


 

รายงานการสอบทานงบการเงนิโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 
งบกาํไรขาดทุนรวม และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบกาํไรขาดทุน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสและสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวม และงบกระแสเงินสดรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผู ้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ งบการเงินรวมของบริษทั 
ไทยวาโก้ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยวาโก้ จาํกัด 
(มหาชน) สาํหรับไตรมาสและสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 ท่ีแสดงเปรียบเทียบไดมี้
การสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในสาํนกังานเดียวกนั ตามรายงานการสอบทานลงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2553 
ซ่ึงไดร้ายงานว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการสอบทาน ซ่ึงกาํหนดให้
ขา้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานสอบทานเพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งพอประมาณว่า งบการเงินแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั โดยส่วนใหญ่ใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรของกิจการ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงให้ความเช่ือมัน่นอ้ยกว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีสอบทาน
ได ้

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีกล่าวใน
วรรคแรกดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 
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งบการเงินรวมของบริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน
ในสาํนกังานเดียวกนัตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเสนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข
ตามรายงานลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2554 ดงันั้นงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ท่ีไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนนั้นและเสนอรายงานไวแ้ลว้ดงักล่าว ขา้พเจา้มิไดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบอ่ืนใด
ภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนนั้น  
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทั
และบริษทัยอ่ย ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่ซ่ึงออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
ซ่ึงกาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป 
เพื่อจดัทาํและนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลน้ี งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับไตรมาสและ
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ซ่ึงนาํมาแสดงเปรียบเทียบ ไดแ้สดงตามรูปแบบใหม่เพื่อให้
สอดคลอ้งกบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสและสําหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554   
 
 
 

 ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกลุ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
วนัท่ี 8 สิงหาคม 2554  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 
 



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

2554 2553 2554 2553
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 473,931 527,884 379,460 471,660
เงินลงทุนชัว่คราว 5 879,929 836,657 826,246 644,321
ลูกหน้ีการคา้ 6
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 618,791 501,376 771,365 587,247
กิจการอ่ืน 16,772 18,638 10,541 14,556

635,563 520,014 781,906 601,803
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 100,000 98,600 100,000 95,000
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นอ่ืน 8 2,500 3,200 2,500 3,200
สินคา้คงเหลือ 865,308 733,104 662,616 605,481
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 9 1,936 5,326 -                  1,612
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
ภาษีซ้ือรอขอคืน 4,353 -                    3,936 -                    
วสัดุส้ินเปลือง 19,645 19,203 14,036 14,217
รายไดค้า้งรับ 11,580 8,164 9,566 8,066
อ่ืนๆ 12,550 5,049 10,423 4,465

48,128 32,416 37,961 26,748
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 3,007,295 2,757,201 2,790,689 2,449,825

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พนับาท

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2554 และวนัที ่31 ธันวาคม 2553



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

2554 2553 2554 2553
สินทรัพย์ (ต่อ)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 10 5,857 5,742 5,857 5,742
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 132,033 122,036
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 2,001,924 2,059,361 1,986,429 2,043,866
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 3.3 86,814 89,226 93,272 92,004
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 683,016 668,818 540,631 544,884
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 15,974 15,372 15,125 14,436
สิทธิการเช่า - สุทธิ 10,681 11,281 10,681 11,281
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 13 11,628 12,456 10,507 11,339

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,815,894 2,862,256 2,794,535 2,845,588
รวมสินทรัพย์ 5,823,189 5,619,457 5,585,224 5,295,413

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย : พนับาท

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2554 และวนัที ่31 ธันวาคม 2553



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

2554 2553 2554 2553
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้ 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 251,592 157,274 347,109 231,746
กิจการอ่ืน 199,352 118,977 175,828 96,104

450,944 276,251 522,937 327,850
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 72,716 53,675 59,343 44,026
โบนสัคา้งจ่าย 79,251 113,316 57,972 80,722
ค่าลิขสิทธ์ิคา้งจ่าย 18 21,384 35,983 21,384 35,983
สาํรองเผื่อผลขาดทุนจากสินคา้รับคืน 67,000 58,000 67,000 58,000
เงินรับล่วงหนา้ค่าขายสินทรัพยถ์าวร 9 37,800 -                -                -                  
อ่ืน ๆ 43,999 45,734 32,353 32,908

322,150 306,708 238,052 251,639
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 773,094 582,959 760,989 579,489

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 3.2, 15 391,851 -                285,287 -                  

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 391,851 -                285,287 -                  
รวมหน้ีสิน 1,164,945 582,959 1,046,276 579,489

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย : พนับาท

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2554 และวนัที ่31 ธันวาคม 2553

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

2554 2553 2554 2553
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจา้ของ
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 120,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 120,000 120,000 120,000 120,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 120,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท ชาํระครบแลว้ 120,000 120,000 120,000 120,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 297,190 297,190 297,190 297,190
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 12,000 12,000 12,000 12,000
สาํรองทัว่ไป  267,448 247,402 267,448 247,402

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,315,255 3,727,339 3,198,625 3,409,449
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 646,198 632,340 643,685 629,883

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,658,091 5,036,271 4,538,948 4,715,924
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 153 227 -          -            

รวมส่วนของเจา้ของ 4,658,244 5,036,498 4,538,948 4,715,924
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 5,823,189 5,619,457 5,585,224 5,295,413

บริษทั ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2554 และวนัที ่31 ธันวาคม 2553

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"



หมายเหตุ
2554 2553 2554 2553

รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 16 948,190 811,734 1,065,276 896,850
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (698,641) (623,679) (874,871) (756,084)
กาํไรขั้นตน้ 249,549 188,055 190,405 140,766
เงินปันผลรับ 43,157 36,450 196,774 187,597
รายไดอ่ื้น 28,644 23,538 27,843 24,688
กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 321,350 248,043 415,022 353,051
ค่าใชจ่้ายในการขาย (15,652) (13,748) (15,123) (13,233)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (125,376) (100,087) (104,926) (81,763)
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 18 (26,520) (25,557) (23,417) (22,372)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (100) (900) (100) (900)
กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได้ 153,702 107,751 271,456 234,783
ภาษีเงินได ้ 24 (29,211) (14,931) (24,243) (10,661)
กาํไรสุทธิสําหรับงวด 124,491 92,820 247,213 224,122

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 124,489       92,811          -             -             
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2                   9                   -             -             

124,491       92,820          -             -             

กาํไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน บาท 1.04 0.77 2.06 1.87

จาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก หุ้น 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล

บริษทั ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุน

สําหรับไตรมาสส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2554 และ 2553
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



2554 2553 2554 2553
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 124,491 92,820 247,213 224,122
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่าของหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 26,019 (9,816) 25,762 (9,907)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 150,510 83,004 272,975 214,215

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 150,508       82,995          -               -               
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2                   9                   -               -               

150,510       83,004          -               -               

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล

บริษทั ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับไตรมาสส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2554 และ 2553
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ
2554 2553 2554 2553

รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 16 1,863,822 1,680,919 2,058,195 1,850,152
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (1,388,170) (1,298,929) (1,688,860) (1,567,087)
กาํไรขั้นตน้ 475,652 381,990 369,335 283,065
เงินปันผลรับ 48,491 42,171 202,108 193,318
รายไดอ่ื้น 9 88,002 45,989 84,001 48,886
กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 612,145 470,150 655,444 525,269
ค่าใชจ่้ายในการขาย (33,648) (25,183) (32,768) (24,004)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (231,564) (209,615) (193,685) (175,828)
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 18 (40,857) (37,817) (36,327) (34,080)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (700) (1,530) (700) (1,530)
กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได้ 305,376 196,005 391,964 289,827
ภาษีเงินได้ 24 (73,736) (36,557) (60,370) (26,164)
กาํไรสุทธิสําหรับงวด 231,640 159,448 331,594 263,663

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 231,621 159,430 - -
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 19 18 - -

231,640 159,448 - -

กาํไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน บาท 1.93 1.33 2.76 2.20

จาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั หุ้น 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล

บริษทั ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2554 และ 2553
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



2554 2553 2554 2553
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 231,640 159,448 331,594 263,663
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่าของหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 13,858 28,684 13,802 29,020

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 245,498 188,132 345,396 292,683

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 245,479 188,114        -               -               
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 19 18                 -               -               

245,498 188,132        -               -               

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล

บริษทั ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2554 และ 2553
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ กาํไรสะสม กาํไรที่ยงัไม่เกดิขึน้จาก รวม รวม

จัดสรรแล้ว การเปลีย่นแปลงมูลค่า ส่วนของเจ้าของ

ทุนสํารองตามกฎหมาย สํารองทั่วไป ของหลกัทรัพย์เผือ่ขาย ไม่มีอาํนาจควบคุม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 120,000 297,190 12,000 227,941 3,570,342 549,620 4,777,093 242 4,777,335

จ่ายเงินปันผล 17 - - - - (180,000) - (180,000) - (180,000)

สาํรองทัว่ไป 17 - - - 19,461 (19,461) - - - -

จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - - (53) (53)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - - 159,430 28,684 188,114 18 188,132

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 120,000 297,190 12,000 247,402 3,530,311 578,304 4,785,207 207 4,785,414

กาํไรสะสม

ส่วนได้เสียที่

บริษทั ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2554 และ 2553

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับาท

จัดสรรแล้วและชําระแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรรหุ้นสามัญ

ทุนที่ออก ส่วนเกนิมูลค่า ส่วนที่เป็นของกาํไรสะสม

ส่วนของ

บริษทัใหญ่



หมายเหตุ กาํไรสะสม กาํไรที่ยงัไม่เกดิขึน้จาก รวม รวม

จัดสรรแล้ว การเปลีย่นแปลงมูลค่า ส่วนของเจ้าของ

ทุนสํารองตามกฎหมาย สํารองทั่วไป ของหลกัทรัพย์เผือ่ขาย ไม่มีอาํนาจควบคุม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554

    - ตามที่รายงานไวเ้ดิม 120,000 297,190 12,000 247,402 3,727,339 632,340 5,036,271 227 5,036,498

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 - - - - (383,659) - (383,659) (42) (383,701)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 - ปรับปรุงใหม่ 120,000 297,190 12,000 247,402 3,343,680 632,340 4,652,612 185 4,652,797

จ่ายเงินปันผล 17 - - - (240,000) - (240,000) - (240,000)

สาํรองทัว่ไป 17 - - - 20,046 (20,046) - - - -

จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - - (54) (54)

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจาก

    การลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - 3 3

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - - 231,621 13,858 245,479 19 245,498

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2554 120,000 297,190 12,000 267,448 3,315,255 646,198 4,658,091 153 4,658,244

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล

จัดสรรแล้ว

กาํไรสะสม กาํไรสะสม

ยงัไม่ได้จัดสรร

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2554 และ 2553
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

ทุนที่ออก

บริษทั ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

งบการเงินรวม

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ

ส่วนเกนิมูลค่า ส่วนที่เป็นของ

ส่วนของ

บริษทัใหญ่

ส่วนได้เสียที่



หมายเหตุ กาํไรสะสม กาํไรสะสม รวม

จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของเจ้าของ

ทุนสํารองตามกฎหมาย สํารองทั่วไป

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 120,000 297,190 12,000 227,941 3,207,983 547,289 4,412,403

จ่ายเงินปันผล 17 - - - - (180,000) - (180,000)

สาํรองทัว่ไป 17 - - - 19,461 (19,461) - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - - 263,663 29,020 292,683

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 120,000 297,190 12,000 247,402 3,272,185 576,309 4,525,086

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับาท

ทุนที่ออก

บริษทั ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะกจิการ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2554 และ 2553

ส่วนเกนิมูลค่า กาํไรที่ยงัไม่เกดิขึน้กาํไรสะสม

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย

จากการเปลีย่นแปลง

มูลค่าของ

จัดสรรแล้ว



หมายเหตุ กาํไรสะสม กาํไรสะสม รวม

จัดสรรแล้ว ส่วนของเจ้าของ

สํารองทั่วไป

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 - ตามที่รายงานไวเ้ดิม 120,000 297,190 12,000 247,402 3,409,449 629,883 4,715,924

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 - - - - (282,372) - (282,372)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 - ปรับปรุงใหม่ 120,000 297,190 12,000 247,402 3,127,077 629,883 4,433,552

จ่ายเงินปันผล 17 - - - - (240,000) - (240,000)

สาํรองทัว่ไป 17 - - - 20,046 (20,046) - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - - 331,594 13,802 345,396

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2554 120,000 297,190 12,000 267,448 3,198,625 643,685 4,538,948

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล

ทุนสํารองตามกฎหมาย

จัดสรรแล้ว

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2554 และ 2553

มูลค่าของ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับาท

บริษทั ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ทุนที่ออก ส่วนเกนิมูลค่า กาํไรที่ยงัไม่เกดิขึน้

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย

จากการเปลีย่นแปลงและชําระแล้ว หุ้นสามัญ ยงัไม่ได้จัดสรร



2554 2553 2554 2553
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 305,376 196,005 391,964 289,827
รายการปรับปรุง :

ค่าเส่ือมราคา 35,709 36,298 25,161 25,038
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิการเช่า 2,570 2,731 2,460 2,590
กาํไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (41,232) (86) (36,235) (9)
(กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 280 (21) 280 (21)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน (48,491) (42,171) (202,108) (193,318)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาว 700 1,530 700 1,530
ผลขาดทุนจากสินคา้รับคืน 9,000 7,000 9,000 7,000
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 20,964 21,765 20,949 21,773
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (665) (4,659) (208) (3,950)
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 24,727 -           17,692 -           
ดอกเบ้ียรับ (28,711) (21,695) (27,004) (20,350)

280,227 196,697 202,651 130,110
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้ (115,549) (109,353) (180,103) (148,018)
สินคา้คงเหลือ (153,168) (9,645) (78,084) 26,319
ภาษีซ้ือรอขอคืน (4,353) (5,254) (3,936) (5,254)
วสัดุส้ินเปลือง (442) (584) 181 (98)
รายไดค้า้งรับ (3,296) 10,786 (1,306) 394
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (6,940) (10,111) (5,958) (8,911)

(3,521) 72,536 (66,555) 9

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2554 และ 2553
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



2554 2553 2554 2553
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้ 174,693 111,364 195,087 107,238
โบนสัคา้งจ่าย (34,065) (27,898) (22,750) (22,530)
ค่าลิขสิทธ์ิคา้งจ่าย (14,599) (19,478) (14,599) (19,478)
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (2,944) (32) (3,184) (658)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (16,577) -           (14,777) -           
   เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 102,987 136,492 73,222 59,114
ดอกเบ้ียรับ 28,591 19,269 26,810 17,877
จ่ายภาษีเงินได้ (55,256) (37,205) (45,053) (25,364)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 76,322 118,556 54,979 51,627

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) 60,623 591,460 (78,543) 384,479
เงินสดรับจากการใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 98,600 10,300 95,000 10,000
เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (100,000) (10,000) (100,000) (10,000)
เงินสดรับจากการใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 700 200 700 200
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -           -           (9,997) -           
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทัว่ไป 750 20 750 -           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนทัว่ไป (6,880) (270) (6,880) -           
เงินสดรับจากเงินลงทุนทัว่ไป -           2,250 -           2,250
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 69,495 72,706 69,495 72,706
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (46,000) (391,517) (46,000) (391,517)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด (50,000) -           (50,000) -           
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 39,163 -           34,963 -           
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,741 287 4,291 9
เงินรับล่วงหนา้ค่าขายสินทรัพยถ์าวร 37,800 -           -           -           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (47,569) (11,662) (20,954) (8,900)
เงินสดรับจากเงินปันผล 48,491 32,172 202,108 193,318
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (1,744) (988) (1,718) (988)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 110,170 294,958 93,215 251,557

บริษทั ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2554 และ 2553
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



2554 2553 2554 2553
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั (240,000) (180,000) (240,000) (180,000)

จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (54) (53) -           -           

เงินสดรับจากการออกหุน้ทุนของบริษทัยอ่ย 3 -           -           -           

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (240,051) (180,053) (240,000) (180,000)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด (394) 224 (394) 224

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (53,953) 233,685 (92,200) 123,408
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 527,884 233,212 471,660 217,815
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่30 มถุินายน 473,931 466,897 379,460 341,223

ข้อมูลเพิม่เตมิ
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

เงินสด 841 537 699 429
เงินฝากกระแสรายวนัและออมทรัพย์ 33,590 20,886 13,761 8,321
ตัว๋แลกเงินและบตัรเงินฝากท่ีมีระยะเวลาครบกาํหนดไม่เกิน 3 เดือน 439,500 445,474 365,000 332,473

473,931 466,897 379,460 341,223

รายการทีไ่ม่เกีย่วกบัเงนิสด
เจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัรและเคร่ืองตกแต่งติดตั้ง
  และอุปกรณ์สาํนกังานเพ่ิมข้ึน 1,209 2,647 2,629 3,250
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
  ของหลกัทรัพยเ์ผื่อขายในส่วนของเจา้ของเพ่ิมข้ึน 13,858 28,684 13,802 29,020

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล

บริษทั ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2554 และ 2553

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับาท



 

บริษทั ไทยวาโก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลรวมและงบการเงนิระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 
สําหรับไตรมาสและสําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน  2554 และ 2553 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  

 

1. การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบริษทัยอ่ย
เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทัย่อยคือการผลิตและจาํหน่ายเส้ือผา้
สาํเร็จรูปโดยมีผลิตภณัฑห์ลกัคือชุดชั้นในสตรี โดยท่ีตั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือบริษัท ทีต่ั้ง 
บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) 930/1 ซอยประดู่ 1  

 ถนนสาธุประดิษฐ ์แขวงบางโคล่ 
 เขตบางคอแหลม 
 กรุงเทพมหานคร 10120 

บริษัทย่อยทางตรง  
บริษทั เอสอาร์.ดบับลิว. การ์เมนท ์จาํกดั 173/2 หมู่ท่ี 5 ถนนสุขาภิบาล 8 

 ตาํบลบึง อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20230 
  บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จาํกดั 121, 121/1 หมู่ท่ี 5 ถนนสุวรรณศร  
 ตาํบลนนทรี อาํเภอกบินทร์บุรี 
 จงัหวดัปราจีนบุรี 25110 
  บริษทั วาโกล้าํพนู จาํกดั 99, 99/4 หมู่ท่ี 5 ถนนเล่ียงเมือง ตาํบลป่าสัก 

 อาํเภอเมืองลาํพนู จงัหวดัลาํพนู 51000 
  บริษทั โทรา 1010 จาํกดั 930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ ์แขวงบางโคล่ 

(จดัตั้งบริษทัในเดือนมกราคม 2554) เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
  

บริษัทย่อยทางอ้อม   
บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จาํกดั 123, 123/1 หมู่ท่ี 5 ถนนสุวรรณศร 

 ตาํบลนนทรี อาํเภอกบินทร์บุรี  
 จงัหวดัปราจีนบุรี 25110 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการและความสัมพนัธ์อยา่งมีสาระสาํคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นงบการเงิน
น้ีจึงอาจไม่แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยู่หรือผลการดาํเนินงานซ่ึงอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีบริษทัไดด้าํเนินงาน 
โดยปราศจากความสมัพนัธ์ดงักล่าว 
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2. เกณฑ์การเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 

2.1 งบการเงินระหวา่งกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “งบการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
ในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ รูปแบบการนาํเสนองบ
การเงิน เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “การนาํเสนองบการเงิน” ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป 
และเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับไตรมาสและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2553 และงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2553 ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบไดแ้สดงตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบังบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับไตรมาสและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 

 

2.2 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ 
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี  

 

มารฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 20 การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 

  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง   

   กบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
 

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยเม่ือมาตรฐานดงักล่าวมีผลบงัคบั
ใช ้ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวไม่
มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินสําหรับงวดท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานดงักล่าว ยกเวน้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้ซ่ึงบริษทัพิจารณาวา่จะมีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อ
งบการเงิน ดงันั้นบริษทัจะตอ้งจดัทาํงบการเงินดว้ยวิธีปรับยอ้นหลงัสาํหรับมาตรฐานการบญัชี
ดงักล่าวเม่ือเร่ิมถือปฏิบติั 
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2.3 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553  

ซ่ึงนาํมาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

 

2.4 ผลการดาํเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดไตรมาสและสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 
 

2.5 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
มิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงิน
ระหว่างกาล ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลสาํหรับไตรมาสและสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2554 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ซ่ึงไดมี้
การตรวจสอบแลว้ 
 

2.6 งบการเงินรวมไดร้วมรายการบญัชีของบริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยโดยไดต้ดั
รายการคา้และยอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญัระหวา่งกนั  
 

บริษทัย่อย หมายถึง บริษทัท่ีบริษทั ไทยวาโก้ จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ถือหุ้นโดยทางตรงและ
ทางออ้มเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ หรือท่ีบริษทัไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) 
สามารถควบคุมการกาํหนดนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของกิจการได ้
 

บริษทัยอ่ยซ่ึงแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดแ้ก่ 
 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินายน 2554  31 ธันวาคม 2553 
 อตัราการ  อตัราการ 
 ถือหุ้นร้อยละ  ถือหุ้นร้อยละ 

บริษัทย่อย   
บริษัทย่อยทางตรง   

บริษทั เอสอาร์.ดบับลิว.การ์เมนท ์จาํกดั          99.94    99.94 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จาํกดั          99.99  99.99 
บริษทั วาโกล้าํพนู จาํกดั          99.99  99.99 
บริษทั โทรา 1010 จาํกดั 99.97 *  - 
    บริษัทย่อยทางอ้อม   

(ถือหุ้นโดยบริษัท เอสอาร์.ดบับลวิ.การ์เมนท์ จํากดั)   
บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จาํกดั 99.93  99.93 
    

        * จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในเดือนมกราคม 2554    
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2.7 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสและงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ โดยแสดงขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้
คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ยจาํนวน 9.69 ลา้นบาท และ 21.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั (บริษทั : 9.70 
ลา้นบาท และ 21.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั) รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ ซ่ึงเดิมได้
แสดงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบกาํไรขาดทุน
รวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับไตรมาสและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2554 

 
2.8 ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป บริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจของ

ผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี 
ถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น 
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 

 
3. การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และ
ปรับปรุงใหม่ซ่ึงออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป เพื่อจดัทาํและนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลน้ี 
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงัต่อไปน้ี 
3.1  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “การนาํเสนองบการเงิน”  
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552)  เร่ือง “การนาํเสนองบการเงิน” มีการเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนด

เก่ียวกบัการแสดงรายการในงบการเงิน จึงมีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการใหม่สําหรับ    
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสและสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2553 และงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2553 ซ่ึงนาํมาแสดงเปรียบเทียบ 
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3.2 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง “ผลประโยชน์ของพนกังาน” 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง “ผลประโยชน์
ของพนกังาน” มาใชเ้ป็นคร้ังแรก โดยคาํนวณประมาณการเก่ียวกบัหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงั
ออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานและระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของ
บริษทัและบริษทัย่อยจากขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานดว้ย
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นการประมาณการจากมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตโดยคาํนวณบนพื้นฐานของขอ้
สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั อนัไดแ้ก่ เงินเดือนพนกังาน   อตัราการลาออก อตัรามรณะ อายงุาน
และปัจจยัอ่ืน  ๆทั้งน้ีอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการคาํนวณประมาณการหน้ีสินอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาล บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตโดยการปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2554 ซ่ึงเป็นไปตามการปฏิบติัในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัดงักล่าว 

 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2554 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานเพ่ิมข้ึน 383,701  282,372 
กาํไรสะสมตน้งวดลดลง 383,659  282,372 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง 42           - 

 

3.3  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน”  
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง “อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน” มาใชเ้ป็นคร้ังแรก ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกใชว้ิธี
ราคาทุนในการวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการสาํหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน โดยแสดง
ในราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม (ถา้มี) ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัย่อยไดโ้อนท่ีดินและอาคาร
เพื่อให้เช่าซ่ึงมีราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2554 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 จาํนวน 
86,813,710 บาท และ 89,226,292 บาท ตามลาํดบั ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และจาํนวน 
93,271,569 บาท และ 92,003,956 บาท ตามลาํดบั ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ จากท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 
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4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ี   
ใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ยกเวน้การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

5. เงินลงทุนช่ัวคราว 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม 30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2554 2553 2554 2553 

เงินฝากประจาํ 230,000  399,000  230,000  250,000 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - ตราสารทุน 53,683  103,670  -  60,334 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - ตราสารหน้ี 396,829  184,122  396,829  184,122 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดไม่เกิน 1 ปี 199,417  149,865  199,417  149,865 

 879,929  836,657  826,246  644,321 

 
รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายระยะสั้นมีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ราคาทุน/ราคาทุน  กาํไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจําหน่าย  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้   
 30 มถุินายน       30 มถุินายน  
 2554      2554 

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย        
ตราสารทุน        

- หน่วยลงทุน 53,568  115  -  53,683 
ตราสารหนี ้        

- พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 338,929  -  (2,245)  336,684 
- พนัธบตัรธนาคารอาคารสงเคราะห์ 20,110  -  (168)  19,942 
- หุน้กู ้ 40,508  -  (305)  40,203 
 399,547  -  (2,718)  396,829 

 



 
- 7 - 

 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ราคาทุน/ราคาทุน  กาํไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจําหน่าย  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2553      2553 

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย        
ตราสารทุน        

- หน่วยลงทุน 103,277  393  -  103,670 
ตราสารหนี ้        

- พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 159,556  -  (781)  158,775 
- พนัธบตัรธนาคารอาคารสงเคราะห์ 10,172  -  (36)  10,136 
- หุน้กู ้ 15,250  -  (39)  15,211 
 184,978  -  (856)  184,122 

 
หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ราคาทุน/ราคาทุน  กาํไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจําหน่าย  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้   
 30 มถุินายน       30 มถุินายน  
 2554      2554 

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย        
ตราสารหนี ้        

- พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 338,929  -  (2,245)  336,684 
- พนัธบตัรธนาคารอาคารสงเคราะห์ 20,110  -  (168)  19,942 
- หุน้กู ้ 40,508  -  (305)  40,203 
 399,547  -  (2,718)  396,829 
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หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ราคาทุน/ราคาทุน  กาํไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจําหน่าย  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2553      2553 

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย        
ตราสารทุน        

- หน่วยลงทุน 60,000  334  -  60,334 
ตราสารหนี ้        

- พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 159,556  -  (781)  158,775 
- พนัธบตัรธนาคารอาคารสงเคราะห์ 10,172  -  (36)  10,136 
- หุน้กู ้ 15,250  -  (39)  15,211 
 184,978  -  (856)  184,122 

 
รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดไม่เกิน 1 ปี มีดงัน้ี 

 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ราคาทุน/ราคาทุน  กาํไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจําหน่าย  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้   
 30 มถุินายน      30 มถุินายน 
 2554      2554 

ตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบกาํหนด        
หุน้กู ้ 80,000  433  (150)  80,283 
ตัว๋แลกเงิน 119,417  -  -  119,417 
 199,417  433  (150)  199,700 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ราคาทุน/ราคาทุน  กาํไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจําหน่าย  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้   
 31  ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2553      2553 

ตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบกาํหนด        
หุน้กู ้ 90,144  642  -  90,786 
ตัว๋แลกเงิน 59,721  -  -  59,721 
 149,865  642  -  150,507 

 
6. ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 

บริษทัมีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 2554 2553 2554 2553 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 623,166  500,503  755,968  570,633 
เกินกาํหนดชาํระ        

ภายใน 3 เดือน 6,102  12,786  19,700  24,525 
ระหวา่ง 3 เดือน ถึง 6 เดือน 2,992  1,322  2,935  1,242 
ระหวา่ง 6 เดือน ถึง 12 เดือน 2,689  5,404  2,689  5,404 
12 เดือนข้ึนไป 792  177  792  177 

รวมลูกหน้ีการคา้ 635,741  520,192  782,084  601,981 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (178)  (178)  (178)  (178) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 635,563  520,014  781,906  601,803 
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7. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  รับชําระ  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม      30 มถุินายน 
 2553      2554 

งบการเงนิรวม        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

- บริษทั ไหมทอง จาํกดั 3,600 - (3,600) - 
- บริษทั เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เทก็ซ์) จาํกดั 5,000 20,000 (15,000) 10,000 
- บริษทั เอราวณัส่ิงทอ จาํกดั 90,000 80,000 (80,000) 90,000 

รวม 98,600 100,000 (98,600) 100,000 

        
งบการเงนิเฉพาะกจิการ     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

- บริษทั เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เทก็ซ์) จาํกดั 5,000 20,000 (15,000) 10,000 
- บริษทั เอราวณัส่ิงทอ จาํกดั 90,000 80,000 (80,000) 90,000 

รวม 95,000 100,000 (95,000) 100,000 

 
บริษทัมีความสมัพนัธ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวโดยมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ
10 ร่วมกนั 

 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวคิดดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ
ธนาคารบวกอตัราท่ีบริษทักาํหนดและภาษีธุรกิจเฉพาะ สาํหรับไตรมาสและสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน  2554 อตัราดอกเบ้ียต่อปีท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยคิดกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวอยู่
ระหวา่งร้อยละ 4.00 ถึง 4.20 ต่อปี (บริษทั :ร้อยละ 4.00 ถึง 4.20 ต่อปี) และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2553 อยูร่ะหวา่งร้อยละ 3.25 ถึง 4.50 ต่อปี (บริษทั : ร้อยละ 3.25  ถึง 3.50 ต่อปี) 
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8. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันอืน่ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2554 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นอ่ืนในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัแห่งหน่ึงในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถาม โดยมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.00 ต่อปี และร้อยละ 5.50 ต่อปี ตามลาํดบั 

 

9. สินทรัพย์ทีถื่อไว้เพือ่ขาย 
เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2553 บริษทัไดมี้การทาํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัและ
บริษทัย่อยกบับริษทัแห่งหน่ึง (“ผูซ้ื้อ”) ในราคาประมาณ 183 ลา้นบาท โดยบริษทัไดรั้บเงินล่วงหนา้
สาํหรับค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวแลว้จาํนวน 105 ลา้นบาท เน่ืองจากการรังวดัโฉนดท่ีดินเพื่อ
แบ่งแยกอยูใ่นระหว่างดาํเนินการ บริษทัจึงไดมี้การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ดงักล่าว โดยทาํสญัญาเขา้ถือกรรมสิทธ์ิรวมในท่ีดินและสญัญาชดเชยผลขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์น
กบัผูซ้ื้อเพิ่มเติม เพื่อใหผู้ซ้ื้อเขา้ถือกรรมสิทธ์ิรวมในท่ีดินส่วนหน่ึงของบริษทั โดยกาํหนดราคาค่าท่ีดิน
และค่าชดเชยผลขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์นเป็นจาํนวนเงินรวม 105 ลา้นบาท ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 23 
ธนัวาคม 2553 บริษทัไดท้าํการจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิรวมในท่ีดินส่วนดงักล่าวใหก้บัผูซ้ื้อ โดยถือเอาเงิน
รับล่วงหนา้ค่าขายสินทรัพยด์งักล่าวขา้งตน้เป็นการชาํระราคา บริษทัจึงไดบ้นัทึกกาํไรจากการจาํหน่าย
สินทรัพยส์ําหรับส่วนของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีไดโ้อนขายโดยให้มีการถือกรรมสิทธ์ิรวมดงักล่าว
จาํนวน 100.45 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาเขา้ถือกรรมสิทธ์ิรวมใน
ท่ีดินดงักล่าว โดยตกลงท่ีจะให้ผูซ้ื้อถือกรรมสิทธ์ิรวมในท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยเพิ่มเติมอีกในภายหลงัสาํหรับส่วนท่ีเหลือ ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัและบริษทัยอ่ยจึง
ไดจ้ดัประเภทท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างส่วนท่ีจะโอนต่อไปดงักล่าวเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงมีราคาตามบญัชีจาํนวน 5.33 ลา้นบาท และ 1.61 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
 

ต่อมาวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 บริษทัไดท้าํการจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิรวมในท่ีดินเพิ่มเติมสาํหรับส่วนท่ี
เหลือให้กบัผูซ้ื้อ และบริษทัไดรั้บชาํระราคาค่าท่ีดินและค่าชดเชยการเลิกใชท้รัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวน 
17.66 ลา้นบาท และ 18.07 ลา้นบาท ตามลาํดบั ดงันั้นบริษทัจึงไดป้รับปรุงตดับญัชีสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อ
ขายจาํนวน 1.61 ลา้นบาท และบนัทึกกาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์าํนวน 33.35 ลา้นบาท โดยแสดง
รวมอยูใ่นรายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  2554  
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นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ตกลงท่ีจะโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารบนท่ีดินดงักล่าวใหก้บัผูซ้ื้อ และ
กาํหนดราคาค่าอาคารและค่าชดเชยผลขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนเงิน 37.80 
ลา้นบาท และ 4.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบริษทัยอ่ยไดรั้บเงินล่วงหนา้สาํหรับค่าอาคารและค่าชดเชย
ผลขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์นดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวนเงินรวม 42 ลา้นบาท ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2554 
บริษทัย่อยได้ทาํหนังสือยินยอมให้ผูซ้ื้อเขา้ทาํการร้ือถอนทรัพยสิ์นตามท่ีตกลงกัน และรับรู้กาํไรจาก
ค่าชดเชยผลขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์นจาํนวน 2.42 ลา้นบาท โดยแสดงรวมอยู่ในรายไดอ่ื้นในงบกาํไร
ขาดทุนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  2554  

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2554 เงินรับล่วงหนา้สาํหรับค่าขายอาคารของบริษทัยอ่ยจาํนวน 37.80 ลา้นบาท 
แสดงเป็นเงินรับล่วงหนา้ค่าขายสินทรัพยถ์าวรภายใตห้น้ีสินหมุนเวียนอ่ืน และอาคารของบริษทัยอ่ยท่ี
รอโอนกรรมสิทธ์ิซ่ึงมีราคาตามบญัชีจาํนวน 1.94 ลา้นบาท แสดงเป็นสินทรัพยที์่ถือไวเ้พื่อขายใน 
งบการเงินรวม 

 

10. เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระผูกพนั 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2554 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงินฝากประจาํประเภทมีกาํหนดระยะเวลา 12 เดือน จาํนวน 1.5 ลา้น
เหรียญฮ่องกง ซ่ึงบริษทัไดน้าํไปคํ้าประกนัสินเช่ือจากสถาบนัการเงินใหก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
(หมายเหตุขอ้ 20) 
 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
หน่วย : พนับาท 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ช่ือบริษทั ประเภทกจิการ ทุนชําระแล้ว  วธีิราคาทุน 

  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
  30 มถุินายน 31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
  2554 2553  2554  2553 

บริษทัย่อย       
บริษทั เอสอาร์. ดบับลิว. การ์เมนท ์จาํกดั ผลิตเส้ือผา้สาํเร็จรูป 20,000 20,000 22,038  22,038 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จาํกดั ผลิตเส้ือผา้สาํเร็จรูป 50,000 50,000 49,999  49,999 
บริษทั วาโกล้าํพนู  จาํกดั ผลิตเส้ือผา้สาํเร็จรูป 50,000 50,000 49,999  49,999 
บริษทั โทรา 1010 จาํกดั จาํหน่ายเส้ือผา้สาํเร็จรูป 10,000         - 9,997           - 
รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย    132,033 122,036 
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12. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ประกอบดว้ย 
 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 2554 2553 2554 2553 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
หุน้ทุน     
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 663,511 663,478 651,286 651,253 
- บริษทัอ่ืน 339,186 318,835 339,186 318,835 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) 

 336,186 315,835 336,186 315,835 
ตราสารหน้ี 410,977 474,364 410,977 474,364 

รวม 1,410,674 1,453,677 1,398,449 1,441,452 
     
เงินลงทุนทัว่ไป     
หุน้ทุน     
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 291,000 287,871 291,000 287,871 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (36,717) (39,254) (36,717) (39,254) 

 254,283 248,617 254,283 248,617 
     

- บริษทัอ่ืน 127,427 127,427 124,157 124,157 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (27,960) (27,860) (27,960) (27,860) 

 99,467 99,567 96,197 96,297 
รวม 353,750 348,184 350,480 344,914 

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด     
หุน้กู ้ 237,500 257,500 237,500 257,500 
 237,500 257,500 237,500 257,500 

 2,001,924 2,059,361  1,986,429 2,043,866 
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12.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 18) 

 

หน่วย : พนับาท 
     งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกจิการ   

ชื่อบริษทั ประเภท ลกัษณะ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน  ราคายุติธรรม  สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน  ราคายุติธรรม 
 กจิการ ความสัมพนัธ์   ร้อยละ     ร้อยละ    

   30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 
   2554 2553 2554 2553 2554  2553  2554  2553  2554 2553 2554  2553  2554  2553 

                        
หลกัทรัพย์เผือ่ขาย                        
บริษทั เทก็ซ์ไทล ์เพรสทีจ จาํกดั                        

 (มหาชน) ธุรกิจสิ่งทอ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั  108,000  108,000  16.91 16.91 51,365  51,365  166,200  169,853  16.91 16.91 51,365  51,365  166,200  169,853 
  ถือหุน้เกินกวา่ 10%                      

บริษทั ไอซีซี อินเตอร์เนชัน่แนล                        
จาํกดั (มหาชน) ผูจ้ดัจาํหน่าย ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั  290,634 290,634 3.81 3.81 130,313  130,210  451,189  451,086  3.71 3.71 120,489  120,385  438,964  438,861 
  ถือหุน้เกินกวา่ 10%                      

บริษทั สหพฒันา อินเตอร์ โฮลดิ้ง                        
จาํกดั (มหาชน) การลงทุน ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 494,034 494,034 0.45 0.45 32,822  32,822  46,122  42,539  0.45 0.45 32,822  32,822  46,122  42,539 

รวมหลกัทรัพย์เผือ่ขาย       214,500  214,397  663,511  663,478    204,676  204,572  651,286  651,253 
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12.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) (หมายเหตุขอ้ 18) 

หน่วย : พนับาท 

ชื่อบริษัท ประเภทกจิการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
     ร้อยละ  ราคาตามบัญชี*  ราคาตามบัญชี* 

   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
   2554 2553 2554 2553  2554  2553  2554  2553 

เงินลงทุนทัว่ไป               
บริษทั เอส. ที. จี. ซี. จาํกดั วจิยัสิ่งทอ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 2,500 2,500 13.00 13.00  356  356  356  356 
บริษทั แกรนดส์ตาร์ อินดสัตรี จาํกดั สิ่งทอ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 20,000 20,000 17.80 17.80  3,560  3,560  3,560  3,560 
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จาํกดั ผลิตเสื้อผา้สาํเร็จรูป ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 30,000 30,000 14.67 14.67  11,611  11,611  11,611  11,611 
บริษทั เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เทก็ซ์) จาํกดั ธุรกิจฟอกยอ้ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 324,000 324,000 18.72 18.72  68,855  68,855  68,855  68,855 
บริษทั ที.ย.ูซี. อีลาสติก จาํกดั ผลิตยางยดื ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 160,000 160,000 10.75 10.75  10,258  10,258  10,258  10,258 
บริษทั ไทยแน็กซิส  จาํกดั ผลิตแถบตรา ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 20,000 20,000 16.46 16.46  2,866  2,866  2,866  2,866 
บริษทั วนี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ธุรกิจขายตรง ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 30,000 10,000 17.90 17.90  14,352  10,772  14,352  10,772 
บริษทั ราชาอูชิโน  จาํกดั ผลิตผา้ขนหนู ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 81,000 81,000 4.47 4.47  2,848  2,848  2,848  2,848 
บริษทั แชมป์เอช  จาํกดั ผลิตเสื้อผา้ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 40,000 40,000 10.00 10.00  4,000  4,000  4,000  4,000 
บริษทั ไทยมอนสเตอร์  จาํกดั ผลิตเสื้อผา้ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 20,000 20,000 5.00 5.00  400  600  400  600 
บริษทั เบล เมซอง (ประเทศไทย)  จาํกดั ธุรกิจขายตรงและอินเตอร์เน็ต ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 80,000 80,000 11.63 11.63  -  -  -  - 
บริษทั ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์  จาํกดั ผลิตเส้นใยสแปนเด็กซ์ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 1,350,000 1,350,000 2.00 2.00  27,000  27,000  27,000  27,000 
บริษทั มอร์แกน เดอ ทวั  (ประเทศไทย) จาํกดั จดัจาํหน่ายสินคา้มอร์แกน ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 25,000 25,000 12.00 12.00  3,000  3,000  3,000  3,000 
บริษทั ไฟวส์ตาร์ พลสั  จาํกดั ผลิตเสื้อหนงัสัตว ์ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 50,000 50,000 17.00 17.00  -  -  -  - 
บริษทั แฮร์ เซอร์วสิ((ไทย)  จาํกดั ร้านตดัผม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% - 25,000 - 15.00  -  614  -  614 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล คอมเมอร์เชียล  โคออดิเนชัน่ (ฮ่องกง) ตวัแทนขาย ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 8,805 8,805 18.00 18.00  -  -  -  - 
บริษทั ศรีราชา บีเอสซี โบวล์ิ่ง  จาํกดั โบวล์ิ่ง ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 47,000 47,000 4.26 4.26  670  770  670  770 
บริษทั มิตรพฒันา โฮมชอ้ปปิ้ง  จาํกดั ธุรกิจขายตรงและอินเตอร์เน็ต ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 30,000 30,000 5.67 5.67  122  122  122  122 
บริษทั อินโดนีเซียวาโก ้จาํกดั ผลิตเสื้อผา้สาํเร็จรูป ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 108,472 108,472 6.00 6.00  6,508  6,508  6,508  6,508 
บริษทั โดม คอม โพสิต (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต ์ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 72,500 72,500 10.34 10.34  900  1,200  900  1,200 
บริษทั วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จาํกดั สถาบนัการศึกษา ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 56,000 56,000 7.14 7.14  4,000  4,000  4,000  4,000 
บริษทั ไทย บุนกะ แฟชัน่ จาํกดั สถาบนัสอนการออกแบบ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 25,000 25,000 8.00 8.00  430  430  430  430 
บริษทั ซนัร้อยแปด จาํกดั คา้ปลีก ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 100,000 100,000 5.00 5.00  -  -  -  - 
บริษทั จาโนเม่ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตจกัรเยบ็ผา้ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 88,000 88,000 7.73 7.73  15,394  15,394  15,394  15,394 
บริษทั เอราวณัสิ่งทอ จาํกดั ปั่นดา้ยและทอผา้ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 181,832 181,832 15.18 15.18  63,853  63,853  63,853  63,853 
บริษทั บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จาํกดั ผลิตและส่งออกถุงเทา้ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 102,300 102,300 12.22 12.22  10,000  10,000  10,000  10,000 
บริษทั ฟูจิคซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั จาํหน่ายเส้นดา้ย ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 30,000 - 11.00 -  3,300  -  3,300  - 

รวมเงินลงทุนทัว่ไป        254,283  248,617  254,283  248,617 
* สุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
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12.2   กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายเงินลงทุน 

สาํหรับไตรมาสส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายเงินลงทุน ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554 2553  2554 2553 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน       
- หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 561  1,734  198  1,562 

รวมกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 561  1,734  198  1,562 

 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายเงินลงทุน ประกอบดว้ย 

 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554 2553  2554 2553 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน       
- หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 529  4,659  72  3,950 
- เงินลงทุนทัว่ไป 136  -  136  - 

รวมกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 665  4,659  208  3,950 

 
12.3      กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 

กําไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายระยะสั้ นและระยะยาว  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2554 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ประกอบดว้ย 

 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม  30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

 2554 2553  2554 2553 
ยอดตน้งวด   632,340  549,620  629,883  547,289 
เพิ่มข้ึน  13,858  82,720  13,802  82,594 
ยอดปลายงวด 646,198  632,340  643,685  629,883 
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รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายระยะยาว มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ราคาทุน/  กาํไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจําหน่าย  ทีย่งัไม่เกดิขึน้  ทีย่งัไม่เกดิขึน้   
 30 มถุินายน      30 มถุินายน 
 2554      2554 

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย        
หลกัทรัพย์หุ้นทุน        
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 214,500  449,011  -  663,511 
- กิจการอ่ืน 133,427  205,853  (3,094)  336,186 
              รวม 347,927  654,864  (3,094)  999,697 
ตราสารหนี ้        
- หุน้กู ้ 403,953  -  (5,704)  398,249 
- พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 12,992  -  (264)  12,728 
              รวม 416,945  -  (5,968)  410,977 

 764,872  654,864  (9,062)  1,410,674 
 

 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ราคาทุน/  กาํไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจําหน่าย  ทีย่งัไม่เกดิขึน้  ทีย่งัไม่เกดิขึน้   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2553      2553 

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย        
หลกัทรัพย์หุ้นทุน        
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 214,397  449,081  -  663,478 
- กิจการอ่ืน 133,427  185,503            (3,095)  315,835 
              รวม 347,824  634,584  (3,095)  979,313 
ตราสารหนี ้        
- หุน้กู ้ 402,902  481  (1,641)  401,742 
- พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 63,071  -  (442)  62,629 
- พนัธบตัรธนาคารอาคารสงเคราะห์ 10,076  -  (83)  9,993 
              รวม 476,049  481  (2,166)  474,364 

 823,873  635,065       (5,261)  1,453,677 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ราคาทุน/  กาํไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
  ราคาทุนตัดจําหน่าย  ทีย่งัไม่เกดิขึน้  ทีย่งัไม่เกดิขึน้   
  30 มถุินายน      30 มถุินายน 
  2554      2554 

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย         
หลกัทรัพย์หุ้นทุน         

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  204,674  446,612  -  651,286 
- กิจการอ่ืน  133,427  205,853  (3,094)  336,186 

               รวม  338,101  652,465  (3,094)  987,472 
ตราสารหนี ้         

- หุน้กู ้  403,953  -  (5,704)  398,249 
- พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย  12,992  -  (264)  12,728 

รวม  416,945  -  (5,968)  410,977 
  755,046  652,465  (9,062)  1,398,449 

 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ราคาทุน/  กาํไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
  ราคาทุนตัดจําหน่าย  ทีย่งัไม่เกดิขึน้  ทีย่งัไม่เกดิขึน้   
  31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
  2553      2553 

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย         
หลกัทรัพย์หุ้นทุน         

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  204,572  446,681  -  651,253 
- กิจการอ่ืน  133,427  185,503  (3,095)  315,835 

               รวม  337,999  632,184  (3,095)  967,088 
ตราสารหนี ้         

- หุน้กู ้  402,902  481  (1,641)  401,742 
- พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย  63,071  -  (442)  62,629 
- พนัธบตัรธนาคารอาคารสงเคราะห์  10,076  -  (83)  9,993 

รวม  476,049  481  (2,166)  474,364 
  814,048  632,665  (5,261)  1,441,452 
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12.4 ระยะเวลาท่ีจะครบกาํหนดของตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2554 และวนัท่ี 31ธนัวาคม 2553 ระยะเวลาท่ีจะถึงกาํหนดชาํระของตราสาร
หน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดมีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
1 ปี - 5 ปี 217,500  237,500  217,500  237,500 
เกิน 5 ปี 20,000  20,000  20,000  20,000 
รวม 237,500  257,500  237,500  257,500 

 
 

รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ราคาทุน/  กาํไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจําหน่าย  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้   
 30 มถุินายน      30 มถุินายน 
 2554      2554 

ตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบกาํหนด        
หุน้กู ้ 237,500  694  (1,209)  236,985 

        
            หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ราคาทุน/  กาํไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจําหน่าย  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2553      2553 

ตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบกาํหนด        
หุน้กู ้ 257,500  4,013  (242)  261,271 
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13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2554 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เงินประกนัค่าเช่าท่ีดินและยานพาหนะแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
และเงินมดัจาํอ่ืน  

 

14. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2554 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษทัและบริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมชนิดไม่มี
หลกัประกนั ดงัต่อไปน้ี 

 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,116.90  1,116.90 970.90 970.90 
 

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินดงักล่าวกาํหนดอตัราดอกเบ้ียต่อปี
เท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีท่ีธนาคารคิดกบัลูกคา้ชั้นดี 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2554 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัไม่มียอดคงเหลือของเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

15. ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานและ
ตามนโยบายผลประโยชน์พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนด
ไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 
 

จาํนวนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนตามโครงการผลประโยชน์พนกังานสาํหรับไตรมาสส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2554 มีดงัน้ี 

            หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  8,188  5,591 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  3,626  2,626 

รวม  11,814  8,217 
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จาํนวนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนตามโครงการผลประโยชน์พนักงานสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2554 มีดงัน้ี 

            หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  17,475  12,440 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  7,252  5,252 

รวม  24,727  17,692 
 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์สําหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  2554 มีดงัน้ี 

            หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์ยกมา                  -                      - 
บวก ปรับปรุงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี     
            (ดูหมายเหตุขอ้ 3.2)  383,701  282,372 
ประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์ยกมา – หลงัปรับปรุง  383,701  282,372 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  17,475  12,440 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  7,252  5,252 
ผลประโยชน์ท่ีจ่าย  (16,577)  (14,777) 
ประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์ยกไป  391,851  285,287 
 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการคาํนวณประมาณ
การหน้ีสินภายใตโ้ครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2554 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    อตัราคิดลด  3.72-4.23 %     3.72 % 
    อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  2.42-5.00 %  2.42-5.00 % 
    สัดส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 

(ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน) 
  

- พนกังานรายเดือน 1-22 %     1-14 % 
- พนกังานรายวนั 1-78 %     3-50 % 
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16. รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 

สาํหรับไตรมาสส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ประกอบดว้ย 

           หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 
   รายไดจ้ากการขายสินคา้ 937,519  803,409  1,064,203 896,092 
   รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 10,671 8,325  1,073  758 
     รวมรายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 948,190 811,734  1,065,276  896,850 

 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน รายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย  ประกอบดว้ย 

           หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 
   รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,843,022  1,662,155  2,054,629 1,848,628 
   รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 20,800 18,764  3,566  1,524 
     รวมรายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 1,863,822 1,680,919  2,058,195  1,850,152 
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17.   เงินปันผลและสํารองทัว่ไป 

ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีมติใหจ้่ายเงินปันผลและจดัสรรสาํรองทัว่ไปดงันี้ 
 

 ปี 2554 ปี 2553 

ชื่อบริษทั วนัทีป่ระชุม อตัราหุ้นละ จํานวนเงนิรวม สํารองทัว่ไป วนัทีป่ระชุม อตัราหุ้นละ จํานวนเงนิรวม สํารองทัว่ไป 
 สามญัผู้ถือหุ้น (บาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) สามญัผู้ถือหุ้น (บาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) 25 เม.ย. 2.00 240.00 20.05 26 เม.ย. 1.50 180.00 19.46 
บริษทั เอสอาร์. ดบับลิว. การ์เมนท ์จาํกดั 28 เม.ย. 400.00 80.00 - 29 เม.ย. 400.00 80.00 2.87 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี  จาํกดั 28 เม.ย. 81.00 40.50 - 29 เม.ย. 78.00 39.00 1.80 
บริษทั วาโกล้าํพนู จาํกดั 28 เม.ย. 67.00 33.50 - 29 เม.ย. 65.00 32.50 1.47 
บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จาํกดั 28 เม.ย. 180.00 36.00 - 29 เม.ย. 200.00 40.00 1.92 

 
เงินปันผลที่จ่ายในปี 2554 และ 2553 เป็นการจดัสรรกาํไรของปี 2553 และ 2552 และจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2554 และ 2553 ตามลาํดบั 
 

บริษทัและบริษทัย่อยจดัสรรกาํไรสะสมส่วนหนึ่งเป็นสาํรองทัว่ไป โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการดาํเนินธุรกิจในอนาคต โดยมิไดร้ะบุวตัถุประสงคเ์ป็นการเฉพาะ
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18.     รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในการดาํเนินงานธุรกิจของบริษทั บริษทัซ้ือสินคา้จากบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ้ือและขาย
วตัถุดิบส่วนใหญ่กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และให้บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนัเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย งบการเงิน
แสดงถึงผลของรายการดงักล่าวตามมูลฐานท่ีพิจารณาร่วมกนัระหวา่งบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ยอดคงเหลือท่ีสาํคญัระหวา่งบริษทักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  2554  2553  2554  2553 

 ลูกหนีก้ารค้า       
บริษทั ไอซีซี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 409                  343  409  343 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
บริษทั วาโก ้อเมริกา บริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้ใหญ่ 32                   14  32  14 
บริษทั วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 45                   18  45  18 
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 3                   10  2  10 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
บริษทั วีน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 101                   93  101  93 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
บริษทั เอสอาร์.ดบับลิว. การ์เมนท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย -            -  72  45 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จาํกดั บริษทัยอ่ย -            -  18  16 
บริษทั วาโก ้ลาํพนู จาํกดั  บริษทัยอ่ย -            -  23  9 
บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จาํกดั บริษทัยอ่ย -            -  43  18 
บริษทั โทรา 1010 จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  6  - 
อ่ืนๆ  29                   23  20  21 

รวมลูกหน้ีการคา้  619                 501  771  587 
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หน่วย : ล้านบาท 

 ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  2554  2553  2554  2553 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั  100  99  100  95 
(หมายเหตุขอ้ 7)         

เงนิลงทุนระยะยาวในกจิการที่เกีย่วข้องกนั         
- หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (หมายเหตุขอ้ 12.1)  663  663  651  651 
- เงินลงทุนทัว่ไป (หมายเหตุขอ้ 12.1)  254  249  254  249 

         
เจ้าหนีก้ารค้า         

บริษทั เทก็ซ์ไทลเ์พรสทีจ จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 164  85  113  56 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%       
บริษทั เอสอาร์.ดบับลิว. การ์เมนท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  64  51 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  36  27 
บริษทั วาโก ้ลาํพนู จาํกดั  บริษทัยอ่ย - -  32  22 
บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  41  22 
บริษทั แกรนดส์ตาร์ อินดสัตรี จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 38               34  17  19 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%       
บริษทั ไทยทาเคดะ เลซ จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 10                 4  7  2 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%       
บริษทั วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 17                 13  17  13 
บริษทั วาโก ้อินเตอร์เนชัน่แนล ฮ่องกง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 9                 13  9  13 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%       
อ่ืนๆ  14                   8  11  7 

รวมเจา้หน้ีการคา้  252 157  347  232 

        
ค่าลขิสิทธ์ิค้างจ่าย        

บริษทั วาโก ้คอร์ปอเรชัน่     ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 21 36  21  36 
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 รายการคา้ท่ีสําคญัระหว่างบริษทักับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันสําหรับไตรมาสและสําหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  2554 และ 2553 มีดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2554  2553  2554  2553 

สําหรับไตรมาสส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน        
ขายวตัถุดบิและสินค้าสําเร็จรูป        

บริษทั ไอซีซี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 590  479  590  479 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
บริษทั วาโก ้อเมริกา บริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้ใหญ่ 85  90  85  90 
บริษทั วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 177  124  177  124 
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 2  8  2  8 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
บริษทั วีน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 35  58  35  58 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%       
บริษทั เอสอาร์.ดบับลิว. การ์เมนท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  60  53 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  14  20 
บริษทั วาโก ้ลาํพนู จาํกดั  บริษทัยอ่ย - -  20  12 
บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  37  12 
บริษทั โทรา 1010 จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  6  - 
อ่ืนๆ  25  20  18  19 

รวมขายวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป  914  779  1,044  875 

 
ซ้ือวตัถุดบิและสินค้าสําเร็จรูป 

       

บริษทั เทก็ซ์ไทล ์เพรสทีจ จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 118  93  81  60 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
บริษทั วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 52  54  52  54 
บริษทั วาโก ้อินเตอร์เนชัน่แนล ฮ่องกง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 52  40  52  40 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%       
บริษทั แกรนดส์ตาร์ อินดสัตรี จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 51  48  21  34 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
บริษทั ไทยทาเคดะ เลซ จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 12  12  8  8 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%       
บริษทั เอสอาร์.ดบับลิว. การ์เมนท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  120  125 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  67  59 
บริษทั วาโก ้ลาํพนู จาํกดั  บริษทัยอ่ย - -  61  49 
บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  71  62 
อ่ืนๆ  14  12  13  11 

รวมซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป  299  259  546  502 
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หน่วย : ล้านบาท 

 ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2554  2553  2554  2553 

รายได้รับจ้างทําของและค่าเช่ารับ        
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 1  1  1  1 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
บริษทั ไทยกลุแซ่ จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 3  3  -  - 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
อ่ืนๆ  4  4  5  4 

รวมรายไดรั้บจา้งทาํของและค่าเช่ารับ  8  8  6  5 

ค่าจ้างทําของและค่าเช่าจ่าย         
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จาํกดั  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 4  5  4  5 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
อ่ืนๆ  3  3  3  3 

รวมค่าจา้งทาํของและค่าเช่าจ่าย  7  8  7  8 

ค่าลขิสิทธ์ิ         
บริษทั วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 11  9  11  9 

ดอกเบีย้รับ         
บริษทั เอราวณัส่ิงทอ จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 1  1  1  1 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        

ค่าตอบแทนผู้บริหาร         
ผลประโยชน์ระยะสั้น  26  26  23  22 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  1  -  -  - 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  27  26  23  22 

         
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน         
ขายวตัถุดบิและสินค้าสําเร็จรูป        

บริษทั ไอซีซี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 1,166  986  1,166  986 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
บริษทั วาโก ้อเมริกา บริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้ใหญ่ 184  189  184  189 
บริษทั วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 302  261  302  261 
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 6  14  6  14 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
บริษทั วีน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 90  112  90  112 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%       
บริษทั เอสอาร์.ดบับลิว. การ์เมนท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  99  100 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  28  41 
บริษทั วาโก ้ลาํพนู จาํกดั  บริษทัยอ่ย - -  32  25 
บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  63  30 
บริษทั โทรา 1010 จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  6  - 
อ่ืนๆ  55  46  45  44 

รวมขายวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป  1,803  1,608  2,021  1,802 
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หน่วย : ล้านบาท 

 ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2554  2553  2554  2553 

ซ้ือวตัถุดบิและสินค้าสําเร็จรูป        
บริษทั เทก็ซ์ไทล ์เพรสทีจ จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 215  171  145  115 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
บริษทั วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 84  87  84  87 
บริษทั วาโก ้อินเตอร์เนชัน่แนล ฮ่องกง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 86  63  86  63 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%       
บริษทั แกรนดส์ตาร์ อินดสัตรี จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 117  96  53  66 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
บริษทั ไทยทาเคดะ เลซ จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 24  22  16  15 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%       
บริษทั เอสอาร์.ดบับลิว. การ์เมนท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  243  244 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  131  108 
บริษทั วาโก ้ลาํพนู จาํกดั  บริษทัยอ่ย - -  114  94 
บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  145  121 
อ่ืนๆ  24  22  20  19 

รวมซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป  550  461  1,037  932 

         

รายได้รับจ้างทําของและค่าเช่ารับ        
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 2  2  2  2 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
บริษทั ไทยกลุแซ่ จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 5  6  -  - 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
อ่ืนๆ  8  8  9  8 

รวมรายไดรั้บจา้งทาํของและค่าเช่ารับ  15  16  11  10 

ค่าจ้างทําของและค่าเช่าจ่าย         
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จาํกดั  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 12  12  12  12 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
อ่ืนๆ  5  7  5  8 

รวมค่าจา้งทาํของและค่าเช่าจ่าย  17  19  17  20 

ค่าลขิสิทธ์ิ         
บริษทั วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 21  18  21  18 

ดอกเบีย้รับ         
บริษทั เอราวณัส่ิงทอ จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 2  1  2  1 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        

ค่าตอบแทนผู้บริหาร         
ผลประโยชน์ระยะสั้น  39  38  35  34 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  2  -  1  - 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  41  38  36  34 
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บริษทัและบริษทัยอ่ยขายสินคา้สาํเร็จรูปใหก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในราคาและเง่ือนไขเช่นเดียวกบัท่ี
คิดกบัลูกคา้ทัว่ไป  

 

บริษทัขายวตัถุดิบใหก้บับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในราคาทุนบวกดว้ยกาํไรตามท่ีไดต้กลงกนั  
  

บริษทัซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูปจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในราคาและเง่ือนไขเช่นเดียวกบัท่ีซ้ือจาก 
ผูข้ายทัว่ไป 
 

บริษทัจ่ายค่าลิขสิทธ์ิ โดยคาํนวณจากร้อยละของยอดขาย (หมายเหตุขอ้ 19) 
 

บริษทัจ่ายค่าบริการอ่ืนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 
 

19. สัญญาความช่วยเหลอืทางเทคนิคและใบอนุญาต 
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2542 บริษทัไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาตกบับริษทั วาโก ้
คอร์ปอเรชั่น ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั เพื่อใช้เคร่ืองหมายการคา้และรับความช่วยเหลือด้าน
เทคนิคการผลิตสาํหรับผลิตภณัฑต์ามท่ีระบุในสัญญา โดยบริษทัตอ้งจ่ายค่าสิทธิในอตัราร้อยละ 2 ของ
ยอดขายสุทธิของผลิตภณัฑด์งักล่าว สัญญาดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2547 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และต่ออายไุดอี้ก 5 ปี ทั้งน้ีในปี 2552 บริษทัไดต่้ออายสุัญญาดงักล่าวจนถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

 

20. หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้าและภาระผูกพนั 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้และภาระผกูพนั ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 2554 2553 2554 2553 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกนัให ้     
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 10) 5.86 5.74 5.86 5.74 
- บริษทัอ่ืน - 3.00 - 3.00 

การใหธ้นาคารคํ้าประกนัแทนบริษทั 23.55 19.53 21.54 17.53 
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21. ข้อมูลเกีย่วกบัการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับไตรมาสส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน จาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์
ไดด้งัต่อไปน้ี 

  หน่วย : ล้านบาท 
   งบการเงนิรวม   
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 670.07 589.69 278.12 222.04  948.19  811.73 
ผลได ้(เสีย) ตามส่วนงาน 84.36 57.43 (2.36) (8.77)  82.00  48.66 
ค่าใชจ่้ายของบริษทัท่ีไม่ไดปั้นส่วน         (0.10)  (0.90) 
เงินปันผลรับ         43.16  36.45 
รายไดอ่ื้น         28.64  23.54 
ภาษีเงินได ้         (29.21)  (14.93) 
กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม         -  (0.01) 
กาํไรสุทธิ         124.49  92.81 

 

หน่วย : ล้านบาท 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 

 2554  2553  2554  2553  2554  2553 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 793.79 674.81 271.49 222.04  1,065.28  896.85 
ผลได ้(เสีย) ตามส่วนงาน 45.92 30.16 1.02 (6.76)  46.94  23.40 
ค่าใชจ่้ายของบริษทัท่ีไม่ไดปั้นส่วน         (0.10)  (0.90) 
เงินปันผลรับ         196.77  187.60 
รายไดอ่ื้น         27.84  24.68 
ภาษีเงินได ้         (24.24)  (10.66) 
กาํไรสุทธิ         247.21  224.12 

 

ขอ้มูลของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน จาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์
ไดด้งัต่อไปน้ี 

  หน่วย : ล้านบาท 
   งบการเงนิรวม   
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 1,344.51 1,208.33 519.31 472.59  1,863.82  1,680.92 
ผลได ้(เสีย) ตามส่วนงาน 170.26 122.42 (0.68) (13.04)  169.58  109.38 
ค่าใชจ่้ายของบริษทัท่ีไม่ไดปั้นส่วน         (0.70)  (1.53) 
เงินปันผลรับ         48.49  42.17 
รายไดอ่ื้น         88.00  45.99 
ภาษีเงินได ้         (73.73)  (36.56) 
กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม         (0.02)  (0.02) 
กาํไรสุทธิ         231.62  159.43 
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หน่วย : ล้านบาท 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 

 2554  2553  2554  2553  2554  2553 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 1,545.53 1,377.56 512.67 472.59  2,058.20  1,850.15 
ผลได ้(เสีย) ตามส่วนงาน 102.53 59.30 4.02 (10.15)  106.55  49.15 
ค่าใชจ่้ายของบริษทัท่ีไม่ไดปั้นส่วน         (0.70)  (1.53) 
เงินปันผลรับ         202.11  193.32 
รายไดอ่ื้น         84.00  48.88 
ภาษีเงินได ้         (60.37)  (26.16) 
กาํไรสุทธิ         331.59  263.66 

 
อน่ึงบริษทัไดใ้ชสิ้นทรัพยถ์าวรร่วมกนัในการผลิตสินคา้ บริษทัจึงไม่สามารถแยกสินทรัพยถ์าวรของ
ส่วนงานได ้

 

22. สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
บริษทัย่อยของบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน จากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน ดงัน้ี 
 

รายการ  ช่ือบริษทั  

 วาโก้ลาํพูน วาโก้กบินทร์บุรี ภทัยากบินทร์บุรี 
- บตัรส่งเสริม เลขท่ี 1075/2544 1074/2544 1649(1)/2544 
- วนัท่ีออกบตัร 24 ม.ค. 2544 24 ม.ค. 2544 11 ต.ค. 2544 
- ยกเวน้ภาษีเงินไดเ้ป็นเวลา 8 ปี 1 ก.ค. 2544 -30 มิ.ย. 2552 1 มิ.ย. 2544 -31 พ.ค. 2552 1 ม.ค. 2546 - 31 ธ.ค. 2553 
- ลดหยอ่นภาษีเงินได ้50%    

ของอตัราปกติเป็นเวลา 5 ปี 1 ก.ค. 2552 -30 มิ.ย. 2557 1 มิ.ย. 2552 -31 พ.ค. 2557 1 ม.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2558 
- ยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร 24 ม.ค. 2544 -24 ม.ค. 2546 24 ม.ค. 2544 -24 ม.ค. 2546 24 ต.ค. 2544 -11 ต.ค. 2547 

 
ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยทั้งสามจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขต่าง  ๆตามท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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23. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสําหรับสินทรัพย์และหนีส้ินทีอ่ยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี้สินที่อยูใ่นรูปของเงินตราต่างประเทศ โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยจะนาํเงินรับชาํระหนี้
ค่าขายสินคา้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ฝากธนาคารในรูปเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายค่าใชจ้่ายและชาํระหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการสินทรัพยแ์ละหนี้สินของบริษทัและบริษทัยอ่ยที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสาํคญั มีดงันี้ 
หน่วย : พนับาท 

 
 

        

 เงื่อนไขการรับ/ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

รายการ จ่ายชําระ จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

 วนั ดอลลาร์สหรัฐ เยน ดอลลาร์ฮ่องกง ยูโร หยวน รูปี  ศรีลงักา บาท ดอลลาร์สหรัฐ เยน ดอลลาร์ฮ่องกง ยูโร หยวน รูปี  ศรีลงักา บาท 

               
ณ วนัที ่30 มถิุนายน  2554              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 9 322 - 4 1 - 559 9 322 - 4 1 - 559 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - 1,500 - - - 5,857 - - 1,500 - - - 5,857 
ลูกหนี้การคา้ 30-180 1,282 126,538 2,980 - - - 98,471 1,282 108,834 2,980 - - - 91,795 

  1,291 126,860 4,480 4 1 - 104,887 1,291 109,156 4,480 4 1 - 98,211 

เจา้หนี้การคา้ 30 488 41,743 1 - - - 31,179 488 41,743 1 - - - 31,179 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 9 1,506 4 4 12 5 1,052 9 1,506 4 4 12 5 1,052 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - 1,500 - - - 5,742 -            - 1,500 - - - 5,742 
ลูกหนี้การคา้ 30-180 613 46,572 2,975 - - - 46,748 613 46,572 2,975 - - - 46,748 

  622 48,078 4,479 4 12 5 53,542 622 48,078 4,479 4 12 5 53,542 

เจา้หนี้การคา้ 30 172 66,461 85 1 - - 30,435 172 66,461 85 1 - - 30,435 
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24. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 475 พ.ศ. 2551 ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการลดอตัรารัษฎากร 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2551 อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้ลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิไม่เกิน 300 ลา้นบาท 
เป็นเวลา 3 รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2551 ดงันั้นในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
สาํหรับไตรมาสและสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 บริษทัจึงไดใ้ชอ้ตัรา
ภาษีร้อยละ 30 และร้อยละ 25 ตามลาํดบั 
 

25. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 
2554 
 


