  5,410  3,781 

คาตกแตงโชวรูม (บันทึกเปน 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น)    

 

   

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 710       -   710       -  

คาตอบแทนผูบริหารที่สําคัญ        

ผลประโยชนระยะสั้น 7,270  5,893  7,270  5,893 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 351  6  351  6 

รวม 7,621  5,899  7,621  5,899 
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 (ยังไมไดตรวจสอบ) (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว) 

 

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 มีดังน้ี 

 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2559  31 ธันวาคม 2558  31 มีนาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 

ลูกหน้ีการคา        

บริษัทยอย      -        -   5,318  6,050 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 9,328  8,503  9,327  8,503 

รวม 9,328  8,503  14,645  14,533 

เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางรับ        

ดอกเบ้ียคางรับ        

บริษัทยอย      -        -        -   1,218 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน        

บริษัทยอย 

(อัตราดอกเบ้ียรอยละ 6.3 ตอป)      -  

 

     -        -   3,908 

รวม      -        -        -   5,126 

เงินประกันการเชาและบริการโชวรูม        

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 4,886  4,250  4,886  4,250 

เจาหน้ีการคา        

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน      -   345       -   345 

เจาหน้ีอื่น        

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 2,398  2,040  2,575  2,071 

เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางจาย        

ดอกเบ้ียคางจาย        

บุคคลท่ีเก่ียวของกัน -  85  -  - 

เงินกูยืมระยะสั้น        

บุคคลท่ีเก่ียวของกัน 

(อัตราดอกเบ้ียรอยละ 6.3 ตอป) - 

 

10,500  -  - 

รวม -  10,585  -  - 
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ (ตอ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 (ยังไมไดตรวจสอบ) (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว) 

 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะสั้นมีรายการเคล่ือนไหวในระหวางปดังน้ี 

 

 พันบาท 

 31 ธันวาคม 2558  เพิ่มขึ้น  ลดลง  31 มีนาคม 2559 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย        

บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส จํากัด 3,908  13,500  17,408       -  

เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เกีย่ว 

ของกัน        

กรรมการ 10,500       -   10,500       -  

 

ในระหวางสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทยอยซึ่งไดแก บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส จํากัด ไดรับวงเงินสินเชื่อ

ประเภทเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศหน่ึงแหงเปนจํานวนเงิน 50 ลานบาทซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียตํ่ากวาอัตรา

ดอกเบ้ียเงินกูยืมขั้นตํ่าสําหรับลูกคาชั้นดีรอยละ 1 ตอปโดยวงเงินสินเชื่อดังกลาวค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัทหา

ทาน 

 

4. ลูกหน้ีการคา 

 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 ลูกหน้ีการคาแยกตามอายุหน้ีท่ีคางชําระไดดังน้ี 

 

  พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2559  31 ธันวาคม 2558  31 มีนาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน        

ยังไมครบกําหนดชําระ 6,741  4,960  11,895  10,650 

คางชําระไมเกิน 3 เดือน 2,574  3,539  2,737  3,899 

คางชําระระหวาง 3 - 6 เดือน 9  4  9  4 

คางชําระระหวาง 7 - 12 เดือน 4       -   4       -  

รวม 9,328  8,503  14,645  14,553 
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ (ตอ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 (ยังไมไดตรวจสอบ) (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว) 

 

  พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2559  31 ธันวาคม 2558  31 มีนาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 

บริษัทอ่ืน - สุทธิ        

ยังไมครบกําหนดชําระ 132,539  139,259  129,709  136,991 

คางชําระไมเกิน 3 เดือน 46,531  46,882  44,991  45,059 

คางชําระระหวาง 3 - 6 เดือน 852  2,008  521  1,456 

คางชําระระหวาง 7 - 12 เดือน 1,596  1,214  1,264  998 

คางชําระเกินกวา 12  เดือน 2,777  2,362  1,510  1,168 

รวม 184,295  191,725  177,995  185,672 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (    2,777)  (    2,538)  (    1,510)  (     1,168) 

สุทธิ 181,518  189,187  176,485  184,504 

 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไดนําลูกหน้ีการคาจํานวนเงินประมาณ 45.05 ลานบาทและ 

63.9 ลานบาท ตามลําดับ ไปขายลดแกสถาบันการเงินในประเทศสองแหง (ภายใตวงเงินสินเชื่อรวม 115 ลานบาท และ 

86 ลานบาท ตามลําดับ) โดยสถาบันการเงินดังกลาวมีสิทธิไลเบ้ียจํานวนเงินประมาณ 38.6 ลานบาทและ 50.8  ลานบาท 

ตามลําดับ บริษัทไดแสดงจํานวนเงินดังกลาวเปน “เจาหน้ีจากการขายสิทธิเรียกรองลูกหน้ีการคา” ในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

 

5. เงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนและเงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว 

(พันบาท)  สัดสวนการถือหุน (รอยละ)  

ราคาทุนของเงินลงทุน 

(พันบาท) 

 2559  2558  2559  2558  2559  2558 

บริษัท วีวี-เดคคอร จํากัด   1,000  1,000  99.95  99.95  1,000  1,000 

บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส จํากัด 10,000  1,000  75.00  51.00  7,500  510 

รวม         8,500  1,510 
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ (ตอ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 (ยังไมไดตรวจสอบ) (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว) 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส จํากัด จํานวน 9 ลานบาท (จากเดิม 1 ลานบาทเปน 10 ลานบาท) และจะมีการ

เปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนของบริษัทในบริษัทยอยดังกลาวจากรอยละ 51 เปนรอยละ 75 โดยบริษัทยอยดังกลาว

ไดดําเนินการเพิ่มทุนและจดทะเบียนการเพิ่มทุนน้ีกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2559  

 

เงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่งบันทึกดวยวิธีสวนไดเสีย 

 

 สัดสวน    

 การถือหุนโดย    

 บริษัทยอย  พันบาท  

 (รอยละ)  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  

ณ วันท่ี 31มีนาคม 2559         

ECF Tornado Energy GK* 51.00  111,948*  57,080  64,872  

บริษัท เซฟ เอนเนอรจี กรุป (นราธิวาส1) 25.00  20,000  5,000  4,970  

บริษัท เซฟ เอนเนอรจี กรุป (ยะลา 1) 20.00  20,000  4,000  3,962  

บริษัท เซฟ เอนเนอรจี กรุป (ปตตานี) 25.00  5,000  1,250  1,212  

บริษัท เซฟ เอนเนอรจี กรุป (สงขลา) 25.00  5,000  1,250  1,213  

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม     68,580  76,229  

ณ วันท่ี 31ธันวาคม 2558         

ECF Tornado Energy GK* 51.00  111,948*  57,080  60,896  

 

*410,007 พันเยน 

 

บริษัทยอยและบริษัทรวมไมมีการประกาศจายเงินปนผลใด ๆ ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 

และ 2558 
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ (ตอ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 (ยังไมไดตรวจสอบ) (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว) 

 

6. คาใชจายคางจายและหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

 

 

7. ภาษีเงินได 

 

ภาษีเงินไดท่ีบันทึกเปนคาใชจายสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวยรายการ

ดังตอไปน้ี 

 

 (พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ภาษีเงินไดคํานวณจากกําไรทางบัญชีตามอัตราภาษีท่ีประกาศใช  5,339  4,223  5,274  4,499 

ผลกระทบจากรายการท่ีเปนรายจายตองหามทางภาษี 21,989  1,479  1,407  1,153 

ผลกระทบจากรายการท่ีสามารถหักเปนรายจายไดเพ่ิมเติม ( 21,169)  ( 1,240)  (    522)  ( 1,190) 

ผลกระทบจากการไดลดอัตราภาษีภายใตการสงเสริมการลงทุน (   4,076)  (    727)  ( 4,076)  (    727) 

ภาษีเงินไดคํานวณจากกําไรทางภาษี 2,083  3,735  2,083  3,735 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (        62)  86  (      83)  64 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีลดลง (      372)  (    369)  (    372)  (    369) 

ภาษีเงินไดท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,649  3,452  1,628  3,430 

 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2559  31 ธันวาคม 2558  31 มีนาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 

เจาหน้ีอ่ืน 19,254  17,158  17,272  10,928 

คาโฆษณาและสงเสริมการขายคางจาย 12,241  11,898  12,159  11,836 

เงินเดือน คาแรงและสวัสดิการคางจาย 7,934  8,436  7,934  8,431 

เงินรับลวงหนาคาสินคา 5,092  4,247  5,092  4,247 

คาไฟฟาคางจาย 3,645  3,529  3,571  3,529 

อ่ืนๆ 7,356  6,709  6,673  6,154 

รวม 55,522  51,977  52,701  45,125 
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ (ตอ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 (ยังไมไดตรวจสอบ) (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว) 

 

สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ            

31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวยรายการดังตอไปน้ี 

 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2559  

31 ธันวาคม 

2558  

31 มีนาคม  

2559  

31 ธันวาคม 

2558 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ผลกระทบของรายการซึ่งยังไมสามารถ        

ถือเปนคาใชจายทางภาษีหรือรายไดทางบัญชี         

- คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ 1,330  1,476  1,330  1,476 

- คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 586  515  333  241 

- กําไรจากการขายและเชากลับคืนรอตัดบัญชี  26  26  26  26 

- หน้ีสินผลประโยชนของพนักงานหลังออก

จากงาน 813  676  813  676 

รวมสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 2,755  2,693  2,502  2,419 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ผลกระทบของรายการซึ่งยังไมถือเปน        

รายไดทางภาษี        

- สวนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร - สุทธิ 4,799  4,878  4,799  4,878 

- สวนเกินทุนจากการตีราคาเครือ่งจักร - สุทธิ 195  488  195  488 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 4,994  5,366  4,994  5,366 
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ (ตอ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 (ยังไมไดตรวจสอบ) (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว) 

 

8. หน้ีสินผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท) 

 2559  2558 

หน้ีสินผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันท่ี 1 มกราคม 3,380  3,281 

ตนทุนบริการปจจุบัน 509  17 

ตนทุนดอกเบ้ีย 174  8 

ตนทุนบริการในอดีต         -          - 

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย         -          - 

คาใชจายท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 683  25 

ผลประโยชนของพนักงานท่ีจายชําระในระหวางงวด         -          - 

หน้ีสินผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 4,063  3,306 

 

สมมติฐานท่ีสําคัญซึ่งใชในการคํานวณหน้ีสินผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน 31 มีนาคม 2559 และ31 

ธันวาคม 2558 มีดังน้ี 

 

อัตราคิดลด    รอยละ 2.87 ตอปในป 2559 และรอยละ 4.75 ตอปในป 2558  

อัตราการขึ้นเงินเดือน   รอยละ 6.43 ตอปในป 2559 และรอยละ 6.15 ตอปในป 2558 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน  รอยละ 11 ถึงรอยละ 48 ตอปในป 2559 และรอยละ 17 ถึงรอยละ 39 ตอป

ในป 2558  

อัตราการทุพพลภาพ   รอยละ 10 ของตารางมรณะไทย (ป 2551)  

อัตราการเสียชีวิต    รอยละ 100 ของตารางมรณะไทย (ป 2551)  

 

9. ใบสําคัญแสดงสิทธิและกําไรตอหุน 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

ในท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนเม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2558 ผูถือหุนไดมีมติเปนเอกฉันทใหบริษัทออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“ECF-W1”) ในวันท่ี 30 กรกฏาคม 2557 จํานวน 260,000,000 

หนวยโดยไมคิดมูลคาใหแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวนหุนสามัญ 2 หุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยโดยมีรายละเอียด

ของใบสําคัญแสดงสิทธิดังน้ี 
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ (ตอ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 (ยังไมไดตรวจสอบ) (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว) 

 

อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ  1 หนวยสามารถซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนได 1 หุน  
  

ราคาใชสิทธิตอหุน 0.50 บาทตอหุน (ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
  

ระยะเวลาการใชสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเม่ือครบกําหนด 1 ป

นับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนดการใชสิทธิคือ วันทําการสุดทายของ

เดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของแตละปจนสิ้นสุดปท่ี 3 ของการออกใบสําคัญแสดง

สิทธิโดยวันใชสิทธิครั้งแรกคือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 และวันใชสิทธิครั้งสุดทายคือ

วันท่ี 28 กรกฏาคม 2560 
  

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ปนับต้ังแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุน 
 

เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2557 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดมีคําสั่งรับใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท

จํานวน 259,868,446 หนวยเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและอนุญาตใหเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ 

ต้ังแตวันท่ี 18 สิงหาคม 2557 เปนตนไป 
 

เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 30,190,600 หนวย ไดถูกนํามาใชซื้อหุนสามัญจํานวน 

30,190,600 หุน เงินรับจากการใชใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนมีจํานวน 15,095,300 บาท (ประกอบดวยทุนท่ีชําระ

แลวจํานวน 7,547,650 บาทและสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 7,547,650 บาท) บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนท่ีออกและ

ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2558 ท้ังน้ี ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทท่ียัง

ไมไดถูกใชสิทธิมีจํานวน 229,677,846 หนวย   
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับ

งวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนของบริษัทดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางงวดซึ่ง

แสดงการคํานวณไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

กําไรท่ีเปนสวนของผูถือหุนของบริษัท (พันบาท) 24,985  18,454  24,745  19,065 

        

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักขั้นพื้นฐาน (พันหุน) 550,191  520,000  550,191  520,000 

        

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.045  0.035  0.045  0.037 
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ (ตอ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 (ยังไมไดตรวจสอบ) (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว) 

 

กําไรตอหุนปรับลด 

 

กําไรตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับงวดท่ี

เปนสวนของผูถือหุนของบริษัทดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนสามัญท่ีออกในระหวางงวดหลังจากท่ีได

ปรับปรุงผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเปนหุนสามัญปรับลดซึ่งแสดงการคํานวณดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

กําไรท่ีเปนสวนของผูถือหุนของบริษัท (พันบาท) 24,985  18,454  24,745  19,065 

        

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักขั้นพื้นฐาน (พันหุน) 550,191  520,000  550,191  520,000 

ผลกระทบจากการถือเสมือนวามีการใชสิทธิ 

ของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ (พันหุน) 

 

33,481 

 

237,625 

  

33,481 

 

237,625 

จํานวนหุนสามัญปรับลด (พันหุน) 583,672  757,625  583,672  757,625 

        

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 0.043  0.024  0.042  0.025 

 

10. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญจําแนกตามสวนงานดําเนินงาน 

 

รายไดจากการขาย รายไดอ่ืน ตนทุนขาย คาใชจายอ่ืน และกําไร/ขาดทุนกอนคาใชจายภาษีเงินไดเปนขอมูลทางการเงิน

ท่ีสําคัญและเปนขอมูลหลักของบริษัทและบริษัทยอยซึ่งถูกนําเสนอใหกับผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน

อยางสมํ่าเสมอและถูกใชในการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน บริษัทและบริษัทยอยมีสวนงานดําเนินงาน (ซึ่ง

กําหนดจากสวนงานท่ีรายงานเปนการภายใน) ท่ีมีสัดสวนเปนสาระสําคัญสองสวนงานคือ (1) เฟอรนิเจอรไมและแผน

ไมประกอบ (เฟอรนิเจอรไมยางและเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด) และ (2) สวนงานอ่ืนๆ เชน กระดาษปดผิว ไมแปร

รูปอบแหง และวัสดุตกแตงเฟอรนิเจอรอ่ืนๆ เปนสวนงานยอยท่ีมีสัดสวนไมเปนสาระสําคัญ บริษัทและบริษัทยอยไม

สามารถจําแนกขอมูลสินทรัพยและหน้ีสินของตามสวนงานไดโดยไมมีตนทุนท่ีเกินจําเปน 
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ (ตอ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 (ยังไมไดตรวจสอบ) (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว) 

 

ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ 

 

  พันบาท 

 2559  2558 

รายไดจากการขาย - สุทธิ    

- เฟอรนิเจอรไมและแผนไมประกอบ 349,931  311,930 

- ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ 25,463  17,821 

รวม 375,394  329,751 

รายไดอ่ืน     

- เฟอรนิเจอรไมและแผนไมประกอบ 3,706  3,163 

- ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ 4,671  579 

รวม 8,377  3,742 

ตนทุนขาย    

- เฟอรนิเจอรไมและแผนไมประกอบ 236,851  232,600 

- ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ 34,734  14,082 

รวม 271,585  246,682 

คาใชจายอ่ืน (รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน และขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากการ

วัดมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ)  

 

 

- เฟอรนิเจอรไมและแผนไมประกอบ 75,728  60,920 

- ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ 9,756  4,776 

รวม 85,484  65,696 

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได    

- เฟอรนิเจอรไมและแผนไมประกอบ 41,058  21,573 

- ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ (14,356)  (      458) 

สุทธิ 26,702  21,115 
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ (ตอ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 (ยังไมไดตรวจสอบ) (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว) 

 

ขอมูลเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร 

 

  พันบาท 

 2559  2558 

รายไดจากการขายตางประเทศ - สุทธิ    

- ญ่ีปุน 215,914  163,237 

- บาเรน 11,894  24,744 

- ไตหวัน 2,999          - 

- อินเดีย 2,569          - 

- ฟลิปปนส 1,854  1,755 

- สิงคโปร 1,358          - 

- สหรัฐอเมริกา         -  4,918 

- อินโดนีเซีย         -  2,210 

- ประเทศอ่ืน ๆ 2,270  1,966 

รวม 238,858  198,830 

รายไดจากการขายในประเทศ - สุทธิ 136,536  130,921 

รวมรายไดจากการขาย - สุทธิ 375,394  329,751 

 

ขอมูลเก่ียวกับลูกคารายใหญ (ลูกคาท่ีมียอดรายการคาเกินกวารอยละ 10 ของยอดรายการคารวม) 

 

 

รอยละของยอดท่ีมีกับลูกคารายใหญ

ตอยอดรวม 

 2559  2558 

รายไดจากการขาย - สุทธิ    

- เฟอรนิเจอรไมและแผนไมประกอบ 57.57  51.53 

-       ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ         -          - 

- ตางประเทศ 62.04  54.85 

- ในประเทศ 30.77  24.03 

- รวม 50.67  42.61 
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ (ตอ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 (ยังไมไดตรวจสอบ) (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว) 

 

11. อื่น ๆ 

 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559  

 

ก. บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาพื้นท่ีและบริการกับบริษัทเอกชนในประเทศหาแหงเพื่อใชเปน

สํานักงานสาขาและรานคาปลีกสินคาเบ็ดเตล็ดซึ่งสัญญาดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา 3 ปโดยสัญญาฉบับสุดทาย

จะสิ้นสุดลงในเดือนมกราคม 2562 ภาระผูกพันดังกลาวมีดังน้ี 

 

 พันบาท 

ครบกําหนดชําระภายในหน่ึงป 32,076 

ครบกําหนดชําระหลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 37,857 

รวม 69,933 

 

ข. บริษัทมีหนังสือค้ําประกันบริษัทซึ่งออกโดยธนาคารในประเทศสามแหงใหกับบริษัทเอกชนสองแหงและ

หนวยงานรัฐบาลแหงหน่ึงเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 29.3 ลานบาท 

 

ค. บริษัทมีเลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดใชกับธนาคารในประเทศแหงหน่ึงเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 4.9 ลานบาท 

 

ง. บริษัทมีภาระผูกพันจากการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนจํานวนเงินประมาณ 2.1 ลานบาท  

 

จ. บริษัทมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารในประเทศแหงหน่ึงเปนจํานวนเงินรวม 70 พัน

เหรียญสหรัฐ (2,483 พันบาท) (มูลคายุติธรรมมีจํานวนเงินประมาณ 2,528 พันบาท) สัญญาขายเงินตรา

ตางประเทศดังกลาวมีระยะเวลาครบกําหนดในเดือนสิงหาคม 2559 
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บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ (ตอ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 (ยังไมไดตรวจสอบ) (สอบทานแลว) 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแลว) 

 

12. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2559 ผูถือหุนไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหบริษัทดําเนินการในเรื่องท่ี

สําคัญดังตอไปน้ี 

 

ก. การจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2558 ในอัตราหุนละ 0.0586 บาทเปนเงินรวมประมาณ 32.24 ลาน

บาทแกผูถือหุนโดยจายจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนและกิจการท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุนเปน

จํานวนเงิน 0.0153 บาทตอหุนและ 0.0433 บาทตอหุน ตามลําดับและกําหนดวันจายเงินปนผลดังกลาวในวันท่ี     

6 พฤษภาคม 2559 และ 

 

ข. การออกหุนกูในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท เพื่อวัตถุประสงคท่ีจะเสริมสภาพคลองทางการเงินและ/หรือการจาย

ชําระหน้ีสินตางๆ และ/หรือการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ ท้ังน้ี ประเภทและรายละเอียดอ่ืนๆ ของหุนกูจะถูกระบุไว

ในการออกหุนกูแตละครั้ง 

 

13. การอนุมัติขอมูลทางการเงินระหวางกาล 

 

ขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 
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