
  

  

 
 

 
 

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 



  

  

   

 

 

 

 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมการบริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบการเงินรวมของบริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยซ่ึงประกอบดว้ย งบ
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อ และ
ไดส้อบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงิน
สดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผล
การสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตกำรสอบทำน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ”การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจ
พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 
 
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ
งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงาน
ลงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560  นอกจากน้ี งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ
งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ของบริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ของบริษทั อีสต์โคสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ
สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ โดยให้ขอ้สรุปว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาลในสาระส าคญั
ตามรายงานลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 
 
 
 
(นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5389 
 
บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
15 พฤษภาคม 2560 



บริษทั อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 มีนำคม 2560 และ 31 ธันวำคม 2559

สินทรัพย์

31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559
(สอบทานแลว้) (สอบทานแลว้)

หมายเหตุ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 307,492              408,670              230,470              355,825              
เงินลงทุนชัว่คราว -                      75,312                -                      75,312                
ลูกหน้ีการคา้
-   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3, 4 6,609                  8,089                   16,393                15,855                
-   บริษทัอ่ืน - สุทธิ 4 242,019              195,015              233,229              187,897              
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 790,073              756,795              779,720              745,573              
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 
(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.25 ต่อปี ครบก าหนดภายใน
เดือนพฤษภาคม 2560) 5 50,000                50,000                50,000                50,000                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
-   ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพ่ิม 9,847                  11,382                7,416                   8,970                   
-   เงินทดรองจ่าย 8,382                  7,029                   7,816                   6,357                   
-   ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8,067                  7,034                   8,067                   7,034                   
-   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 6,441                  9,706                   5,357                   8,025                   
-   อ่ืนๆ 4,762                  3,698                   4,621                   3,491                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,433,692           1,532,730           1,343,089           1,464,339           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 12 46,935                30,868                46,935                30,868                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 5 -                      -                      9,500                   8,500                   
เงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 5 134                     8,004                   -                      -                      
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 2,000                  2,000                   2,000                   2,000                   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 342,151              351,770              338,360              347,820              
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์- สุทธิ 338,220              347,598              338,220              347,598              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 2,981                  3,333                   2,024                   2,374                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8 4,159                  3,890                   3,925                   3,683                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน
-   เงินมดัจ าและเงินประกนั 3, 5 68,325                68,412                63,737                64,276                
-   อ่ืนๆ - สุทธิ 3 7,706                  8,673                   3,791                   4,273                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 812,611              824,548              808,492              811,392              

รวมสินทรัพย์ 2,246,303           2,357,278           2,151,581           2,275,731           

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 มีนำคม 2560 และ 31 ธันวำคม 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559
(สอบทานแลว้) (สอบทานแลว้)

หมายเหตุ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 12 551,039              672,873              473,711              617,873              
เจา้หน้ีจากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีการคา้ 4 77,323                60,243                77,323                60,243                
เจา้หน้ีการคา้
-   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                      193                      -                      192                      
-   บริษทัอ่ืน 178,596              177,637              178,433              177,194              
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 1,414                  1,964                   1,434                   1,987                   
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน
ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9,166                  10,832                9,166                   10,832                
เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 80,739                85,977                68,277                72,777                
หุน้กูส่้วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 498,698              -                      498,698              -                      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,062                  4,245                   9,059                   4,242                   
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6 58,106                62,273                56,228                60,457                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,464,143           1,076,237           1,372,329           1,005,797           

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 52,917                67,167                45,777                57,748                
หุน้กู ้- สุทธิ 7 -                      498,310              -                      498,310              
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 2,603                  3,975                   2,603                   3,975                   
ก าไรจากการขายและเช่ากลบัคืนรอตดับญัชี 63                       80                        63                        80                        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8 44,222                46,498                44,222                46,498                
หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 9 6,027                  5,920                   6,027                   5,920                   
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 105,832              621,950              98,692                612,531              

รวมหนีสิ้น 1,569,975           1,698,187           1,471,021           1,618,328           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พนับาท
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บริษทั อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 มีนำคม 2560 และ 31 ธันวำคม 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559
(สอบทานแลว้) (สอบทานแลว้)

หมายเหตุ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน - หุน้สามญั 780,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 13 195,000              195,000              195,000              195,000              
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ - หุน้สามญั 568,826,050 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท ในปี 2560 และ 2559 142,207              142,207              142,207              142,207              
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 117,689              117,689              117,689              117,689              
ก าไรสะสม
-  จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 19,500                19,500                19,500                19,500                
-  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 320,776              294,967              324,548              294,211              
รวม 600,172              574,363              603,944              573,607              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อหุน้ 75,162                82,342                76,616                83,796                
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 675,334              656,705              680,560              657,403              
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 994                     2,386                   -                      -                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 676,328              659,091              680,560              657,403              

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,246,303           2,357,278           2,151,581           2,275,731           

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (สอบทานแลว้)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2560 และ 2559

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ 3 402,434             375,394             398,504              372,186              
รายไดอ่ื้น 3 7,307                 8,377                 6,787                 4,157                 
รวมรำยได้ 409,741             383,771             405,291              376,343              

ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขาย 3 288,286             271,585             286,267              271,749              
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 3 40,502               36,195               36,636               34,554               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 43,719               40,402               40,795               34,948               
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 946                    313                    952                    403                    
ตน้ทุนทางการเงิน 16,413               9,343                 15,185               8,316                 
รวมค่ำใช้จ่ำย 389,866             357,838             379,835              349,970              

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในบริษทัร่วม (366)                   769                    -                     -                     

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 19,509               26,702               25,456               26,373               

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 8 2,272                 1,649                 2,299                 1,628                 

ก ำไรส ำหรับงวด 17,237               25,053               23,157               24,745               

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (สอบทานแลว้)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2560 และ 2559

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะได้รับการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
-  ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม -                     3,065                 -                     -                     
ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด -                     3,065                 -                     -                     

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 17,237               28,118               23,157               24,745               

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 18,629               24,985               23,157               24,745               
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,392)                68                      -                     -                     
ก ำไรส ำหรับงวด 17,237               25,053               23,157               24,745               

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 18,629               27,283               23,157               24,745               
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,392)                835                    -                     -                     
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 17,237               28,118               23,157               24,745               

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำท) 10 0.033                 0.045                 0.041                 0.045                 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด (บำท) 10 0.031                 0.043                 0.039                 0.042                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

7



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (สอบทานแลว้)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2560 และ 2559

ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่ง ขาดทุนจากการ รวมองค์
จดัสรรเป็น ส่วนเกินทุน จากการรวมธุรกิจ ก าไร เปล่ียนแปลง ประกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ จากการตีราคา ภายใตก้าร เบ็ดเสร็จอ่ืน สัดส่วนการลงทุน ของส่วนของ ผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ  านาจ ส่วนของ
และช าระแลว้ มูลคา่หุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร สินทรัพย ์- สุทธิ ควบคุมเดียวกนั จากบริษทัร่วม ในบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 142,207 117,689 19,500 294,967 301,438 (217,642) -                 (1,454) 82,342 656,705 2,386 659,091
โอนไปก าไรสะสม - - - 7,180 (7,180) - -                 -                 (7,180) - - -
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - 18,629 - - -                 -                 - 18,629 (1,392) 17,237
ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2560 142,207 117,689 19,500 320,776 294,258 (217,642) -                 (1,454) 75,162 675,334 994 676,328

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559 137,548 113,030 19,500 245,815 155,510 (217,642) 2,377              -                 (59,755) 456,138               (2,479) 453,659         
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจการควบคุมเพ่ิมข้ีน - - - - - - -                 -                 - -                       2,010 2,010             
เปล่ียนสัดส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - -                 (1,454) (1,454) (1,454) 1,454 -                 
โอนไปก าไรสะสม - - - 4,701 (4,701) - -                 -                 (4,701) -                       - -                 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - 24,985 - - 2,298              -                 2,298 27,283                 835 28,118           
ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2559 137,548 113,030 19,500 275,501 150,809 (217,642) 4,675              (1,454) (63,612) 481,967               1,820 483,787         

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม

พนับาท

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
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บริษทั อสีต์โคสท์เฟอร์นเิทค จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (สอบทานแลว้)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2560 และ 2559

จดัสรรเป็น ส่วนเกินทนุ ส่วนเกินทนุจากการ รวมองคป์ระกอบ
ทนุท่ีออก ส่วนเกิน ทนุส ารอง จากการตีราคา รวมธุรกิจภายใต้ อ่ืนของส่วนของ รวมส่วนของ

และช าระแลว้ มลูคา่หุ้น ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม สินทรัพย ์- สุทธิ การควบคุมเดียวกนั ผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 142,207 117,689 19,500 294,211 573,607 301,438 (217,642) 83,796 657,403
โอนไปก าไรสะสม - - - 7,180 7,180 (7,180) - (7,180) -
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 23,157 23,157 - - - 23,157
ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2560 142,207 117,689 19,500 324,548 603,944 294,258 (217,642) 76,616 680,560

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559 137,548 113,030 19,500 252,139 522,217 155,510 (217,642) (62,132) 460,085
โอนไปก าไรสะสม - - - 4,701 4,701 (4,701) - (4,701) -
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 24,745 24,745 - - - 24,745
ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2559 137,548 113,030 19,500 281,585 551,663 150,809 (217,642) (66,833) 484,830

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
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บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (สอบทานแลว้)
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2560 และ 2559

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19,509             26,702             25,456             26,373             
ปรับปรุงดว้ย
ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี 22,021             17,567             21,310             17,114             
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (133)                361                  -                  464                  
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 107                  683                  107                  683                  
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือลดลง (8)                    (730) (8)                    (730)
ส่วนแบ่งขาดทุน (ก าไร) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 366                  (769) -                  -                  
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่ายติุธรรม
ของตราสารอนุพนัธ์ 55                    48                    55                    48                    
ขาดทุน (ก าไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 397                  (146)                398                  (146)                
ก าไรจากการขายอุปกรณ์ (671)                -                  (671)                -                  
ก าไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (211)                -                  (211)                -                  
ดอกเบ้ียรับ (2,587)             (313)                (2,587)             (405)                
ดอกเบ้ียจ่าย 16,413             9,343               15,185             8,316               
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
ลูกหน้ีการคา้ (45,972)           6,688               (46,452)           7,668               
สินคา้คงเหลือ (33,270)           (36,573)           (34,139)           (29,061)           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (984)                (3,118)             (1,125)             (2,415)             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 212                  (3,305)             673                  (1,848)             
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
เจา้หน้ีการคา้ 804                  1,248               1,085               1,239               
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (550)                358                  (553)                504                  
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4,095)             3,576               (4,164)             7,606               
เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน (28,597)           21,620             (25,641)           35,410             
จ่ายภาษีเงินได้ -                  -                  -                  -                  
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน (28,597)           21,620             (25,641)           35,410             

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
พนับาท
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บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (สอบทานแลว้)
งบกระแสเงินสด (ต่อ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2560 และ 2559

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชเ้พ่ิมข้ึน (16,067)           (67)                  (16,067)           (67)                  
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 75,523             -                  75,523             -                  
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                  -                  -                  (13,500)           
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                  -                  -                  17,408             
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษทัร่วม 8,004               -                  -                  -                  
อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (1,445)             (5,616)             (1,389)             (3,383)             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน -                  (1,611)             -                  (646)                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                  -                  (1,000)             (6,990)             
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน (500)                (11,500)           -                  -                  
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 654                  -                  654                  -                  
รับดอกเบ้ีย 1,183               131                  1,113               1,441               
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 67,352             (18,663)           58,834             (5,737)             

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (121,689)         62,755             (144,017)         7,755               
เจา้หน้ีจากการขายสิทธิเรียกร้อง
ในลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 17,080             (12,134)           17,080             (12,134)           
จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  (10,500)           -                  -                  
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินลดลง (3,038)             (3,196)             (3,038)             (3,196)             
เงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมข้ึน -                  18,000             -                  -                  
จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (19,488)           (15,536)           (16,471)           (15,536)           
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน -                  2,010               -                  -                  
จ่ายดอกเบ้ีย (12,798)           (11,600)           (12,102)           (9,252)             
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงิน (139,933)         29,799             (158,548)         (32,363)           

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (สอบทานแลว้)
งบกระแสเงินสด (ต่อ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2560 และ 2559

2560 2559 2560 2559
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (101,178)         32,756             (125,355)         (2,690)             

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นงวด 408,670           61,097             355,825           59,149             

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 307,492           93,853             230,470           56,459             

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
ก.  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด
เงินสดในมือ 444                  547                  348                  397                  
บญัชีกระแสรายวนักบัธนาคาร 18,771             23,381             17,011             4,390               
เงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคาร 201,225           69,925             126,059           51,672             
เงินฝากประจ าระยะสั้นกบัธนาคาร 2,052               -                  2,052               -                  
เงินลงทุนระยะสั้นในตัว๋แลกเงิน 85,000             -                  85,000             -                  
รวม 307,492           93,853             230,470           56,459             
ข.  รำยกำรที่ไม่เป็นเงินสด
ซ้ือยานพาหนะโดยการท าสัญญาเช่าซ้ือ -                  2,190               -                  2,190               
ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดช้ าระเงินแก่ผูข้าย 385                  -                  385                  -                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

                         12
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1. เกณฑ์กำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดถู้กจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง_2559) 
เร่ือง "การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล" รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ
บญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอ
ซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
งบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 และงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดร้วมบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีบริษทัมี
อ านาจควบคุมหรือถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 5 
 
รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัส าคญัไดถู้กตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวมแลว้ 
 
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่โดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ทั้งน้ี การน า
มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้มาเร่ิมถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 
 
เพ่ือความสะดวกของผูอ่้าน ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษไดถู้กจดัท าข้ึนจากขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงไดน้ าเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศ 
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2. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

บริษทัและบริษทัย่อยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัและวิธีการค านวณต่างๆ ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ยกเวน้การน ามาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความ
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 1 มาเร่ิมถือ
ปฏิบติัซ่ึงไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 
3. รำยกำรบญัชีกบับุคคลและบริษทัที่เกีย่วข้องกนั 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดระหวา่งบริษทัและบุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2560  2559  2560  2559 
ขำยสินค้ำ        
บริษทัยอ่ย      -        -   6,007  4,841 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,465  7,667  5,465  7,667 
รวม 5,465  7,667  11,472  12,508 

ดอกเบีย้รับ        
บริษทัยอ่ย      -        -        -   92 

รำยได้ค่ำเช่ำพื้นที่        
บริษทัยอ่ย      -        -   3  3 

ซ้ือสินค้ำ        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 357       -   357       -  

ซ้ือวตัถุดบิและวสัดุส้ินเปลือง        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      -   4       -   4 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2560  2559  2560  2559 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรโชว์รูม        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,939  5,410  4,939  5,410 

ค่ำตกแต่งโชว์รูม (บันทึกเป็น 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน)    

 
   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 388  710  388  710 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรที่ส ำคัญ        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 6,071  7,270  6,071  7,270 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 120  351  120  351 
รวม 6,191  7,621  6,191  7,621 
 
ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559  31 มีนาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 
ลูกหนีก้ำรค้ำ        
บริษทัยอ่ย -  -  9,784  7,766 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,609  8,089  6,609  8,089 
รวม 6,609  8,089  16,393  15,855 

เงนิประกนักำรเช่ำและบริกำรโชว์รูม        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,925  4,925  4,925  4,925 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      -   193       -   193 

เจ้ำหนีอ่ื้น        
บริษทัยอ่ย -  -  20  23 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,414  1,964  1,414  1,964 
รวม 1,414  1,964  1,434  1,987 
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4. ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

  พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559  31 มีนาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 5,008  5,075  11,435  10,900 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 1,588  3,001  4,945  4,942 
คา้งช าระระหวา่ง 7 - 12 เดือน 13  13  13  13 
รวม 6,609  8,089  16,393  15,855 

 
  พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559  31 มีนาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 

บริษัทอ่ืน - สุทธิ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 179,426  157,730  175,660  154,546 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 55,028  31,037  51,509  27,963 
คา้งช าระระหวา่ง 3 - 6 เดือน 5,441  4,107  4,373  3,768 
คา้งช าระระหวา่ง 7 - 12 เดือน 1,144  1,006  707  528 
คา้งช าระเกินกวา่ 12  เดือน 3,316  3,338  2,149  2,261 
รวม 244,355  197,218  234,398  189,066 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (      2,336)  (    2,203)  (    1,169)  (    1,169) 
สุทธิ 242,019  195,015  233,229  187,897 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดน้ าลูกหน้ีการคา้จ านวนเงินประมาณ 112.69 ลา้นบาท
และ 89.05 ลา้นบาท ตามล าดบั ไปขายลดแก่สถาบนัการเงินในประเทศสองแห่ง (ภายใตว้งเงินสินเช่ือรวม 195 ลา้น
บาท และ 86 ลา้นบาท ตามล าดบั) โดยสถาบนัการเงินดงักล่าวมีสิทธิไล่เบ้ียจ านวนเงินประมาณ 77.32 ลา้นบาทและ 
60.24  ลา้นบาท ตามล าดบั บริษทัไดแ้สดงจ านวนเงินดงักล่าวเป็น “เจา้หน้ีจากการขายสิทธิเรียกร้องลูกหน้ีการคา้” ใน
งบแสดงฐานะการเงิน 
 
5. เงนิลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงบันทึกโดยวธีิรำคำทุนและเงนิลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบันทึกโดยวธีิส่วนได้เสีย 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงบันทึกโดยวิธีราคาทุน 

 
เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2560 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัจดัตั้งบริษทัย่อยเพ่ิมเติมอีกหน่ึงแห่งซ่ึงไดแ้ก่ 
บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-P”) เพ่ือด าเนินธุรกิจเป็นผูล้งทุนในกิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นพลงังาน เช่น 
พลงังานชีวมวลหรือพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึง ECF-P ไดถู้กจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2560 ดว้ยทุนจด
ทะเบียนจ านวน 1 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) โดยบริษทัถือหุน้ใน 
ECF-P ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 และส่วนท่ีเหลือถือโดยผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทัจ านวน 5 ท่าน ECF-P มีท่ีอยู่
จดทะเบียนตั้งอยูท่ี่อ  าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ต่อมาในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ ECF-P เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 
ไดอ้นุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ ECF-P จ านวน 141.7 ลา้นบาท (จากเดิม 1 ลา้นบาทเป็น 142.7 ลา้นบาท) โดยเป็นการ
เพ่ิมทุนตามสดัส่วนของผูถื้อหุน้เดิมโดย ECF-P ไดด้ าเนินการเรียกช าระค่าหุน้เตม็จ านวนในเดือนเมษายน 2560 และจด
ทะเบียนการเพ่ิมทุนน้ีกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560  
 
 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 
ทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 

(พนับาท)  สดัส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)  
ราคาทุนของเงินลงทุน 

(พนับาท) 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559 
บริษทั วีวี-เดคคอร์ จ ากดั   1,000  1,000  99.95  99.95  1,000  1,000 
บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จ ากดั 10,000  10,000  75.00  75.00  7,500  7,500 
บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั 1,000        -  99.99        -  1,000        - 
รวม         9,500  8,500 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนำคม 2560 และ 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว) 
วนัที ่31 ธันวำคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
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เงินลงทุนในบริษัทร่วมซ่ึงบันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสีย 
 

 สดัส่วนการ  พนับาท 

 
ถือหุน้โดย 

บริษทัยอ่ย (ร้อยละ) 
 ทุนจดทะเบียนและ 

ช าระแลว้  
 

มูลค่าของเงินลงทุน  เงินปันผล 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส1)   -  25.00    -  20,000    -  4,710    -    - 
บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1)   -  20.00    -  20,000    -  1,025    -    - 
บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี)   -  25.00    -    5,000    -  1,282    -    - 
บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา)   -  25.00    -    5,000    -  987    -    - 
บริษทั เซฟ เอนเนอจี โฮลด้ิง จ ากดั 49.98    -  1,000    -  134    -    -    - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม         134  8,004     



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนำคม 2560 และ 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว) 
วนัที ่31 ธันวำคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั ไดล้งทุนในบริษทัร่วมซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้ง จ ากดั (“SAFE”) ซ่ึงจด
ทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2560 ดว้ยทุนเร่ิมแรก 1 ลา้นบาทเพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษทัผูล้งทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานชีว
มวลเพื่อเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษทัและกลุ่มบริษทัอื่นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั โดย ECF-P ไดเ้ขา้ถือหุ้นใน SAFE ร้อยละ 49.98 และ
กรรมการของบริษทัสองท่านถือหุ้นใน SAFE อีกร้อยละ 0.02 รวมเป็นร้อยละ 50 โดย SAFE จะด าเนินธุรกิจเป็นบริษทัผูล้งทุนในกิจการ
โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลซ่ึงตั้งอยูท่ี่อ  าเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส (บริษทั ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั) (“PWGE”) ซ่ึงไดรั้บการอนุมติั
ให้ลงทุนโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2560 โดย SAFE จะมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างผูถื้อหุ้นร่วมกบัผูถื้อหุ้นใหญ่ของ 
PWGE ซ่ึงภายหลงัการปรับเปล่ียนโครงสร้างดงักล่าว ECF-P จะมีสัดส่วนการถือหุน้ใน SAFE ร้อยละ 33.37 โดยส่วนท่ีเหลือจะถูกถือโดยกลุ่ม
บริษทัอื่นร้อยละ 33.37 และผูถื้อหุน้ใหญ่ของ PWGE ร้อยละ 33.26 จากนั้น SAFE จะเขา้ลงทุนใน PWGE ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ซ่ึงจะท าให้ PWGE เป็นบริษทัย่อยของ SAFE จากนั้น SAFE จะด าเนินการเพิ่มทุนจ านวน 425 ลา้นบาท (จาก 1 ลา้นบาทเป็น 426 ลา้นบาท) 
เพือ่โครงการลงทุนใน PWGE  
 

นอกจากน้ี ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2560 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้ ECF-P เขา้ลงทุนโดยการซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั พลงังานเพื่อโลกเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั (“GEP”) จากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ GEP ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของหุ้นสามญั
ทั้งหมดท่ีออกโดยบริษทัดงักล่าว ซ่ึงมีมูลค่าเงินลงทุนเบ้ืองตน้ประมาณ 310.05 ลา้นบาท (9 ลา้นเหรียญสหรัฐ) โดยในอนาคต GEP จะตอ้งมี
การเพิม่ทุนเพือ่รองรับการก่อสร้างและผลิตกระแสไฟฟ้าเพือ่จ าหน่ายซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 4 เฟสจนครบ 220  เมกะวตัต ์ทั้งน้ี การเพิม่ทุนดงักล่าว
จะเป็นส่วนท่ี ECF-P ตอ้งทยอยลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตอีกประมาณ 696.58 ลา้นบาท (20.22 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ในระหว่างปี 2561 - 2564 
ทั้งน้ี  GEP ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาด 220 เมกะวตัต ์ซ่ึงตั้งอยูเ่มืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ โดย ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2560 บริษทัไดจ่้ายเงินมดัจ าเก่ียวกบัการลงทุนดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ GEP แลว้จ านวน 50 ลา้นบาทซ่ึงบริษทัแสดง
รายการเป็นส่วนหน่ึงของ “เงินมดัจ าและเงินประกนั” ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 
 

ในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัร่วม 4 แห่งซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส1) บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป 
(ยะลา 1) บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) และบริษทั เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) ไดด้  าเนินการช าระบญัชีแลว้เสร็จและจดทะเบียน
ช าระบญัชีในเดือนเมษายน 2560 หลงัจากท่ีไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการในเดือนธนัวาคม 2559 และไดช้ าระคืนเงินลงทุนส่วนท่ีเหลือให้แก่บริษทั
แลว้ทั้งจ านวน 

 

6. ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยและหนี้สินหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559  31 มีนาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 

เจา้หน้ีอื่น 15,947  19,306  14,842  18,095 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 12,619  14,151  12,602  14,133 
เงินเดือน ค่าแรงและสวสัดิการคา้งจ่าย 8,686  8,186  8,676  8,180 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 6,408  5,464  6,409  5,464 
ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 3,456  3,265  3,400  3,184 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 3,754  3,288  3,754  3,281 
อื่นๆ 7,236  8,613  6,545  8,120 
รวม 58,106  62,273  56,228  60,457 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนำคม 2560 และ 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว) 
วนัที ่31 ธันวำคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
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7. หุ้นกู้ - สุทธิ 
 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
(พนับาท) 

  31 มีนาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 
หุน้กู ้  500,000                      500,000 
หกั ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุน้กูร้อตดับญัชี  (     1,302)  (    1,690) 
สุทธิ  498,698  498,310 
หกั ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ( 498,698)            - 
ส่วนท่ีครบก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี            -  498,310 

 
เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกนัให้แก่ผูล้งทุน
สถาบนัจ านวน 500,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท หุน้กูน้ี้มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.4 ต่อปี ดอกเบ้ียครบ
ก าหนดช าระทุก 3 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561 
 
หุน้กูด้งักล่าวขา้งตน้มีเง่ือนไขท่ีส าคญัซ่ึงบริษทัตอ้งปฏิบติัตามซ่ึง ไดแ้ก่ การรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนในอตัรา
ไม่เกินกวา่ 4:1 
 
8. ภำษเีงนิได้ 
 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีบนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย (รายได้) ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนำคม 2560 และ 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว) 
วนัที ่31 ธันวำคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
ภาษีเงินไดท่ี้ค  านวณจากก าไรทางบญัชี 3,901  5,340  5,091  5,274 
ผลกระทบจากรายการท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้ 2,120  1,503  2,091  1,407 
ผลกระทบจากรายการท่ีสามารถหกัเป็นรายจ่ายไดเ้พ่ิมเติม (     339)  (      684)  (     302)  (     522) 
ผลกระทบจากการไดล้ดอตัราภาษีภายใตก้ารส่งเสริมการลงทุน (  2,063)  (   4,076)  (  2,063)  (  4,076) 
ผลกระทบจากประโยชน์ของผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมา 1,198          -          -          - 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัท่ีค  านวณจากก าไรทางภาษี 4,817  2,083  4,817  2,083 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน (      269)  (        62)  (      242)  (       83) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง (   2,276)  (      372)  (   2,276)  (     372) 
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนใน 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 2,272  1,649  2,299  1,628 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 
2559 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2560  

31 ธนัวาคม 
2559  

31 มีนาคม  
2560  

31 ธนัวาคม 
2559 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ผลกระทบของรายการซ่ึงยงัไม่สามารถ        
ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีหรือรายไดท้างบญัชี         
- ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 1,150  1,152  1,150  1,152 
- ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 699  824  465  617 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอาคารและเคร่ืองจกัร 1,092  1,092  1,092  1,092 
- ก าไรจากการขายและเช่ากลบัคืนรอตดับญัชี  13  16  13  16 
- หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงั 

ออกจากงาน 1,205  806  1,205  806 
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,159  3,890  3,925  3,683 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนำคม 2560 และ 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว) 
วนัที ่31 ธันวำคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2560  

31 ธนัวาคม 
2559  

31 มีนาคม  
2560  

31 ธนัวาคม 
2559 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ผลกระทบของรายการซ่ึงยงัไม่สามารถ        
ถือเป็นรายไดท้างภาษี        
- ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี 260  338  260  338 
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 7,690  7,690  7,690  7,690 
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร - สุทธิ 17,483  17,945  17,483  17,945 
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเคร่ืองจกัร - สุทธิ 18,789  20,525  18,789  20,525 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 44,222  46,498  44,222  46,498 

 
9. หนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำนหลงัออกจำกงำน 
 
รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
และ 2559 มีดงัน้ี 
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 2560  2559 
หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,920  3,380 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 83  509 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 24  174 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้เป็นรายการก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 107  683 
ผลประโยชน์ของพนกังานท่ีจ่ายช าระในระหวา่งงวด         -          - 
หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 6,027  4,063 
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สมมติฐานท่ีส าคญัซ่ึงใชใ้นการค านวณหน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน มีดงัน้ี 
 
อตัราคิดลด    ร้อยละ 2.87 ต่อปี  
อตัราการข้ึนเงินเดือน   ร้อยละ 6.43 ต่อปี 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  ร้อยละ 11 ถึงร้อยละ 48 ต่อปี  
 
ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีส าคญัขา้งตน้อาจมีผลต่อความอ่อนไหวของยอดคงเหลือของประมาณการ
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานซ่ึงอาศยัขอ้มูลตามรายงานการค านวณของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ดงัน้ี 
 

 
 หน้ีสินอาจเพ่ิมข้ึน (ลดลง) จากการ 

เปล่ียนแปลงของสมมติฐาน (พนับาท) 
สมมติฐานท่ีส าคญั  หากสมมติฐานเพ่ิมข้ึน  หากสมมติฐานลดลง 

อตัราคิดลด (เพ่ิมข้ึน/ลดลงร้อยละ 0.5)  (180)                   193 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (เพ่ิมข้ึน/ลดลงร้อยละ 0.5)  219                  (205) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เพ่ิมข้ึน/ลดลงร้อยละ 1)  (477)                   560 
     
10. ใบส ำคัญแสดงสิทธิและก ำไรต่อหุ้น 
 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 
ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2558 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันท์ให้บริษทัออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั (“ECF-W1”) ในวนัท่ี 30 กรกฏาคม 2557 จ านวน 259,868,446
หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วนหุน้สามญั 2 หุน้ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยมีรายละเอียด
ของใบส าคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 
 
อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ  1 หน่วยสามารถซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนได ้1 หุน้  
  
ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้ 0.50 บาทต่อหุน้ (ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
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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 
 
เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้ค าสั่งรับใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั
จ านวน 259,868,446 หน่วยเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและอนุญาตใหเ้ร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 
ตั้งแต่วนัท่ี 18 สิงหาคม 2557 เป็นตน้ไป 
 
เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 30,190,600 หน่วย ไดถู้กน ามาใชซ้ื้อหุ้นสามญัจ านวน 
30,190,600 หุน้ เงินรับจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้เพ่ิมทุนมีจ านวน 15,095,300 บาท (ประกอบดว้ยทุนท่ีช าระ
แลว้จ านวน 7,547,650 บาทและส่วนเกินมูลค่าหุน้จ านวน 7,547,650 บาท) บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนท่ีออกและ
ช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2558 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 และวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
2559 ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวนรวม 18,635,450 หน่วย ไดถู้กน ามาใชซ้ื้อหุน้สามญัจ านวน 18,635,450 หุน้ เงินรับจาก
การใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนมีจ านวน 9,317,725 บาท (ประกอบดว้ยทุนท่ีช าระแลว้จ านวนประมาณ 
4,658,863 บาทและส่วนเกินมูลค่าหุน้จ านวนประมาณ 4,658,862 บาท) บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนท่ีออกและ
ช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัท่ียงัไม่ไดถู้กใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 มีจ านวน 211,042,396 หน่วย 
 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับ
งวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดซ่ึง
แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั (พนับาท) 18,629  24,985  23,157  24,745 

        
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัขั้นพ้ืนฐาน (พนัหุน้) 568,826  550,191  568,826  550,191 

        
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.033  0.045  0.041  0.045 

 
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 
 
ก าไรต่อหุน้ปรับลดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกในระหว่างงวดหลงัจากท่ีได้
ปรับปรุงผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดซ่ึงแสดงการค านวณดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั (พนับาท) 18,629  24,985  23,157  24,745 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัขั้นพ้ืนฐาน (พนัหุน้) 568,826  550,191  568,826  550,191 
ผลกระทบจากการถือเสมือนวา่มีการใชสิ้ทธิ 
ของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั (พนัหุน้) 

 
31,688 

  
33,481 

  
31,688 

  
33,481 

จ านวนหุน้สามญัปรับลด (พนัหุน้) 600,514  583,672  600,514  583,672 

        
ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.031  0.043  0.039  0.042 

 
 
 
 
 
 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วนัที ่31 มีนำคม 2560 และ 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว) 
วนัที ่31 ธันวำคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
 

 26 
                                                                                                                                                                          

 

11. ข้อมูลทำงกำรเงนิที่ส ำคัญจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

รายไดจ้ากการขาย รายไดอ่ื้น ตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้ายอ่ืน และก าไร/ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นขอ้มูลทางการเงิน
ท่ีส าคญัและเป็นขอ้มูลหลกัของกลุ่มบริษทัซ่ึงถูกน าเสนอให้กบัผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานอย่าง
สม ่าเสมอและถูกใชใ้นการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน กลุ่มบริษทัมีส่วนงานด าเนินงาน (ซ่ึงก าหนดจาก
ส่วนงานท่ีรายงานเป็นการภายใน) ท่ีมีสดัส่วนเป็นสาระส าคญัสองส่วนงานคือ (1) เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผ่นไมป้ระกอบ 
(เฟอร์นิเจอร์ไมย้างและเฟอร์นิเจอร์ไมป้าร์ติเคิลบอร์ด) และ (2) ส่วนงานอ่ืนๆ เช่น กระดาษปิดผิว ไมแ้ปรรูปอบแห้ง 
วสัดุตกแต่งเฟอร์นิเจอร์อ่ืนๆ และธุรกิจร้านคา้ปลีกสินคา้เบ็ดเตลด็ท่ีน าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงยงัอยู่ในช่วงเร่ิมตน้และ
มีสดัส่วนท่ียงัไม่เป็นสาระส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบัขนาดและปริมาณของธุรกรรมทั้งหมด จึงถือเป็นส่วนงานย่อยท่ีมี
สัดส่วนไม่เป็นสาระส าคญั กลุ่มบริษทับนัทึกรายการโอนระหว่างส่วนงานในราคาทุนโดยนโยบายการบญัชีท่ีใชก้บั
ส่วนงานด าเนินงานของกลุ่มบริษทัเป็นไปตามนโยบายการบญัชีตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 2 นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่
สามารถจ าแนกขอ้มูลสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามส่วนงานไดโ้ดยไม่มีตน้ทุนท่ีเกินจ าเป็น 
 
ข้อมลูเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ (งบการเงินรวม) 
 
  พนับาท 
 2560  2559 
รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ    
- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 371,373  349,931 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 31,061  25,463 
รวม 402,434  375,394 
รายไดอ่ื้น    
- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 5,950  3,706 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 1,357  4,671 
รวม 7,307  8,377 

ตน้ทุนขาย    
- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 269,824  236,851 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 18,462  34,734 
รวม 288,286  271,585 
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  พนับาท 
 2560  2559 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (รวมขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและส่วนแบ่งขาดทุน (ก าไร)  
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม)  

 
 

- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 89,840  75,728 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 12,106  9,756 
รวม 101,946  85,484 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    
- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 17,659  41,058 
- ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 1,850  (14,356) 
สุทธิ 19,509  26,702 
 
ข้อมลูเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร์ (งบการเงินรวม) 
 
  พนับาท 
 2560  2559 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ - สุทธิ    
- ญ่ีปุ่น 215,149  215,914 
- บาเรน 7,412  11,894 
- สหรัฐอเมริกา 4,874          - 
- ฟิลิปปินส์ 4,413  1,854 
- อินเดีย 1,773  2,569 
- ไตห้วนั 1,430  2,999 
- สิงคโปร์         -  1,358 
- ประเทศอ่ืน ๆ 2,448  2,270 
รวม 237,499  238,858 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ - สุทธิ 164,935  136,536 
รวมรายไดจ้ากการขาย - สุทธิ 402,434  375,394 
 
 



บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
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วนัที ่31 ธันวำคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ข้อมลูเก่ียวกับลกูค้ารายใหญ่ (ลกูค้าท่ีมยีอดรายการค้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดรายการค้ารวม) 
 

 
ร้อยละของยอดท่ีมีกบัลูกคา้รายใหญ่

ต่อยอดรวม 
 2560  2559 
รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ    
- เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผน่ไมป้ระกอบ 55.49  57.57 
-       ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ         -          - 
- ต่างประเทศ 58.72  62.04 
- ในประเทศ 29.40  30.77 
- รวม 46.81  50.67 
 
12. อ่ืน ๆ 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  
 
ก. บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการกบับริษทัเอกชนในประเทศหา้แห่งเพ่ือใชเ้ป็น

ส านกังานสาขาและร้านคา้ปลีกสินคา้เบด็เตลด็ซ่ึงสญัญาดงักล่าวมีก าหนดระยะเวลา 3 ปีโดยสัญญาฉบบัสุดทา้ย
จะส้ินสุดลงในเดือนมีนาคม 2563 ภาระผกูพนัดงักล่าวมีดงัน้ี 

 
 พนับาท 
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 29,292 
ครบก าหนดช าระหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 19,905 
รวม 49,197 
 

ข. บริษทัมีหนังสือค ้ าประกนับริษทัซ่ึงออกโดยธนาคารในประเทศสามแห่งให้กบับริษทัเอกชนสองแห่งและ
หน่วยงานรัฐบาลแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 29.5 ลา้นบาท 

 
ค. บริษทัมีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชก้บัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 5.2 ลา้นบาท 
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วนัที ่31 ธันวำคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ง. บริษทัมีภาระผกูพนัจากการก่อสร้างอาคารส านกังานแห่งใหม่เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 23.5 ลา้นบาท  
 

จ. บริษทัมีสญัญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ดงัน้ี 
 

 
สกลุเงินต่างประเทศ 

 จ านวนเงินสกลุ
ต่างประเทศ 

 จ านวนเงินบาท 
คงท่ี (พนับาท) 

 มูลค่ายติุธรรม 
(พนับาท) 

  
ระยะเวลาครบก าหนด 

สัญญาซ้ือเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า 

        

เหรียญสหรัฐอเมริกา  240,048  8,385  8,298  สิงหาคม - กนัยายน 2560 
สัญญาขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า 

        

เหรียญสหรัฐอเมริกา  39,047  1,374  1,342  กรกฏาคม 2560 
 

ฉ. บริษทัไดรั้บวงเงินกูย้ืมระยะสั้นประเภทตัว๋สัญญาใชเ้งิน แพคก้ิงเครดิต และสัญญาทรัสต์รีซีทจากธนาคารใน
ประเทศแห่งหน่ึงเพ่ิมเติมจากปี 2559 เป็นจ านวนเงินรวม 120 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั MLR-1 MOR-
2.23 และ MLR-1 ตามล าดบั นอกจากน้ี บริษทัยงัไดรั้บวงเงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างอาคาร
ส านกังานแห่งใหม่จากธนาคารดงักล่าวเพ่ิมเติมจากปี 2559 เป็นจ านวน 25 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั 
MLR-1.50 ทั้งน้ี วงเงินสินเช่ือส่วนเพ่ิมเติมดงักล่าวมีหลกัประกนัคือ ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินของบริษทั 
ซ่ึงเดิมเป็นหลกัประกนัของวงเงินสินเช่ือระยะสั้นกบัธนาคารในประเทศอีกแห่งหน่ึง ดงันั้น ธนาคารดงักล่าวจึง
ก าหนดให้บริษทัตอ้งวางหลกัประกนัใหม่ซ่ึงไดแ้ก่ เงินฝากประจ ากบัธนาคารดงักล่าวจ านวน 16 ลา้นบาท      
ซ่ึงแสดงรายการเป็นส่วนหน่ึงของ “เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช”้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
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13. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหบ้ริษทัด าเนินการในเร่ืองท่ี
ส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 
ก. จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.0535 บาทเป็นเงินรวมประมาณ 30.43 ลา้นบาท

แก่ผูถื้อหุ้นโดยจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนเป็น
จ านวนเงิน 0.0154 บาทต่อหุน้และ 0.0381 บาทต่อหุน้ ตามล าดบั และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี     
26 พฤษภาคม 2560  
 

ข. ออกหุ้นกูใ้นวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท เพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงินและ/หรือการจ่ายช าระหน้ีสินต่างๆ 
และ/หรือการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจ ทั้งน้ี ประเภทและรายละเอียดอ่ืนๆ ของหุน้กูจ้ะถูกระบุไวใ้นการออกหุน้กูแ้ต่
ละคร้ัง 

 
ค. ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิมจ านวน 195,000,000 บาทเป็น 194,967,112 บาทโดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงั

ไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัออกจ านวน 131,554 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาทคิดเป็นจ านวนเงิน 32,888 บาท 
 
ง. เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิมจ านวน 194,967,112 บาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 779,868,446 หุน้ มูลค่า

หุน้ละ 0.25 บาท) เป็น 259,349,717 บาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 1,037,398,866 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท) 
โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 257,530,420 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาทเพ่ือรองรับการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทั โดยมีการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวจ านวน 170,647,815 หุน้เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 56,882,605 หุน้เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั และจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือจ านวน 30,000,000 หุน้เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั   
ECF-W1 ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวขา้งตน้ 
 

14. กำรอนุมตัข้ิอมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 


