รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวม และ
งบกระแสเงิ นสดรวม และงบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
เจ้าของ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็น
ต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมของบริ ษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน)
และบริ ษ ทั ย่อย และงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริ ษ ทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) สํา หรับปี สิ้ น สุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งแสดงไว้เพื่อการเปรี ยบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน
ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ซึ่ งกําหนดให้
ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ
ทั้งที่เป็ นจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี ที่
กิ จการใช้และประมาณการเกี่ ยวกับรายการทางการเงิ นที่ เป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งผูบ้ ริ หารเป็ นผูจ้ ดั ทําขึ้น
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นาํ เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่า
การตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้ สรุ ปที่เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit

ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี

-2ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั
ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 ผลการดํา เนิ น งาน และกระแสเงิ น สดสํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน โดยถู ก ต้อ งตามที่ ค วรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุ งใหม่ซ่ ึงออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ซึ่งกําหนดให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
เป็ นต้นไป เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินนี้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่ งนํามาแสดงเปรี ยบเทียบ ได้แสดงตามรู ปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

บริษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ภาษีซ้ือรอขอคืน
วัสดุสิ้นเปลือง
รายได้คา้ งรับ
อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

5
6
28

7
8
9
10

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

2554

2553

339,969,357
1,224,424,674

527,883,817
836,656,972

267,961,702
1,101,202,927

471,660,282
644,321,450

530,507,502
19,829,591
550,337,093
99,000,000
2,500,000
917,422,309
-

501,375,539
18,638,229
520,013,768
98,600,000
3,200,000
733,104,031
5,325,998

642,060,257
13,329,289
655,389,546
99,000,000
2,500,000
737,829,566
-

587,247,071
14,556,236
601,803,307
95,000,000
3,200,000
605,480,812
1,612,045

4,070,847
18,318,443
11,108,762
7,970,735
41,468,787
3,175,122,220

19,203,418
8,164,359
5,048,762
32,416,539
2,757,201,125

3,562,698
13,371,988
10,835,132
7,607,320
35,377,138
2,899,260,879

14,216,854
8,065,520
4,464,753
26,747,127
2,449,825,023

บริษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2554
สิ นทรัพย์ (ต่อ)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สิ ทธิการเช่า - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

11
6,049,950
12
13
1,947,709,164
3.3 , 14
84,366,398
15
742,014,964
16
15,596,135
17
10,070,819
18
10,926,408
2,816,733,838
5,991,856,058

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2553

5,742,450
2,059,360,534
89,226,290
668,817,301
15,372,150
11,280,542
12,456,664
2,862,255,931
5,619,457,056

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

6,049,950
132,032,600
1,931,539,164
90,648,011
596,840,524
14,669,477
10,070,819
10,084,689
2,791,935,234
5,691,196,113

5,742,450
122,035,600
2,043,865,534
92,003,939
544,884,299
14,435,926
11,280,542
11,339,689
2,845,587,979
5,295,413,002

บริษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
ค่าลิขสิ ทธิ์คา้ งจ่าย
สํารองเผื่อผลขาดทุนจากสิ นค้ารับคืน
อื่น ๆ

28

28

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

3.2, 20

งบการเงินรวม
2554
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

193,678,286
125,901,261
319,579,547

157,273,909
118,976,870
276,250,779

305,946,003
101,124,539
407,070,542

231,746,268
96,103,686
327,849,954

56,767,194
153,394,314
40,723,718
69,000,000
45,981,454
365,866,680
685,446,227

53,674,866
113,316,090
35,982,689
58,000,000
45,734,046
306,707,691
582,958,470

34,744,186
108,869,020
40,723,718
69,000,000
30,965,510
284,302,434
691,372,976

44,025,755
80,721,780
35,982,689
58,000,000
32,908,424
251,638,648
579,488,602

403,548,076
403,548,076
1,088,994,303

582,958,470

295,172,194
295,172,194
986,545,170

579,488,602

บริษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2554
2553

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 120,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 120,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท ชําระครบแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
สํารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

21
23

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000
297,190,000

120,000,000
297,190,000

120,000,000
297,190,000

120,000,000
297,190,000

12,000,000
267,448,303
3,477,572,053
728,464,940
4,902,675,296
186,459
4,902,861,755
5,991,856,058

12,000,000
247,401,939
3,727,339,309
632,339,996
5,036,271,244
227,342
5,036,498,586
5,619,457,056

12,000,000
267,448,303
3,282,959,584
725,053,056
4,704,650,943
4,704,650,943
5,691,196,113

12,000,000
247,401,939
3,409,449,485
629,882,976
4,715,924,400
4,715,924,400
5,295,413,002

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2554
รายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
กําไรขั้นต้น
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนโอนกลับ
ค่าใช้จ่ายอื่น
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับปี

25

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

2553

3,688,817,879 3,305,813,327
(2,769,255,923) (2,555,863,749)
919,561,956
749,949,578
53,039,506
45,498,624
184,925,535
209,928,621
1,157,526,997 1,005,376,823
(63,792,044)
(58,316,095)
(494,966,219) (441,668,655)
(68,529,378)
(61,823,370)
13,109,000
5,430,000
(13,389,615)
529,958,741
448,998,703
(111)
(73)
529,958,630
448,998,630
(135,968,340)
(92,501,304)
393,990,290
356,497,326

26

36

การแบ่ งปันกําไร
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

393,938,288
52,002
393,990,290

356,458,204
39,122
356,497,326

4,015,085,124 3,592,589,810
(3,316,899,720) (3,049,929,180)
698,185,404
542,660,630
206,516,470
196,480,623
144,729,389
206,329,060
1,049,431,263
945,470,313
(61,542,033)
(55,862,021)
(411,976,266) (366,692,268)
(62,229,966)
(56,203,563)
13,109,000
5,430,000
(14,397,975)
512,394,023
472,142,461
(111)
(73)
512,393,912
472,142,388
(96,465,162)
(71,215,115)
415,928,750
400,927,273
-

-

กําไรส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ ต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

บาท

3.28

2.97

3.47

3.34

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่ วงนํ้าหนัก

หุ้น

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
กําไรสุทธิสาํ หรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2553

2554

2553

393,990,290

356,497,326

415,928,750

400,927,273

96,125,444

82,720,292

95,170,080

82,593,682

490,115,734

439,217,618

511,098,830

483,520,955

490,063,232

439,178,313

-

-

52,502

39,305

-

-

490,115,734

439,217,618

-

-

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
จ่ายเงินปั นผล
สํารองทัว่ ไป
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

23
23

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
- ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
3.2
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ปรับปรุ งใหม่
จ่ายเงินปั นผล
23
สํารองทัว่ ไป
23
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิม่ ขึ้นจาก
การลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

หน่ วย : บาท

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ

120,000,000
120,000,000

297,190,000
297,190,000

12,000,000
12,000,000

227,941,260
19,460,679
247,401,939

3,570,341,784
(180,000,000)
(19,460,679)
356,458,204
3,727,339,309

549,619,887
82,720,109
632,339,996

4,777,092,931
(180,000,000)
439,178,313
5,036,271,244

242,238
(54,201)
39,305
227,342

4,777,335,169
(180,000,000)
(54,201)
439,217,618
5,036,498,586

120,000,000
120,000,000
-

297,190,000
297,190,000
-

12,000,000
12,000,000
-

247,401,939
247,401,939
20,046,364
-

3,727,339,309
(383,659,180)
3,343,680,129
(240,000,000)
(20,046,364)
-

632,339,996
632,339,996
-

5,036,271,244
(383,659,180)
4,652,612,064
(240,000,000)
-

227,342
(42,269)
185,073
(54,116)

5,036,498,586
(383,701,449)
4,652,797,137
(240,000,000)
(54,116)

120,000,000

297,190,000

12,000,000

267,448,303

393,938,288
3,477,572,053

96,124,944
728,464,940

490,063,232
4,902,675,296

3,000
52,502
186,459

3,000
490,115,734
4,902,861,755

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํ ารองตามกฎหมาย สํ ารองทั่วไป

ยังไม่ ได้ จัดสรร

ส่ วนที่เป็ นของ
กําไรที่ยังไม่ เกิดขึน้ จาก
รวม
รวม
ส่ วนได้ เสี ยที่
การเปลีย่ นแปลงมูลค่ า ส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนของเจ้ าของ
ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
ของหลักทรัพย์ เผื่อขาย

บริษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
จ่ายเงินปันผล
สํารองทัว่ ไป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

23
23

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
3.2
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ปรับปรุ งใหม่
จ่ายเงินปันผล
23
สํารองทัว่ ไป
23
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ทุนทีอ่ อก
และชําระแล้ว

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ

120,000,000
120,000,000

297,190,000
297,190,000

12,000,000
12,000,000

227,941,260
19,460,679
247,401,939

3,207,982,891
(180,000,000)
(19,460,679)
400,927,273
3,409,449,485

547,289,294
82,593,682
629,882,976

4,412,403,445
(180,000,000)
483,520,955
4,715,924,400

120,000,000
120,000,000
120,000,000

297,190,000
297,190,000
297,190,000

12,000,000
12,000,000
12,000,000

247,401,939
247,401,939
20,046,364
267,448,303

3,409,449,485
(282,372,287)
3,127,077,198
(240,000,000)
(20,046,364)
415,928,750
3,282,959,584

629,882,976
629,882,976
95,170,080
725,053,056

4,715,924,400
(282,372,287)
4,433,552,113
(240,000,000)
511,098,830
4,704,650,943

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
สํ ารองทัว่ ไป

ยังไม่ ได้ จดั สรร

กําไรทีย่ งั ไม่ เกิดขึน้
จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ า
ของหลักทรัพย์ เผือ่ ขาย

รวม
ส่ วนของเจ้ าของ

บริษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2554
2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง :
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและสิ ทธิการเช่า
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
กําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
ค่าตอบแทนจากการไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกําหนด
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว (โอนกลับ)
ผลขาดทุนจากสิ นค้ารับคืน
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

529,958,630

448,998,630

512,393,912

472,142,388

69,812,076
4,993,386
531
(6,622,223)
(71,637,385)
78,507
(53,039,506)
(13,109,000)
11,000,000
60,714,739
13,389,615
47,307,844
(65,455,125)
111
527,392,200

73,220,175
5,496,569
138,707
(103,452,559)
684,330
(45,498,624)
(1,000,000)
(5,430,000)
13,000,000
59,643,457
(6,351,381)
(46,169,158)
73
393,280,219

49,179,522
4,753,921
(3,942,343)
(33,351,338)
78,507
(206,516,470)
(13,109,000)
11,000,000
56,996,793
14,397,976
33,300,694
(62,165,431)
111
363,016,854

50,789,702
5,221,891
138,707
(102,075,246)
684,330
(196,480,623)
(1,000,000)
(5,430,000)
13,000,000
58,339,407
(5,437,379)
(43,559,863)
73
246,333,387

บริษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2554
2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ่ม) ลด
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีซ้ือรอขอคืน
วัสดุสิ้นเปลือง
รายได้คา้ งรับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่ม (ลด)
เจ้าหนี้การค้า
โบนัสค้างจ่าย
ค่าลิขสิ ทธิ์คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

(30,323,325) (66,975,500) (53,586,239) (72,976,045)
(245,033,017) (31,862,339) (189,345,547) (29,655,208)
(4,070,847)
(3,562,698)
884,975
516,191
844,866
459,728
93,876
458,735
(236,558)
179,604
(891,387) (1,165,168) (3,142,567)
(875,836)
43,328,768 16,654,588 79,220,588 (1,103,913)
40,078,224 24,540,829 28,147,240 16,545,738
4,741,029
(1,871,614)
4,741,029 (1,871,614)
(464,386)
6,991,158
(4,675,907) 7,534,552
(27,461,217)
(20,500,787)
308,274,893 340,567,099 200,920,274 164,570,393
(111)
(73)
(111)
(73)
(134,906,598) (74,373,635) (105,746,731) (51,533,899)
173,368,184 266,193,391 95,173,432 113,036,421

บริษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2554
2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงินลดลง
เงินสดรับจากการให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดรับจากเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากเงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(98,873,721)
99,600,000
(100,000,000)
950,000
(250,000)
189,762,343
(187,470,307)
(70,000,000)
1,013,000
(12,705,000)
76,963,383
10,659,292
(143,473,471)
53,039,506
62,416,846
(2,477,392)
(120,845,521)

414,558,265
85,000,000
61,400,000
(20,000,000)
1,400,000
114,881,930
(582,698,896)
21,000,000
(20,000,000)
20,000
(10,379,300)
2,250,000
107,834,955
(52,238,481)
45,498,624
42,342,660
(2,290,894)
208,578,863

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(169,276,221)
96,000,000
(100,000,000)
700,000
(9,997,000)
189,762,343
(187,470,307)
(70,000,000)
1,013,000
(12,705,000)
34,963,383
6,646,387
(97,521,388)
(4,227,300)
206,516,470
59,632,376
(2,522,748)
(58,486,005)

368,775,722
85,000,000
55,000,000
(20,000,000)
1,400,000
114,881,930
(582,698,896)
21,000,000
(20,000,000)
(10,109,300)
2,250,000
105,846,321
(35,110,331)
196,480,623
39,891,118
(1,751,925)
320,855,262

บริษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2554
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่ายแก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดรับจากการออกหุน้ ทุนของบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(240,000,000) (180,000,000) (240,000,000) (180,000,000)
(54,116)
(54,201)
3,000
(240,051,116) (180,054,201) (240,000,000) (180,000,000)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(386,007)
(46,230)
(386,007)
(46,230)
(187,914,460) 294,671,823 (203,698,580) 253,845,453
527,883,817 233,211,994 471,660,282 217,814,829
339,969,357 527,883,817 267,961,702 471,660,282

ข้ อมูลเพิม่ เติม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
ตัว๋ แลกเงินและบัตรเงินฝากที่มีระยะเวลาครบกําหนด
ไม่เกิน 3 เดือน

รายการที่ไม่ เกี่ยวกับเงินสด
เจ้าหนี้คา่ เครื่ องจักรและเครื่ องตกแต่งติดตั้ง
และอุปกรณ์สาํ นักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

814,915
40,154,442

642,020
30,241,797

728,991
22,232,711

558,569
14,101,713

299,000,000
339,969,357

497,000,000
527,883,817

245,000,000
267,961,702

457,000,000
471,660,282

(1,286,024)

2,979,556

735,175

1,423,521

96,124,944

82,720,109

95,170,080

82,593,682

บริษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
1.

การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อย
บริ ษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และบริ ษทั ย่อย
เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้แก่การผลิตและจําหน่ายเสื้ อผ้า
สําเร็ จรู ปโดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือชุดชั้นในสตรี ที่ต้ งั ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีดงั ต่อไปนี้
ชื่อบริษัท
บริ ษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน)

บริษัทย่อยทางตรง
บริ ษทั เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์ จํากัด

ทีต่ ้งั
930/1 ซอยประดู่1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 10120

173/2 หมู่ที่ 5 ถนนสุ ขาภิบาล 8
ตําบลบึง อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230

บริ ษทั วาโก้กบินทร์บุรี จํากัด

121, 121/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุ วรรณศร ตําบลนนทรี
อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

บริ ษทั วาโก้ลาํ พูน จํากัด

99, 99/4 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลป่ าสัก
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 51000

บริ ษทั โทรา 1010 จํากัด
(จัดตั้งบริ ษทั ในเดือนมกราคม 2554)

930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 10120

บริษัทย่อยทางอ้ อม
บริ ษทั ภัทยากบินทร์บุรี จํากัด

123, 123/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุ วรรณศร ตําบลนนทรี
อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

บริ ษทั มีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสําคัญกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นงบการเงินนี้ จึงอาจ
ไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมีอยู่หรื อผลการดําเนิ นงานซึ่ งอาจเกิ ดขึ้นในกรณี ที่บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นงานโดย
ปราศจากความสัมพันธ์ดงั กล่าว
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2.

เกณฑ์ การเสนองบการเงิน
2.1 งบการเงินของบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง
“การนําเสนองบการเงิน” ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ลง
วันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่ องการจัดทําและส่ งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผล
การดําเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรู ปแบบการนําเสนองบการเงินไม่แตกต่าง
อย่างมีสาระสําคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่ องกําหนด
รายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นาํ มาแสดงเปรี ยบเทียบได้แสดงตามรู ปแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง
กับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
2.2

บริ ษทั จัดทําบัญชี เป็ นเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐาน
การบัญชีและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย

2.3

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20

ภาษีเงินได้
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุ น้
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ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั มาเริ่ มถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับ
ใช้ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับงวดที่เริ่ มใช้มาตรฐานดังกล่าว ยกเว้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ องภาษีเงินได้ ซึ่ งบริ ษทั พิจารณาว่าจะมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญ
ต่องบการเงิน ดังนั้นบริ ษทั จะต้องจัดทํางบการเงินด้วยวิธีปรับย้อนหลังสําหรับมาตรฐานการ
บัญชีดงั กล่าวเมื่อเริ่ มถือปฏิบตั ิ
2.4

งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของบริ ษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย โดย
ได้ตดั รายการค้าและยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญระหว่างกัน
บริ ษทั ย่อย หมายถึ ง บริ ษทั ที่ บริ ษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) ได้เข้าถื อหุ ้นโดยทางตรงและ
ทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ออก หรื อที่บริ ษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) สามารถควบคุม
การกําหนดนโยบายการเงินและการดําเนินงานของกิจการได้
บริ ษทั ย่อยซึ่งแสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แก่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
อัตราการ
อัตราการ
ถือหุ้นร้ อยละ ถือหุ้นร้ อยละ
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยทางตรง
บริ ษทั เอสอาร์.ดับบลิว.การ์ เมนท์ จํากัด
บริ ษทั วาโก้กบินทร์ บุรี จํากัด
บริ ษทั วาโก้ลาํ พูน จํากัด
บริ ษทั โทรา 1010 จํากัด
บริษัทย่อยทางอ้ อม (ถือหุ้นโดยบริษัท เอสอาร์ .ดับบลิว.การ์ เมนท์ จํากัด)
บริ ษทั ภัทยากบินทร์บุรี จํากัด
* จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ในเดือนมกราคม 2554

99.94
99.99
99.99
99.97*

99.94
99.99
99.99
-

99.93

99.93
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2.5

3.

งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้
มีการจัดประเภทรายการใหม่ โดยแสดงขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
จํานวน 59,643,457 บาท (บริ ษทั : 58,339,407 บาท) รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ซึ่ งเดิ มได้แสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริ หาร เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการใน
งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกใหม่ และปรับปรุงใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และ
ปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งกําหนดให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญ ชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลังวัน ที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้น ไป เพื่อ จัด ทํา และนํา เสนองบการเงิ น นี้ โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังต่อไปนี้
3.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง “การนําเสนองบการเงิน”
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง “การนําเสนองบการเงิน” มีการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด
เกี่ยวกับการแสดงรายการในงบการเงิน จึงมีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการใหม่สาํ หรับ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่ งนํามาแสดง
เปรี ยบเทียบ
3.2

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง “ผลประโยชน์ของพนักงาน”
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง “ผลประโยชน์
ของพนักงาน” มาใช้เป็ นครั้งแรก (ดูหมายเหตุขอ้ 4.12.2) ทั้งนี้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การใน
อดี ตโดยการปรั บปรุ งกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่ งเป็ นไปตามการปฏิ บ ัติ ในช่ วงการ
เปลี่ยนแปลงที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม
2554 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเพิ่มขึ้น
กําไรสะสมต้นงวดลดลง
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมลดลง

383,701,449
383,659,180
42,269

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

282,372,287
282,372,287
-
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3.3

4.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง “อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน”
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง
2552) เรื่ อง “อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน” มาใช้เป็ นครั้ งแรก ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
เลือกใช้วิธีราคาทุนในการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู ้รายการสําหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
โดยแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้โอนที่ดิน
และอาคารเพื่อให้เช่าซึ่ งมีราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จํานวน
84,366,398 บาท และ 89,226,290 บาท ตามลําดับ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และจํานวน
90,648,011 บาท และ 92,003,939 บาท ตามลําดับ ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ จากที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่
ได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชีดงั ต่อไปนี้
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และ
กระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือซึ่งจะถึงกําหนดภายในสามเดือน
4.2

การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขายจะรับรู ้เมื่อสิ ทธิ ความเป็ นเจ้าของสิ นค้าได้โอนให้กบั ลูกค้าซึ่ งตามปกติจะ
เกิดขึ้นทันทีที่ได้ส่งสิ นค้าไปให้ลูกค้าตามคําสัง่ ซื้อของลูกค้านั้น
ในกรณี ของการขายส่ งออก บริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายเมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้าให้แก่ผรู ้ ับจ้าง
ขนส่ งสิ นค้า ซึ่งทําหน้าที่เป็ นตัวแทนจากผูซ้ ้ือ
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริ การแล้ว
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปั นผลจากเงิ นลงทุนถือเป็ นรายได้เมื่อมีการ
ประกาศจ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
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4.3

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงในราคาทุนสุ ทธิหลังจากหักค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ กํา หนดขึ้ น โดยประมาณจํา นวนหนี้ ที่ ค าดว่ า จะเรี ย กเก็ บ เงิ น ไม่ ไ ด้
การประมาณดังกล่ าวอาศัยประสบการณ์ ของบริ ษ ทั ในการเก็บเงิ นจากลู กหนี้ ประกอบกับการ
พิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี้แต่ละรายด้วย

4.4

สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของ
สิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคํานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่ ผลขาดทุนจากการ
ลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเนื่ องจากการลดลงของมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับปรับปรุ งกับราคาทุนของ
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา คํานวณจากค่าวัสดุ ค่าแรงและค่าโสหุ ย้ การผลิต มูลค่าสุ ทธิ
ที่จะได้รับของสิ นค้าประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุ รกิ จ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่
จําเป็ นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสิ นค้านั้นได้

4.5

เงินลงทุน
หลักทรัพย์เผือ่ ขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์หุ้นทุนที่เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนใช้ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้าย
ของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (Net asset value) มูลค่ายุติธรรม
ของพันธบัตรและหุ น้ กูค้ าํ นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนเสนอซื้อล่าสุ ดของสมาคมตราสารหนี้ไทย
หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนทัว่ ไปและตราสารหนี้ จะถือจนครบกําหนดแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายรับรู ้ในองค์ประกอบ
อื่ นของส่ วนของเจ้าของ ในกรณี ที่มีการด้อยค่าของเงิ นลงทุนจะรั บรู ้ ผลขาดทุนนั้น ทันที ใ น
งบกําไรขาดทุน
ราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จาํ หน่ายคํานวณตามวิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่
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4.6

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย ที่ดินและอาคารเพื่อให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารเพื่อให้เช่าคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สิ นทรัพย์เท่ากับ 20 ปี

4.7

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม ค่าเสื่ อมราคา
คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ค่าปรับปรุ งที่ดิน
20 ปี
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
20 - 25 ปี
5 ปี
เครื่ องตกแต่งติดตั้ง
อุปกรณ์สาํ นักงาน
5 - 10 ปี
เครื่ องจักร
5 - 10 ปี
เครื่ องมือเครื่ องใช้
3 - 5 ปี
ยานพาหนะ
5 - 7 ปี
ค่า เสื่ อ มราคาบัน ทึก เป็ นค่าใช้จ่า ยประจํา ปี หรื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของต้น ทุน การผลิตแล้ว แต่
กรณี

4.8

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่ องหมายการค้า และค่าสมาชิกสโมสรและ
สนามกอล์ฟ
สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ ายสะสม ค่าตัดจําหน่ ายคํานวณโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุสญ
ั ญาหรื ออายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่ องหมายการค้า
ค่าสมาชิกสโมสรและสนามกอล์ฟ

3 - 10 ปี
10 ปี
ตามอายุสญ
ั ญา
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4.9

สิ ทธิการเช่า
สิ ทธิ การเช่าของบริ ษทั แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสม ค่าตัดจําหน่ ายของสิ ทธิ การเช่า
ของบริ ษทั กําหนดตัดบัญชีตามอายุสญ
ั ญาเช่าโดยวิธีเส้นตรง

4.10

รายการที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั แปลงค่ารายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็ นเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ เกิ ดรายการ เมื่ อบริ ษ ัทรั บหรื อจ่ ายชําระหนี้ บริ ษ ัทจะบันทึ กกําไรขาดทุ นจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดกําไรขาดทุนนั้น บริ ษทั แปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่
เป็ นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่ งคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นเงินบาท
ตามอัตราอ้างอิ งของธนาคารแห่ งประเทศไทย ณ วันนั้น บริ ษ ัทรั บรู ้ ก ําไรขาดทุ นจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน

4.11

สํารองเผือ่ ผลขาดทุนจากสิ นค้ารับคืน
บริ ษทั ได้มีการตั้งสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการรับคืนสิ นค้า ในส่ วนการขายที่มีขอ้ ตกลงกับ
ลูกค้าว่าสามารถคืนได้ในกําหนดเวลาที่ตกลงร่ วมกัน ซึ่ งประมาณการจากข้อมูลการรั บคืน
สิ นค้าในอดีต นอกจากนั้นบริ ษทั ยังได้สาํ รองเผือ่ การลดลงของมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับของสิ นค้า
ดังกล่าวด้วย

4.12

ผลประโยชน์พนักงาน
4.12.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พซึ่ งเป็ นแผนการจ่ายสมทบตามที่
กําหนดไว้ สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย และมีการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสม
เข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด
รายการนั้น
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4.12.2 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเพื่อจ่ าย
ให้แ ก่ พ นัก งานตามพระราชบัญ ญัติ คุ ม้ ครองแรงงานและระเบี ย บการเกษี ย ณอายุ
พนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยคํานวณผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าวจาก
ข้อสมมติฐานทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่ งเป็ นการประมาณ
การจากมู ลค่าปั จ จุ บ ัน ของกระแสเงิ น สดของผลประโยชน์ ที่ค าดว่ า จะต้องจ่ า ยใน
อนาคตโดยคํานวณบนพื้นฐานของข้อสมมติฐานทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย อันได้แก่
เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงานและปั จจัยอื่นๆ ทั้งนี้ อตั ราคิด
ลดที่ใช้ในการคํานวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานอ้างอิง
จากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรั ฐบาล กําไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ ทั้งนี้
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเพื่อ
กระจายต้น ทุ น ดัง กล่ า วตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน อย่างไรก็ตาม ในการนํา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง “ผลประโยชน์ของพนักงาน” มาใช้เป็ นครั้งแรก
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเลือกรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตสําหรับภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานหลังออกจากงาน โดยการปรับปรุ งกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ซึ่ งเป็ นไปตามการปฏิบตั ิในช่ วงการเปลี่ยนแปลงที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับดังกล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 3.2)
4.13

ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยแสดงอยูใ่ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน
อื่นหรื อหนี้ สินหมุนเวียนอื่น กําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ารับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน

4.14

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คาํ นวณจากเงินได้ทางภาษีและบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามจํานวนที่จ่ายและที่ได้ต้ งั ค้าง
จ่ายไว้สาํ หรับปี
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5.

4.15

กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ของหุ ้นสามัญที่ออกและชําระแล้วระหว่างปี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าอื่น
เพื่อนํามาคํานวณกําไรต่อหุน้ ปรับลด

4.16

ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป บริ ษทั ต้องอาศัยดุลยพินิจ
ของผูบ้ ริ ห ารในการกํา หนดนโยบายการบัญ ชี การประมาณการและการตั้ง ข้อ สมมติฐ าน
หลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสิ นทรั พย์ หนี้ สินและการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของปี บัญชี ถึ งแม้ว่าการประมาณการของผูบ้ ริ หาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น

เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริ ษทั มีเงินลงทุนชัว่ คราว ดังนี้

เงินฝากประจํา
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย – ตราสารทุน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย – ตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดไม่เกิน 1 ปี

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2554
2553
540,112,290
399,000,000
68,109,457
103,669,622
456,202,927
184,122,462
160,000,000
149,864,888
1,224,424,674
836,656,972

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2554
2553
485,000,000
250,000,000
60,334,100
456,202,927
184,122,462
160,000,000
149,864,888
1,101,202,927
644,321,450
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รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผือ่ ขายระยะสั้นมีดงั นี้
หน่ วย : บาท
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหน่ าย
31 ธันวาคม
2554
หลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
ตราสารทุน
- หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์
- หุน้ กู้

งบการเงินรวม
กําไรขั้นต้ น
ขาดทุนขั้นต้ น
ทีย่ งั ไม่ ได้ เกิดขึน้
ทีย่ งั ไม่ ได้ เกิดขึน้

มูลค่ ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2554

67,770,601

338,856

308,184,807
10,024,402
138,784,950
456,994,159

113

(256,070)
(49,856)
(485,419)
(791,345)

113

68,109,457
307,928,850
9,974,546
138,299,531
456,202,927
หน่ วย : บาท

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหน่ าย
31 ธันวาคม
2553
หลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
ตราสารทุน
- หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์
- หุน้ กู้

งบการเงินรวม
กําไรขั้นต้ น
ขาดทุนขั้นต้ น
ทีย่ งั ไม่ ได้ เกิดขึน้
ทีย่ งั ไม่ ได้ เกิดขึน้

มูลค่ ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2553

103,277,031

392,591

-

103,669,622

159,555,662
10,172,229
15,250,660
184,978,551

-

(780,616)
(36,220)
(39,253)
(856,089)

158,775,046
10,136,009
15,211,407
184,122,462
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หน่ วย : บาท
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหน่ าย
31 ธันวาคม
2554
หลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
ตราสารหนี้
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์
- หุน้ กู้

308,184,807
10,024,402
138,784,950
456,994,159

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรขั้นต้ น
ขาดทุนขั้นต้ น
ทีย่ งั ไม่ ได้ เกิดขึน้
ทีย่ งั ไม่ ได้ เกิดขึน้

มูลค่ ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2554

113
113

(256,070)
(49,856)
(485,419)
(791,345)

307,928,850
9,974,546
138,299,531
456,202,927
หน่ วย : บาท

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหน่ าย
31 ธันวาคม
2553
หลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
ตราสารทุน
- หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์
- หุน้ กู้

60,000,000
159,555,662
10,172,229
15,250,660
184,978,551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรขั้นต้ น
ขาดทุนขั้นต้ น
ทีย่ งั ไม่ ได้ เกิดขึน้
ทีย่ งั ไม่ ได้ เกิดขึน้

มูลค่ ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2553

334,100

-

60,334,100

-

(780,616)
(36,220)
(39,253)
(856,089)

158,775,046
10,136,009
15,211,407
184,122,462

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดไม่เกิน 1 ปี มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน
กําไรขั้นต้ น
ขาดทุนขั้นต้ น
ตัดจําหน่ าย
ทีย่ งั ไม่ ได้ เกิดขึน้
ทีย่ งั ไม่ ได้ เกิดขึน้
31 ธันวาคม
2554
ตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกําหนด
หุน้ กู้

160,000,000
160,000,000

442,560
442,560

(40,306)
(40,306)

มูลค่ ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2554
160,402,254
160,402,254
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หน่ วย : บาท
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหน่ าย
31 ธันวาคม
2553
ตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกําหนด
หุน้ กู้
ตัว๋ แลกเงิน

6.

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรขั้นต้ น
ขาดทุนขั้นต้ น
ทีย่ งั ไม่ ได้ เกิดขึน้
ทีย่ งั ไม่ ได้ เกิดขึน้

90,143,889
59,720,999
149,864,888

มูลค่ ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2553

641,641
641,641

-

90,785,530
59,720,999
150,506,529

ลูกหนีก้ ารค้ า - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริ ษทั มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ภายใน 3 เดือน
ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน
ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน
12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า – สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2554
2553
528,891,791
500,502,674

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
611,201,994
570,632,817

13,262,739
3,829,870
4,038,568
491,756
550,514,724
(177,631)
550,337,093

36,157,622
3,677,237
4,038,568
491,756
655,567,177
(177,631)
655,389,546

12,786,306
1,321,045
5,403,952
177,422
520,191,399
(177,631)
520,013,768

24,524,661
1,242,086
5,403,952
177,422
601,980,938
(177,631)
601,803,307
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7.

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

เพิม่ ขึน้

รับชําระ

หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554

งบการเงินรวม
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บริ ษทั ไหมทอง จํากัด
- บริ ษทั เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จํากัด
- บริ ษทั เอราวัณสิ่ งทอ จํากัด
รวม

3,600,000
5,000,000
90,000,000
98,600,000

20,000,000
80,000,000
100,000,000

(3,600,000)
(16,000,000)
(80,000,000)
(99,600,000)

9,000,000
90,000,000
99,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บริ ษทั เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จํากัด
- บริ ษทั เอราวัณสิ่ งทอ จํากัด
รวม

5,000,000
90,000,000
95,000,000

20,000,000
80,000,000
100,000,000

(16,000,000)
(80,000,000)
(96,000,000)

9,000,000
90,000,000
99,000,000

บริ ษทั มีความสัมพันธ์กบั กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวโดยมีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ ตั้งแต่ร้อยละ10
เงิ นให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกันดังกล่าวคิดดอกเบี้ ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงิ นฝากประจํา
ธนาคารบวกอัตราที่บริ ษทั กําหนดและภาษีธุรกิจเฉพาะ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคิดกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวอยูร่ ะหว่างร้อยละ 4.50 ถึง 5.00 ต่อปี (บริ ษทั
: ร้อยละ 4.50 ถึง 5.00 ต่อปี ) และสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 อยูร่ ะหว่างร้อยละ 3.25 ถึง 4.50 ต่อปี
(บริ ษทั : ร้อยละ 3.25 ถึง 3.50 ต่อปี )
8.

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นอืน่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นอื่นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเป็ นเงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั แห่ งหนึ่ งในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม โดยมีอตั ราดอกเบี้ย
ร้อยละ 6.25 ต่อปี และ ร้อยละ 5.50 ต่อปี ตามลําดับ
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9.

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่างทาง

2554
395,188,296
205,846,764
298,032,095
18,355,154
917,422,309

2553
360,970,818
172,825,298
175,376,758
23,931,157
733,104,031

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
395,691,801
355,851,514
153,755,712
123,368,307
170,026,899
102,329,834
18,355,154
23,931,157
737,829,566
605,480,812

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สิ นค้าคงเหลือที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํ นวน 84.14 ล้านบาท และ 69.14 ล้านบาท ตามลําดับ (2553 : 95.68 ล้านบาท และ
73.15 ล้านบาท ตามลําดับ)
บริ ษทั รั บรู ้ ค่าใช้จ่ายจากการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลื อจากการลดลงของมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 60.71 ล้านบาท
และ 57.00 ล้านบาท ตามลําดับ (2553: 59.64 ล้านบาท และ 58.34 ล้านบาท ตามลําดับ)
10. สิ นทรัพย์ ทถี่ ือไว้ เพือ่ ขาย
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 บริ ษทั ได้มีการทําสัญญาจะซื้ อจะขายที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง (“ผูซ้ ้ื อ”) ในราคาประมาณ 183 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้รับเงินล่วงหน้า
สําหรับค่าที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างดังกล่าวแล้วจํานวน 105 ล้านบาท เนื่ องจากการรังวัดโฉนดที่ดินเพื่อ
แบ่งแยกอยูใ่ นระหว่างดําเนิ นการ บริ ษทั จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขายที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
ดังกล่าว โดยทําสัญญาเข้าถือกรรมสิ ทธิ์รวมในที่ดินและสัญญาชดเชยผลขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
กับผูซ้ ้ื อเพิ่มเติม เพื่อให้ผซู ้ ้ื อเข้าถือกรรมสิ ทธิ์ รวมในที่ดินส่ วนหนึ่ งของบริ ษทั โดยกําหนดราคาค่าที่ดิน
และค่าชดเชยผลขาดทุนจากการเลิ กใช้ทรั พย์สินเป็ นจํานวนเงิ นรวม 105 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่ อวันที่
23 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ได้ทาํ การจดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ รวมในที่ดินส่ วนดังกล่าวให้กบั ผูซ้ ้ื อ โดยถือเอา
เงินรับล่วงหน้าค่าขายสิ นทรัพย์ดงั กล่าวข้างต้นเป็ นการชําระราคา บริ ษทั จึงได้บนั ทึกกําไรจากการจําหน่าย
สิ นทรั พย์สําหรับส่ วนของที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างที่ได้โอนขายโดยให้มีการถือกรรมสิ ทธิ์ รวมดังกล่าว
จํานวน 100.45 ล้านบาท นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเข้าถือกรรมสิ ทธิ์ รวมใน
ที่ดินดังกล่าว โดยตกลงที่จะให้ผซู ้ ้ื อถือกรรมสิ ทธิ์ รวมในที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยเพิ่มเติมอีกในภายหลังสําหรับส่ วนที่เหลือ ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
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จึ งได้จดั ประเภทที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ างส่ วนที่ จะโอนต่อไปดังกล่าวเป็ นสิ นทรั พย์ที่ถือไว้เพื่อขายในงบ
การเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการซึ่ งมีราคาตามบัญชี จาํ นวน 5.33 ล้านบาท และ 1.61 ล้านบาท
ตามลําดับ
ต่อมาวันที่ 30 มีนาคม 2554 บริ ษทั ได้ทาํ การจดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ รวมในที่ดินเพิ่มเติมสําหรับส่ วนที่
เหลือให้กบั ผูซ้ ้ื อ และบริ ษทั ได้รับชําระราคาค่าที่ดินและค่าชดเชยการเลิกใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องจํานวน
17.66 ล้านบาท และ 18.07 ล้านบาท ตามลําดับ ดังนั้นบริ ษทั จึงได้ปรับปรุ งตัดบัญชีสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อ
ขายจํานวน 1.61 ล้านบาท และบันทึกกําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์จาํ นวน 33.35 ล้านบาท โดยแสดง
รวมอยูใ่ นรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้นตกลงที่จะโอนกรรมสิ ทธิ์ ในอาคารบนที่ดินดังกล่าวให้กบั ผูซ้ ้ื อ
และกําหนดราคาค่าอาคารและค่าชดเชยผลขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเป็ นจํานวนเงิน
37.80 ล้านบาท และ 4.20 ล้านบาท ตามลําดับ โดยบริ ษทั ย่อยได้รับเงินล่วงหน้าสําหรับค่าอาคารและ
ค่าชดเชยผลขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สินดังกล่าวแล้วเป็ นจํานวนเงินรวม 42 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2554 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ หนังสื อยินยอมให้ผซู ้ ้ื อเข้าทําการรื้ อถอนทรัพย์สินตามที่ตกลงกัน และ
รับรู ้กาํ ไรจากค่าชดเชยผลขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สินจํานวน 2.42 ล้านบาท โดยแสดงรวมอยูใ่ นรายได้อื่น
ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ต่อมาวันที่ 23 กันยายน 2554 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ การโอนกรรมสิ ทธิ์ในอาคารให้กบั ผูซ้ ้ือ ดังนั้น บริ ษทั ย่อย
จึง ได้ปรับปรุ งตัด บัญชีสิน ทรัพ ย์ที่ถือไว้เ พื่อขาย และเงิน รับล่วงหน้าค่าขายสิ นทรัพ ย์ถาวรภายใต้
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น จํานวน 1.94 ล้านบาท และ 37.80 ล้านบาท ตามลําดับ และบันทึกกําไรจากการจําหน่าย
สิ นทรัพย์จาํ นวน 35.87 ล้านบาท โดยแสดงรวมอยูใ่ นรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554
11. เงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระผูกพัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เป็ นเงินฝากประจําประเภทมีกาํ หนดระยะเวลา 12 เดือน จํานวน 1.5 ล้านเหรี ยญฮ่องกง ซึ่ ง
บริ ษทั ได้นาํ ไปคํ้าประกันสิ นเชื่ อจากสถาบันการเงินให้กบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง (ดูหมายเหตุ
ข้อ 31)
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท

หน่ วย : บาท
สั ดส่ วนการถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชําระแล้ ว
ร้ อยละ
วิธีราคาทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
2554
2553

ประเภทกิจการ

บริษัทย่ อย
บริ ษทั เอสอาร์. ดับบลิว. การ์เมนท์ จํากัด ผลิตเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป
บริ ษทั วาโก้กบินทร์ บุรี จํากัด
ผลิตเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป
บริ ษทั วาโก้ลาํ พูน จํากัด
ผลิตเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป
บริ ษทั โทรา 1010 จํากัด
จําหน่ายเสื้ อผ้า
สําเร็ จรู ป
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย

20,000,000 20,000,000
50,000,000 50,000,000
50,000,000 50,000,000
10,000,000
-

99.94
99.99
99.99
99.97

99.94
99.99
99.99
-

22,037,000
49,999,300
49,999,300
9,997,000

22,037,000
49,999,300
49,999,300
-

132,032,600

122,035,600

13. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หุน้ ทุน
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
- บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ตราสารหนี้
รวม
เงินลงทุนทัว่ ไป
หุน้ ทุน
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
- บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หุน้ กู้

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

2554

2553

733,276,339
374,102,791
(3,000,000)
371,102,791
316,582,745
1,420,961,875

663,478,148
318,835,334
(3,000,000)
315,835,334
474,363,763
1,453,677,245

720,376,339
374,102,791
(3,000,000)
371,102,791
316,582,745
1,408,061,875

651,253,148
318,835,334
(3,000,000)
315,835,334
474,363,763
1,441,452,245

285,825,674
(25,939,942)
259,885,732
127,426,544
(28,064,987)
99,361,557
359,247,289

287,870,674
(39,253,942)
248,616,732
127,426,544
(27,859,987)
99,566,557
348,183,289

285,825,674
(25,939,942)
259,885,732
124,156,544
(28,064,987)
96,091,557
355,977,289

287,870,674
(39,253,942)
248,616,732
124,156,544
(27,859,987)
96,296,557
344,913,289

167,500,000
167,500,000
1,947,709,164

257,500,000
257,500,000
2,059,360,534

167,500,000
167,500,000
1,931,539,164

257,500,000
257,500,000
2,043,865,534
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13.1

รายละเอียดเงินลงทุนในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (หมายเหตุขอ้ 28)
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

ชื่ อบริษัท

ประเภท
กิจการ

ลักษณะ
ความสั มพันธ์

ทุนชํ าระแล้ ว
2554
พันบาท

2553
พันบาท

สั ดส่ วนเงินลงทุน
ร้ อยละ
2554
2553

ราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคายุติธรรม

2554

2553

2554

2553

สั ดส่ วนเงินลงทุน
ร้ อยละ
2554
2553

ราคาทุน

ราคายุติธรรม

2554

2553

2554

2553

หลักทรัพย์ เผื่อขาย
บริ ษทั เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ จํากัด
(มหาชน)

ธุ รกิจสิ่ งทอ

ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั
ถือหุ น้ เกินกว่า 10%

108,000

108,000

18.15

16.91

64,615,035

51,365,100

190,108,845

169,852,875

18.15

16.91

64,615,035

51,365,100

190,108,845

169,852,875

บริ ษทั ไอซี ซี อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํากัด (มหาชน)

ผูจ้ ดั จําหน่าย

ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั
ถือหุ น้ เกินกว่า 10%

290,634

290,634

3.92

3.81

144,639,849

130,209,863

490,074,010

451,085,793

3.82

3.71

134,814,849

120,384,863

477,174,010

438,860,793

การลงทุน

ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั

494,034

494,034

0.47

0.45

34,975,209
244,230,093

32,821,579
214,396,542

53,093,484
733,276,339

42,539,480
663,478,148

0.47

0.45

34,975,209
234,405,093

32,821,579
204,571,542

53,093,484
720,376,339

42,539,480
651,253,148

บริ ษทั สหพัฒนา อินเตอร์ โฮลดิ้ง
จํากัด (มหาชน)
รวมหลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
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13.1

รายละเอียดเงินลงทุนในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (ต่อ) (หมายเหตุขอ้ 28)
ชื่ อบริษัท

ประเภทกิจการ

ลักษณะความสั มพันธ์

ทุนชํ าระแล้ ว
2554
พันบาท

เงินลงทุนทัว่ ไป
บริ ษทั เอส. ที. จี. ซี . จํากัด
บริ ษทั แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จํากัด
บริ ษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
บริ ษทั เอสเอสดีซี (ไทเกอร์ เท็กซ์) จํากัด
บริ ษทั ที.ยู.ซี . อีลาสติก จํากัด
บริ ษทั ไทยแน็กซิ ส จํากัด
บริ ษทั วีน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั ราชาอูชิโน จํากัด
บริ ษทั แชมป์ เอช จํากัด
บริ ษทั ไทยมอนสเตอร์ จํากัด
บริ ษทั เบล เมซอง (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จํากัด
บริ ษทั มอร์ แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ไฟว์สตาร์ พลัส จํากัด
บริ ษทั แฮร์ เซอร์ วสิ (ไทย) จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล คอมเมอร์ เชียล โคออดิเนชัน่ (ฮ่องกง)
บริ ษทั ศรี ราชา บีเอสซี โบว์ลิ่ง จํากัด
บริ ษทั มิตรพัฒนา โฮมช้อปปิ้ ง จํากัด
บริ ษทั อินโดนีเซี ยวาโก้ จํากัด
บริ ษทั โดม คอม โพสิ ต จํากัด
บริ ษทั วาเซดะ เอ็ดดูเคชัน่ (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั ไทย บุนกะ แฟชัน่ จํากัด
บริ ษทั ซันร้อยแปด จํากัด
บริ ษทั จาโนเม่ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั เอราวัณสิ่ งทอ จํากัด
บริ ษทั บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จํากัด
บริ ษทั ฟูจิคซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั ไดโอส(ไทยแลนด์) จํากัด
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
* สุ ทธิจากค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า

วิจยั สิ่ งทอ
สิ่ งทอ
ผลิตเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป
ธุ รกิจฟอกย้อม
ผลิตยางยืด
ผลิตแถบตรา
ธุ รกิจขายตรง
ผลิตผ้าขนหนู
ผลิตเสื้ อผ้า
ผลิตเสื้ อผ้า
ธุ รกิจขายตรงและอินเตอร์ เน็ต
ผลิตเส้นใยสแปนเด็กซ์
จัดจําหน่ายสิ นค้ามอร์ แกน
ผลิตเสื้ อหนังสัตว์
ร้านตัดผม
ตัวแทนขาย
โบว์ลิ่ง
ธุ รกิจขายตรงและอินเตอร์ เน็ต
ผลิตเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป
ผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์รถยนต์
สถาบันการศึกษา
สถาบันสอนการออกแบบ
ค้าปลีก
ผลิตจักรเย็บผ้า
ปั่ นด้ายและทอผ้า
ผลิตและส่ งออกถุงเท้า
จําหน่ายเส้นด้าย
นําเข้าและจําหน่ายเมล็ดกาแฟ ใบชา

ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ถือหุ น้ เกินกว่า 10%

2553
พันบาท

2,500
2,500
20,000
20,000
30,000
30,000
324,000 324,000
160,000 160,000
20,000
20,000
30,000
10,000
81,000
81,000
40,000
40,000
20,000
20,000
80,000
1,350,000 1,350,000
25,000
25,000
50,000
50,000
25,000
8,805
8,805
47,000
47,000
30,000
108,472 108,472
90,000
72,500
56,000
56,000
25,000
25,000
100,000 100,000
88,000
88,000
181,832 181,832
143,200 102,300
30,000
7,500
-

สั ดส่ วนเงินลงทุน
ร้ อยละ
2554
2553

13.00
17.80
14.67
18.72
10.75
16.46
17.90
4.47
10.00
5.00
2.00
12.00
17.00
18.00
4.26
6.00
8.33
7.14
8.00
5.00
7.73
15.18
12.22
11.00
5.50

13.00
17.80
14.67
18.72
10.75
16.46
17.90
4.47
10.00
5.00
11.63
2.00
12.00
17.00
15.00
18.00
4.26
5.67
6.00
10.34
7.14
8.00
5.00
7.73
15.18
12.22
-

งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี *
2554
2553

355,812
3,560,000
11,611,400
68,854,841
10,258,080
2,865,803
14,352,367
2,847,410
4,000,000
300,000
27,000,000
3,000,000
670,000
6,508,176
900,000
4,000,000
430,000
15,393,680
63,853,163
15,000,000
3,300,000
825,000
259,885,732

355,812
3,560,000
11,611,400
68,854,841
10,258,080
2,865,803
10,772,367
2,847,410
4,000,000
600,000
27,000,000
3,000,000
614,000
770,000
122,000
6,508,176
1,200,000
4,000,000
430,000
15,393,680
63,853,163
10,000,000
248,616,732

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี *
2554
2553

355,812
3,560,000
11,611,400
68,854,841
10,258,080
2,865,803
14,352,367
2,847,410
4,000,000
300,000
27,000,000
3,000,000
670,000
6,508,176
900,000
4,000,000
430,000
15,393,680
63,853,163
15,000,000
3,300,000
825,000
259,885,732

355,812
3,560,000
11,611,400
68,854,841
10,258,080
2,865,803
10,772,367
2,847,410
4,000,000
600,000
27,000,000
3,000,000
614,000
770,000
122,000
6,508,176
1,200,000
4,000,000
430,000
15,393,680
63,853,163
10,000,000
248,616,732

งบการเงินรวม
เงินปันผลรับ
2554
2553

356,000
1,980,000
2,426,228
1,376,000
362,010
537,000
724,800
800,000
2,831,890
240,000
1,700,000
827,916
625,000
14,786,844

712,000
1,760,000
1,516,392
1,720,000
444,285
1.074,000
724,800
1,000,000
300,000
514,434
1,700,000
11,465,911

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับ
2554
2553

356,000
1,980,000
2,426,228
1,376,000
362,010
537,000
724,800
800,000
2,831,890
240,000
1,700,000
827,916
625,000
14,786,844

712,000
1,760,000
1,516,392
1,720,000
444,285
1.074,000
724,800
1,000,000
300,000
514,434
1,700,000
11,465,911
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13.2

กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายเงินลงทุน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายเงินลงทุน ประกอบด้วย

งบการเงินรวม
2554
2553
กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายเงินลงทุน
- หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
347,385
- เงินลงทุนทัว่ ไป
(13,737,000)
รวมกําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายเงินลงทุน (13,389,615)

13.3

6,351,381
6,351,381

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(660,976)
(13,737,000)
(14,397,976)

5,437,379
5,437,379

กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผือ่ ขายระยะสั้นและระยะยาว ณ
วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น
ยอดปลายปี

งบการเงินรวม
2554
2553
632,339,996 549,619,887
96,124,944
82,720,109
728,464,940 632,339,996

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
629,882,976 547,289,294
95,170,080 82,593,682
725,053,056 629,882,976
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รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผือ่ ขายระยะยาว มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจําหน่ าย
31 ธันวาคม
2554
หลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
หลักทรัพย์ หุ้นทุน
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
รวม
ตราสารหนี้
- หุน้ กู้
รวม

งบการเงินรวม
กําไรขั้นต้ น
ขาดทุนขั้นต้ น
ทีย่ งั ไม่ เกิดขึน้
ทีย่ งั ไม่ เกิดขึน้

มูลค่ ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2554

244,230,093
133,427,115
377,657,208

489,046,246
241,820,731
730,866,977

(4,145,055)
(4,145,055)

733,276,339
371,102,791
1,104,379,130

317,385,380
317,385,380
695,042,588

630,020
630,020
731,496,997

(1,432,655)
(1,432,655)
(5,577,710)

316,582,745
316,582,745
1,420,961,875
หน่ วย : บาท

ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจําหน่ าย
31 ธันวาคม
2553
หลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
หลักทรัพย์ หุ้นทุน
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
รวม
ตราสารหนี้
- หุน้ กู้
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์
รวม

งบการเงินรวม
กําไรขั้นต้ น
ขาดทุนขั้นต้ น
ทีย่ งั ไม่ เกิดขึน้
ทีย่ งั ไม่ เกิดขึน้

มูลค่ ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2553

214,396,542
133,427,114
347,823,656

449,081,606
185,502,820
634,584,426

(3,094,600)
(3,094,600)

663,478,148
315,835,334
979,313,482

402,902,017
63,070,990
10,075,617
476,048,624
823,872,280

480,732
480,732
635,065,158

(1,640,793)
(441,877)
(82,923)
(2,165,593)
(5,260,193)

401,741,956
62,629,113
9,992,694
474,363,763
1,453,677,245
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หน่ วย : บาท
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจําหน่ าย
31 ธันวาคม
2554
หลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
หลักทรัพย์ หุ้นทุน
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
รวม
ตราสารหนี้
- หุน้ กู้
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรขั้นต้ น
ขาดทุนขั้นต้ น
ทีย่ งั ไม่ เกิดขึน้
ทีย่ งั ไม่ เกิดขึน้

มูลค่ ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2554

234,405,093
133,427,115
367,832,208

485,971,246
241,820,731
727,791,977

720,376,339
(4,145,055) 371,102,791
(4,145,055) 1,091,479,130

317,385,380
317,385,380
685,217,588

630,020
630,020
728,421,997

(1,432,655) 316,582,745
(1,432,655) 316,582,745
(5,577,710) 1,408,061,875
หน่ วย : บาท

ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจําหน่ าย
31 ธันวาคม
2553
หลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
หลักทรัพย์ หุ้นทุน
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
รวม
ตราสารหนี้
- หุน้ กู้
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรขั้นต้ น
ขาดทุนขั้นต้ น
ทีย่ งั ไม่ เกิดขึน้
ทีย่ งั ไม่ เกิดขึน้

มูลค่ ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2553

204,571,542
133,427,114
337,998,656

446,681,606
185,502,820
632,184,426

(3,094,600)
(3,094,600)

651,253,148
315,835,334
967,088,482

402,902,017
63,070,990
10,075,617
476,048,624
814,047,280

480,732
480,732
632,665,158

(1,640,793) 401,741,956
(441,877)
62,629,113
(82,923)
9,992,694
(2,165,593) 474,363,763
(5,260,193) 1,441,452,245
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13.4

ระยะเวลาที่จะครบกําหนดของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ระยะเวลาที่จะถึงกําหนดชําระของตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบ
กําหนดมีดงั ต่อไปนี้

1 ปี - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
2554
2553
147,500,000 237,500,000
20,000,000
20,000,000
167,500,000 257,500,000

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
147,500,000
237,500,000
20,000,000
20,000,000
167,500,000
257,500,000

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/
กําไรขั้นต้ น
ขาดทุนขั้นต้ น
ราคาทุนตัดจําหน่ าย ทีย่ งั ไม่ ได้ เกิดขึน้
ทีย่ งั ไม่ ได้ เกิดขึน้
31 ธันวาคม
2554
ตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกําหนด
หุน้ กู้

167,500,000

1,613,890

(315,436)

มูลค่ ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2554
168,798,454
หน่ วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/
กําไรขั้นต้ น
ขาดทุนขั้นต้ น
ราคาทุนตัดจําหน่ าย
ทีย่ งั ไม่ ได้ เกิดขึน้
ทีย่ งั ไม่ ได้ เกิดขึน้
31 ธันวาคม
2553
ตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกําหนด
หุน้ กู้

257,500,000

4,012,945

(242,498)

มูลค่ ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2553
261,270,447
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14. อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน - สุ ทธิ
หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
รวมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

30,837,512
101,284,381
132,121,893

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุ ทธิ

(42,895,603)
(42,895,603)
89,226,290

เพิม่ ขึน้

-

(4,773,827)
(4,773,827)
(4,773,827)

งบการเงินรวม
ลดลง

โอน/อืน่ ๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554

-

(276,401)
(276,401)

30,837,512
101,007,980
131,845,492

-

190,336
190,336
(86,065)

(47,479,094)
(47,479,094)
84,366,398
หน่ วย : บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2552
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
รวมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

31,539,396
101,284,381
132,823,777

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุ ทธิ

(38,030,457)
(38,030,457)
94,793,320

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

เพิม่ ขึน้

-

(4,865,146)
(4,865,146)
(4,865,146)

งบการเงินรวม
ลดลง

โอน/อืน่ ๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

(701,884)
(701,884)

-

30,837,512
101,284,381
132,121,893

(701,884)

-

(42,895,603)
(42,895,603)
89,226,290

4,773,827
4,865,146
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หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
รวมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

32,891,823
123,349,381
156,241,204

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน– สุ ทธิ

(64,237,265)
(64,237,265)
92,003,939

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
โอน/อืน่ ๆ

-

(5,497,162)
(5,497,162)
4,227,300
(1,269,862)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554

-

(1,826,401)
(1,826,401)

32,891,823
121,522,980
154,414,803

-

1,740,335
1,740,335
(86,066)

(67,994,092)
(67,994,092)
4,227,300
90,648,011
หน่ วย : บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2552
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
รวมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

37,242,601
140,704,395
177,946,996

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน– สุ ทธิ

(75,189,820)
(75,189,820)
102,757,176

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
โอน/อืน่ ๆ

-

(6,139,104)
(6,139,104)
(6,139,104)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

(2,738,750)
(17,355,014)
(20,093,764)

(1,612,028)
(1,612,028)

32,891,823
123,349,381
156,241,204

17,091,659
17,091,659
(3,002,105)

(1,612,028)

(64,237,265)
(64,237,265)
92,003,939

5,497,162
6,139,104
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมีดงั นี้

ที่ดิน
อาคาร

งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี
มูลค่ ายุติธรรม
30,837,512
109,216,800
53,528,886
114,939,400

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี
มูลค่ ายุติธรรม
32,891,823
184,228,000
57,756,188
138,552,600

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระแห่ งหนึ่ ง โดยใช้วิธี
วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost Approach) หรื อวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
รายการที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 และ 2553 ประกอบด้วย

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทางตรงที่เกิดจาก
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่ งก่อให้
เกิดรายได้ค่าเช่าสําหรับปี

งบการเงินรวม
2554
2553
7,876,200
12,767,218

4,998,612

5,243,561

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
12,469,600
15,212,818

5,947,567

4,454,254
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15. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
หน่ วย : บาท

ราคาทุน
ที่ดิน
ค่าปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํ นักงาน
เครื่ องจักร และเครื่ องมือเครื่ องใช้
ยานพาหนะ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํ นักงาน
เครื่ องจักร และเครื่ องมือเครื่ องใช้
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

เพิม่ ขึน้

งบการเงินรวม
ลดลง

398,457,211
3,687,081
350,487,538
441,630,678
903,907,287
53,286,028
2,151,455,823

40,370,363
49,500
7,686,678
15,691,995
4,927,569
68,726,105

(8,847,495)
(34,922,115)
(9,097,813)
(52,867,423)

22,671,401
21,432,646
26,061,518
70,165,565

438,827,574
3,736,581
373,158,939
461,902,507
910,738,685
49,115,784
2,237,480,070

(986,752)
(241,078,714)
(377,372,823)
(853,149,747)
(39,373,425)
(1,511,961,461)

(77,719)
(14,871,709)
(22,232,714)
(23,651,976)
(4,204,131)
(65,038,249)

7,282,418
33,938,603
7,897,212
49,118,233

(190,336)
(190,336)

(1,064,471)
(256,140,759)
(392,323,119)
(842,863,120)
(35,680,344)
(1,528,071,813)

29,322,939
668,817,301

73,461,342
77,149,198

(288,410)
(4,037,600)

(69,889,164)
86,065

32,606,707
742,014,964

โอน/อืน่ ๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554
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หน่ วย : บาท

ราคาทุน
ที่ดิน
ค่าปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํ นักงาน
เครื่ องจักร และเครื่ องมือเครื่ องใช้
ยานพาหนะ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํ นักงาน
เครื่ องจักร และเครื่ องมือเครื่ องใช้
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2552

เพิม่ ขึน้

402,106,105
5,233,079
379,431,662
450,953,684
897,793,270
47,487,718
2,183,005,518

4,926,057
10,914,106
9,288,090
25,128,253

(2,456,885)
(252,921,737)
(374,204,619)
(834,943,215)
(39,152,951)
(1,503,679,407)
11,773,399
691,099,510

งบการเงินรวม
ลดลง

โอน/อืน่ ๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

(2,036,866)
(1,386,776)
(17,355,014)
(5,578,955)
(8,508,988)
(3,489,780)
(38,356,379)

(1,612,028)
(159,222)
(11,589,110)
(8,670,108)
3,708,899
(18,321,569)

398,457,211
3,687,081
350,487,538
441,630,678
903,907,287
53,286,028
2,151,455,823

(75,860)
(15,421,257)
(23,440,294)
(26,379,790)
(3,037,828)
(68,355,029)

1,386,774
17,091,659
5,147,180
8,173,258
2,817,354
34,616,225

159,219
10,172,621
15,124,910
25,456,750

(986,752)
(241,078,714)
(377,372,823)
(853,149,747)
(39,373,425)
(1,511,961,461)

30,089,784
(13,136,992)

(79,065)
(3,819,219)

(12,461,179)
(5,325,998)

29,322,939
668,817,301

65,038,249
68,355,029
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หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553
ราคาทุน
ที่ดิน
ค่าปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํ นักงาน
เครื่ องจักร และเครื่ องมือเครื่ องใช้
ยานพาหนะ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํ นักงาน
เครื่ องจักร และเครื่ องมือเครื่ องใช้
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
โอน/อืน่ ๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554

359,952,905
2,237,838
182,556,716
305,548,420
536,274,559
39,840,537
1,426,410,975

40,370,363
6,522,403
13,524,066
4,487,354
64,904,186

(6,310,669)
(18,979,674)
(6,368,836)
(31,659,179)

9,191,401
4,919,498
13,489,535
27,600,434

400,323,268
2,237,838
191,748,117
310,679,652
544,308,486
37,959,055
1,487,256,416

(986,752)
(113,411,682)
(250,662,860)
(499,225,888)
(30,136,518)
(894,423,700)

(75,859)
(6,886,585)
(17,852,151)
(16,080,187)
(2,787,578)
(43,682,360)

4,860,982
17,997,331
6,113,285
28,971,598

(1,740,335)
(1,740,335)

(1,062,611)
(122,038,602)
(263,654,029)
(497,308,744)
(26,810,811)
(910,874,797)

12,897,024
544,884,299

33,352,377
54,574,203

(16,463)
(2,704,044)

(25,774,033)
86,066

20,458,905
596,840,524
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หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2552
ราคาทุน
ที่ดิน
ค่าปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํ นักงาน
เครื่ องจักรและเครื่ องมือเครื่ องใช้
ยานพาหนะ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
เครื่ องจักรและเครื่ องมือเครื่ องใช้
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
โอน/อืน่ ๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

359,952,905
3,783,836
182,556,716
300,799,400
529,526,231
35,762,792
1,412,381,880

3,542,766
10,015,015
6,705,525
20,263,306

(1,386,776)
(3,573,932)
(3,399,359)
(2,627,780)
(10,987,847)

(159,222)
4,780,186
132,672
4,753,636

359,952,905
2,237,838
182,556,716
305,548,420
536,274,559
39,840,537
1,426,410,975

(2,456,885)
(106,763,624)
(237,466,578)
(484,122,802)
(30,766,066)
(861,575,955)

(75,860)
(6,648,058)
(17,913,334)
(18,376,275)
(1,637,071)
(44,650,598)

1,386,774
3,153,588
3,273,189
2,266,619
10,080,170

159,219
1,563,464
1,722,683

(986,752)
(113,411,682)
(250,662,860)
(499,225,888)
(30,136,518)
(894,423,700)

3,102,814
553,908,739

16,270,546
(8,116,746)

(907,677)

(6,476,336)
(17)

12,897,024
544,884,299

43,682,360
44,650,598

ราคาทุนของสิ นทรัพย์ถาวรที่หักค่าเสื่ อมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
2553 ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนประมาณ 1,218.65 ล้านบาท และ 1,193.80 ล้านบาท ตามลําดับ
(บริ ษทั : 769.88 ล้านบาท และ 722.00 ล้านบาท ตามลําดับ)
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ได้โอนที่ดิน และสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
เป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยราคาตามบัญชีจาํ นวน 5.33
ล้านบาท และ 1.61 ล้านบาท ตามลําดับ เนื่ องจากเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 บริ ษทั มีการทําสัญญาจะซื้ อ
จะขายที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างดังกล่าวกับบริ ษทั แห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุขอ้ 10)
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16. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

เพิม่ ขึน้

งบการเงินรวม
ลดลง

โอน/อืน่ ๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวม

33,721,417
4,355,620
38,077,037

3,707,771
17,450
3,725,221

-

15,336
15,336

37,429,188
4,388,406
41,817,594

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวมค่าตัดจําหน่ายสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนระหว่างโอน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุ ทธิ

(22,357,463)
(2,510,176)
(24,867,639)
2,162,752
15,372,150

(3,433,451)
(350,212)
(3,783,663)
282,427

-

(15,336)

(25,790,914)
(2,860,388)
(28,651,302)
2,429,843
15,596,135

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

4,276,976

3,783,663
หน่ วย : บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2552

เพิม่ ขึน้

งบการเงินรวม
ลดลง

โอน/อืน่ ๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวม

31,778,854
4,444,729
36,223,583

1,942,563
8,000
1,950,563

(116,021)
(116,021)

18,912
18,912

33,721,417
4,355,620
38,077,037

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวมค่าตัดจําหน่ายสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนระหว่างโอน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุ ทธิ

(18,475,227)
(2,231,448)
(20,706,675)
1,982,303
17,499,211

(3,882,236)
(394,740)
(4,276,976)
199,361

116,012
116,012
-

(18,912)

(22,357,463)
(2,510,176)
(24,867,639)
2,162,752
15,372,150

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

3,846,066

4,276,976
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หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวม
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวมค่าตัดจําหน่ายสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนระหว่างโอน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
โอน/อืน่ ๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554

31,577,385
4,355,620
35,933,005

3,477,873
17,450
3,495,323

-

15,336
15,336

35,055,258
4,388,406
39,443,664

(21,149,657)
(2,510,175)
(23,659,832)
2,162,753
14,435,926
4,002,298

(3,193,986)
(350,212)
(3,544,198)
282,426

-

(15,336)

(24,343,643)
(2,860,387)
(27,204,030)
2,429,843
14,669,477
3,544,198
หน่ วย : บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2552
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวม
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวมค่าตัดจําหน่ายสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนระหว่างโอน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
โอน/อืน่ ๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

30,105,312
4,444,729
34,550,041

1,472,073
8,000
1,480,073

(116,021)
(116,021)

18,912
18,912

31,577,385
4,355,620
35,933,005

(17,542,099)
(2,231,447)
(19,773,546)
1,982,303
16,758,798
3,613,935

(3,607,558)
(394,740)
(4,002,298)
199,362

116,012
116,012
-

(18,912)

(21,149,657)
(2,510,175)
(23,659,832)
2,162,753
14,435,926
4,002,298
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17. สิ ทธิการเช่ า - สุ ทธิ
สิ ทธิการเช่า - สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553
สิ ทธิการเช่ า
ราคาทุน
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
สิ ทธิการเช่า – สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

33,754,000
(22,473,458)
11,280,542

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง

(1,209,723)
(1,209,723)

-

1,219,593

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554
33,754,000
(23,683,181)
10,070,819
1,209,723
หน่ วย : บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2552
สิ ทธิการเช่ า
ราคาทุน
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
สิ ทธิการเช่า – สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

34,014,000
(21,513,864)
12,500,136
1,218,390

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง

(1,219,593)
(1,219,593)

(260,000)
259,999
(1)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553
33,754,000
(22,473,458)
11,280,542
1,219,593

18. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการส่ วนใหญ่ ได้แก่ เงินประกันค่าเช่าที่ดินและยานพาหนะแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน และเงินมัดจําอื่น

- 34 -

19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีวงเงินกูย้ มื ชนิดไม่มีหลักประกัน ดังต่อไปนี้

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
2554
2553
1,116.90
1,116.90

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
970.90
970.90

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าวกําหนดอัตราดอกเบี้ยต่อปี
เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีที่ธนาคารคิดกับลูกค้าชั้นดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั ไม่มียอดคงเหลือของเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
20. ภาระผูกพันผลประโยชน์ ของพนักงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานและ
ตามระเบี ย บการเกษี ย ณอายุพ นัก งานของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ย ซึ่ งจัดเป็ นโครงการผลประโยชน์ ที่
กําหนดไว้ที่ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
จํานวนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนตามโครงการผลประโยชน์พนักงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มี
ดังนี้

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

งบการเงินรวม
32,802,683
14,505,161
47,307,844

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
22,796,445
10,504,249
33,300,694
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การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุ บนั ของประมาณการหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์พนักงานสําหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดงั นี้

ประมาณการหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์ยกมา
บวก ปรับปรุ งเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
(ดูหมายเหตุขอ้ 3.2)
ประมาณการหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์ยกมา – หลังปรับปรุ ง
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่าย
ประมาณการหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์ยกไป

งบการเงินรวม
-

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
-

383,701,449
383,701,449
32,802,683
14,505,161
(27,461,217)
403,548,076

282,372,287
282,372,287
22,796,445
10,504,249
(20,500,787)
295,172,194

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่สาํ คัญที่ใช้ในการคํานวณประมาณการ
หนี้สินภายใต้โครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดงั ต่อไปนี้
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
สัดส่ วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ
(ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุของพนักงาน)
- พนักงานรายเดือน
- พนักงานรายวัน

งบการเงินรวม
3.72% - 4.23%
2.42% - 5.00%

1% - 22%
1% - 78%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
3.72%
2.42% - 5.00%

1% - 14%
3% - 50%
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21. ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี้ จะมี
จํานวนไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ยน ทุ นสํารองตามกฎหมายนี้ ห้ามมิ ให้นําไปจ่ ายเป็ น
เงินปันผล
ตามบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิ ชย์ บริ ษทั ย่อยต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ อย่างน้อยร้อยละ 5
เป็ นสํารองตามกฎหมายทุกครั้ งที่ประกาศจ่ายเงิ นปั นผล จนกว่าสํารองตามกฎหมายจะมี จาํ นวนเท่ากับ
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนี้จะนํามาจัดสรรเงินปั นผลไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สํารองตามกฎหมายของบริ ษทั มีจาํ นวนเงินเท่ากับร้อยละสิ บของ
ทุนจดทะเบียนแล้ว
22. การจัดการส่ วนทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของบริ ษทั เป็ นไปเพื่อการดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงาน
อย่างต่อเนื่องของบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ น้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น
บริ ษทั มิได้ใช้อตั ราส่ วนทางการเงินใดๆ เพื่อดูแลรักษาระดับทุน หากแต่จดั การให้มีระดับทุนเพียงพอ
สําหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริ ษทั เท่านั้น
23. เงินปันผลและสํ ารองทัว่ ไป
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีมติให้จ่ายเงินปั นผลและจัดสรรสํารองทัว่ ไปดังนี้
ชื่อบริษทั
บริ ษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสอาร์. ดับบลิว. การ์เมนท์ จํากัด
บริ ษทั วาโก้กบินทร์บุรี จํากัด
บริ ษทั วาโก้ลาํ พูน จํากัด
บริ ษทั ภัทยากบินทร์บุรี จํากัด

วันทีป่ ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
25 เม.ย.
28 เม.ย.
28 เม.ย.
28 เม.ย.
28 เม.ย.

ปี 2554
อัตราหุ้นละ จํานวนเงินรวม
(บาท)
(ล้านบาท)
2.00
240.00
400.00
80.00
81.00
40.50
67.00
33.50
180.00
36.00

ปี 2553
สํ ารองทัว่ ไป วันทีป่ ระชุม อัตราหุ้นละ จํานวนเงินรวม สํ ารองทัว่ ไป
(ล้านบาท) สามัญผู้ถือหุ้น
(บาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
20.05
26 เม.ย.
1.50
180.00
19.46
29 เม.ย.
400.00
80.00
2.87
29 เม.ย.
78.00
39.00
1.80
29 เม.ย.
65.00
32.50
1.47
29 เม.ย.
200.00
40.00
1.92

เงินปั นผลที่จ่ายในปี 2554 และ 2553 เป็ นการจัดสรรกําไรของปี 2553 และ 2552 และจ่ายในเดือนพฤษภาคม
2554 และ 2553 ตามลําดับ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดสรรกําไรสะสมส่ วนหนึ่ งเป็ นสํารองทัว่ ไป โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการ
ดําเนินธุรกิจในอนาคต โดยมิได้ระบุวตั ถุประสงค์เป็ นการเฉพาะ
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24. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พขึ้น โดยหักจากเงิ นเดื อนของพนักงานส่ วนหนึ่ งและ
บริ ษทั จ่ายสมทบอีกส่ วนหนึ่ ง กองทุนดังกล่าว ได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงิ นสมทบของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อย ซึ่ งบันทึ กเป็ น
ค่าใช้จ่ายมีจาํ นวน 16.93 ล้านบาท และ 16.35 ล้านบาท ตามลําดับ (บริ ษทั : 11.27 ล้านบาท และ 10.81
ล้านบาท ตามลําดับ)
25. รายได้ จากการขายสิ นค้ าและการให้ บริการ
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม รายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การของบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อย
ประกอบด้วย

รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
รวมรายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ

งบการเงินรวม
2554
2553
3,645,735,493 3,270,497,619
43,082,386
35,315,708
3,688,817,879 3,305,813,327

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
4,009,130,757 3,588,451,597
5,954,367
4,138,213
4,015,085,124 3,592,589,810

26. รายได้ อนื่
รายได้อื่น สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่ารับและค่าบริ การรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
รายได้อื่น

งบการเงินรวม
2554
2553
65,455,125
46,169,158
15,241,717
20,594,480
4,119,911
9,428,647
78,740,965 103,452,559
6,351,381
21,367,817
23,932,396
184,925,535 209,928,621

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
62,165,431
43,559,863
20,479,720
22,496,380
4,824,952
9,428,877
37,293,681
102,075,246
5,437,379
19,965,605
23,331,315
144,729,389
206,329,060
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27. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็จรู ปและงานระหว่างทํา
ค่าสิ นค้าสําเร็ จรู ปที่ซ้ื อ
วัตถุดิบที่ใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าลิขสิ ทธิ์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

2554
(67,238,944)
26,200,239
1,646,000,232
1,271,639,916
74,805,462
60,714,739
41,241,728
47,688,829
68,529,378

2553
6,816,584
64,023,169
1,483,452,204
1,124,333,618
78,716,744
59,643,457
36,516,747
48,389,518
61,823,370

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(70,227,692)
(1,309,967)
1,324,677,725
1,193,588,918
1,327,964,478
1,220,999,035
843,018,205
755,046,176
53,933,443
56,011,593
56,996,793
58,339,407
41,241,728
36,516,747
30,286,717
30,668,166
62,229,966
56,203,563

28. รายการกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในการดําเนิ นงานธุ รกิจของบริ ษทั บริ ษทั ซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซื้ อและขาย
วัตถุดิบส่ วนใหญ่กบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน และให้บ ริ ษ ทั ที่เ กี่ ย วข้อ งกัน เป็ นผูจ้ ดั จํา หน่ า ย งบการเงิ น
แสดงถึงผลของรายการดังกล่าวตามมูลฐานที่พิจารณาร่ วมกันระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือที่สาํ คัญระหว่างบริ ษทั กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความสัมพันธ์
ลูกหนีก้ ารค้า
บริ ษทั ไอซีซี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั วาโก้ อเมริ กา
บริ ษทั วาโก้ คอร์ปอเรชัน่
บริ ษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
บริ ษทั วีน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์ จํากัด
บริ ษทั วาโก้กบินทร์บุรี จํากัด
บริ ษทั วาโก้ ลําพูน จํากัด
บริ ษทั ภัทยากบินทร์บุรี จํากัด
บริ ษทั โทรา 1010 จํากัด
อื่นๆ
รวมลูกหนี้ การค้า

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

งบการเงินรวม
2554
2553
366

343

366

343

20
35
3

14
18
10

20
35
3

14
18
10

73

93

73

93
45
16
9
18

23
501

51
16
24
20
12
22
642

-

34
531

21
587
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ความสัมพันธ์
เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นแก่กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 7)
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
- หลักทรัพย์เผือ่ ขาย (ดูหมายเหตุขอ้ 13.1)
- เงินลงทุนทัว่ ไป (ดูหมายเหตุขอ้ 13.1)
เจ้ าหนีก้ ารค้า
บริ ษทั เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์ จํากัด
บริ ษทั วาโก้กบินทร์บุรี จํากัด
บริ ษทั วาโก้ ลําพูน จํากัด
บริ ษทั ภัทยากบินทร์บุรี จํากัด
บริ ษทั แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จํากัด
บริ ษทั ไทยทาเคดะ เลซ จํากัด
บริ ษทั วาโก้ คอร์ปอเรชัน่
บริ ษทั วาโก้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ฮ่องกง

733
260

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%

อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้การค้า
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่ าย
บริ ษทั วาโก้ คอร์ปอเรชัน่

งบการเงินรวม
2554
2553
99
99

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
99
95

663
249

720
260

651
249

85

83

56

41

34

78
32
28
33
25

51
27
22
22
19

6

4

5

2

1
8

13
13

1
8

13
13

13
194

8
157

13
306

7
232

41

36

125
-

-

41

36
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รายการค้าที่สาํ คัญระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
ความสัมพันธ์
ขายวัตถุดบิ และสินค้าสําเร็จรูป
บริ ษทั ไอซีซี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั วาโก้ อเมริ กา
บริ ษทั วาโก้ คอร์ปอเรชัน่
บริ ษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
บริ ษทั วีน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จํากัด
บริ ษทั วาโก้กบินทร์บุรี จํากัด
บริ ษทั วาโก้ลาํ พูน จํากัด
บริ ษทั ภัทยากบินทร์บุรี จํากัด
บริ ษทั โทรา 1010 จํากัด
อื่นๆ
รวมขายวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรู ป
ซื้อวัตถุดบิ และสินค้าสําเร็จรูป
บริ ษทั เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั วาโก้ คอร์ปอเรชัน่
บริ ษทั วาโก้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ฮ่องกง
บริ ษทั แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จํากัด
บริ ษทั ไทยทาเคดะเลซ จํากัด
บริ ษทั เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จํากัด
บริ ษทั วาโก้กบินทร์บุรี จํากัด
บริ ษทั วาโก้ลาํ พูน จํากัด
บริ ษทั ภัทยากบินทร์บุรี จํากัด
อื่นๆ
รวมซื้อวัตถุดิบและสิ นค้าสําเร็จรู ป
รายได้ รับจ้ างทําของและค่าเช่ ารับ
บริ ษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
บริ ษทั ไทยกุลแซ่ จํากัด
บริ ษทั เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์ จํากัด
อื่นๆ
รวมรายได้รับจ้างทําของและค่าเช่ารับ

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริ ษทั ย่อย

งบการเงินรวม
2554
2553

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

2,254

1,956

2,254

1,956

326
693
12

350
534
32

326
693
12

350
534
32

153

193

153

193

113
3,551

92
3,157

183
52
73
90
20
86
3,942

171
70
46
65

400

295

268

194

142
161

160
131

142
161

160
131

222

194

116

129

45

37

29

24

59
1,029

45
862

503
273
228
292
50
2,062

482
227
200
246
38
1,831

5

5

5

5

13

13

-

-

14
32

15
33

7
11
23

3
13
21

88
3,505

- 41 -

ความสัมพันธ์
ค่าจ้ างทําของและค่าเช่ าจ่ าย
บริ ษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
บริ ษทั วาโก้ลาํ พูน จํากัด
บริ ษทั เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์ จํากัด
อื่นๆ
รวมค่าจ้างทําของและค่าเช่าจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์
บริ ษทั วาโก้ คอร์ปอเรชัน่
ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั เอราวัณสิ่ งทอ จํากัด

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

งบการเงินรวม
2554
2553
23
11
34

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

21

23

21
1

14
35

13
11
47

15
37

-

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ

41

36

41

36

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%

4

3

4

3

62

61
1
62

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

66
3
69

62

56
56

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยขายสิ นค้าสําเร็ จรู ปให้กบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่
คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
บริ ษทั ขายวัตถุดิบให้กบั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันในราคาทุนบวกด้วยกําไรตามที่ได้ตกลงกัน
บริ ษทั ซื้อวัตถุดิบและสิ นค้าสําเร็ จรู ปจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่ซ้ื อจาก
ผูข้ ายทัว่ ไป
บริ ษทั จ่ายค่าลิขสิ ทธิ์ โดยคํานวณจากร้อยละของยอดขาย (ดูหมายเหตุขอ้ 29)
บริ ษทั จ่ายค่าบริ การอื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
29. สั ญญาความช่ วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาต
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิ คและใบอนุญาตกับบริ ษทั วาโก้
คอร์ ปอเรชั่น ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั เพื่อใช้เครื่ องหมายการค้าและรั บความช่ วยเหลื อด้าน
เทคนิ คการผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุในสัญญา โดยบริ ษทั ต้องจ่ายค่าสิ ทธิ ในอัตราร้อยละ 2 ของ
ยอดขายสุ ทธิ ของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว สัญญาดังกล่าวมีผลใช้บงั คับเป็ นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และต่ออายุได้อีก 5 ปี ทั้งนี้ ในปี 2552 บริ ษทั ได้ต่ออายุสัญญาดังกล่าว
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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30. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่องมือทางการเงิน
30.1 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อหมายถึง ความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาเกิ ดจากการที่
ลูกหนี้ ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในสัญญาซึ่ งอาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ บริ ษทั บริ ษทั อาจมี
ความเสี่ ยงจากการกระจุ กตัวของสิ นเชื่ อเนื่ องจากลูกค้าของบริ ษทั โดยส่ วนใหญ่คือบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไม่เคยเกิดความเสี ยหายเนื่ องจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาของ
ลูกหนี้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน และบริ ษทั คาดว่าจะไม่มีความเสี่ ยงทางด้านการให้สินเชื่อ
ในกรณี ของการรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบดุล มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ ซึ่งบันทึก
ในงบดุลถือเป็ นมูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
30.2

ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิ ดจากการที่อตั ราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่ งอาจก่อให้เกิ ด
ผลกระทบต่อการดําเนิ นงานแก่บริ ษทั ในงวดปั จจุบนั และในปี ต่อๆ ไป อย่างไรก็ตามผลกระทบ
จากอัตราดอกเบี้ยที่จะเปลี่ยนแปลงไม่มีสาระสําคัญต่อบริ ษทั เนื่ องจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
ของบริ ษทั ส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ และบริ ษทั ไม่มีรายการเงินกูย้ มื ที่มีสาระสําคัญ

30.3

ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบแก่บริ ษทั ในงวดปั จจุบนั และในปี ต่อๆ ไป
บริ ษทั ใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ซ่ ึ งประกอบด้วยสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อลด
ความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าป้ องกันความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ ย นโดยกํา หนดอัต ราแลกเปลี่ ย นในอนาคตที่ สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ เ ป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศจะได้รับหรื อต้องจ่ายชําระ จํานวนเงินของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลง
เมื่อได้รับหรื อต้องจ่ายชําระจะหักล้างกับมูลค่าที่เปลี่ยนไปของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
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มูลค่าตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
มีดงั ต่อไปนี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554
จํานวนเงินตามสั ญญาไม่ เกิน 1 ปี
มูลค่ ายุตธิ รรม
สกุลเงินต่ างประเทศ
บาท
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น)
สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
- สั ญญาขาย

USD538,677

16,917,507

(260,737)
หน่ วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2553
จํานวนเงินตามสั ญญาไม่ เกิน 1 ปี
มูลค่ ายุตธิ รรม
สกุลเงินต่ างประเทศ
บาท
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น)
สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
- สั ญญาขาย

30.4

JPY 76,014,803
USD 6,669,876

27,939,167
198,929,638

(292,690)
(3,001,784)

มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่ องมือทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้การค้า เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น และ
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับราคาตามบัญชีโดยประมาณ
เงิ นลงทุนในหลักทรั พย์จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่ซ้ื อขายกันในตลาด สําหรั บเงิ น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมประมาณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (Net asset
value) มูลค่ายุติธรรมของพันธบัตรและหุ น้ กูค้ าํ นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนเสนอซื้อล่าสุ ดของ
สมาคมตราสารหนี้ไทย
เจ้าหนี้การค้า ราคาตามบัญชีมีจาํ นวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทางการเงินของบริ ษทั ที่แตกต่างไป
จากมูลค่ายุติธรรม มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี
มูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหุน้ กู้
- 2554
327,500,000
329,200,708
- 2553
347,643,889
352,055,977
31. หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้ าและภาระผูกพัน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2554
2553
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการคํ้าประกันให้
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 11)
- บริ ษทั อื่น
การให้ธนาคารคํ้าประกันแทนบริ ษทั

6.05
23.05

5.74
3.00
19.53

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
6.05
21.05

5.74
3.00
17.53

32. ข้ อมูลเกีย่ วกับการดําเนินงานจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จําแนกตามส่ วนงานภูมิศาสตร์ ได้ดงั ต่อไปนี้
หน่ วย : ล้ านบาท

2554

2553

งบการเงินรวม
ต่ างประเทศ
2554
2553

2,601.80
269.36

2,380.60
222.88

1,087.02
22.91

ในประเทศ
รายได้จากการขายสิ นค้า
และการให้บริ การ
ผลได้ (เสี ย) ตามส่ วนงาน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ของบริ ษทั
ที่ไม่ได้ปันส่ วน
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของ
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสุ ทธิ

925.21
(34.74)

รวม
2554

2553

3,688,82
292.27

3,305.81
188.14

(0.28)
53.04
184.93
(135.97)

5.43
45.50
209.93
(92.50)

(0.05)
393.94

(0.04)
356.46
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หน่ วย : ล้ านบาท
ในประเทศ
รายได้จากการขายสิ นค้า
และการให้บริ การ
ผลได้ (เสี ย) ตามส่ วนงาน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ของบริ ษทั
ที่ไม่ได้ปันส่ วน
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ

2554

2553

2,950.89
128.58

2,667.37
94.94

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ต่ างประเทศ
2554
2553
1,064.20
33.86

925.22
(31.03)

รวม
2554

2553

4,015.09
162.44

3,592.59
63.91

(1.29)
206.52
144.73
(96.47)
415.93

5.43
196.48
206.33
(71.22)
400.93

อนึ่ งบริ ษทั ไม่สามารถแยกสิ นทรัพย์ถาวรตามส่ วนงานได้ เนื่ องจากบริ ษทั ได้ใช้สินทรัพย์ถาวรร่ วมกันในการผลิต
สิ นค้าดังกล่าว
33. สิ ทธิประโยชน์ จากการได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้รับสิ ทธิประโยชน์ในการส่ งเสริ มการลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุน ดังนี้
รายการ
1075/2544
24 ม.ค. 2544
1 ก.ค. 2544 -30 มิ.ย. 2552

ชื่อบริษทั
วาโก้ กบินทร์ บุรี
1074/2544
24 ม.ค. 2544
1 มิ.ย. 2544 -31 พ.ค. 2552

ภัทยากบินทร์ บุรี
1649(1)/2544
11 ต.ค. 2544
1 ม.ค. 2546 - 31 ธ.ค. 2553

1 ก.ค. 2552 -30 มิ.ย. 2557
24 ม.ค. 2544 -24 ม.ค. 2546

1 มิ.ย. 2552 -31 พ.ค. 2557
24 ม.ค. 2544 -24 ม.ค. 2546

1 ม.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2558
24 ต.ค. 2544 -11 ต.ค. 2547

วาโก้ ลาํ พูน
- บัตรส่ งเสริ ม เลขที่
- วันที่ออกบัตร
- ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี
- ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50%
ของอัตราปกติ 5 ปี
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่ องจักร

ทั้งนี้บริ ษทั ทั้งสามบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กาํ หนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
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34. การรายงานรายได้ สําหรับผู้ได้ รับการส่ งเสริม
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนที่ ป. 14/2541 เรื่ องกําหนดวิธีการรายงานรายได้สาํ หรับผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มการลงทุน ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541
โดยให้บริ ษทั แสดงยอดรายได้จากการจําหน่ายในประเทศ และต่างประเทศแยกจากกัน พร้อมทั้งแยกเป็ นส่ วนที่ได้รับการส่ งเสริ ม และไม่ได้รับการส่ งเสริ ม รายการดังกล่าว
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
กิจการทีไ่ ด้ รับ
การส่ งเสริม
รายได้
รายได้จากการส่ งออก
รายได้จากการขายในประเทศ
รวมรายได้จากการขาย
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้

77,064
77,064

2554
กิจการทีไ่ ม่ ได้
รับการส่ งเสริม

รวม

1,064,199,824
2,624,618,055
3,688,817,879
4,119,911
53,039,506
180,728,560
3,926,705,856

1,064,199,824
2,624,618,055
3,688,817,879
4,119,911
53,039,506
180,805,624
3,926,782,920

กิจการทีไ่ ด้ รับ
การส่ งเสริม

2553
กิจการทีไ่ ม่ ได้
รับการส่ งเสริม

รวม

1,531,198
1,531,198
72,185
1,603,383

925,216,130
2,379,065,999
3,304,282,129
9,428,647
45,498,624
200,427,789
3,559,637,189

925,216,130
2,380,597,197
3,305,813,327
9,428,647
45,498,624
200,499,974
3,561,240,572
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35. นโยบายการบริหารความเสี่ ยงสํ าหรับสินทรัพย์ และหนีส้ ิ นทีอ่ ยู่ในรู ปเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อยูใ่ นรู ปของเงินตราต่างประเทศ โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะนําเงินรับชําระหนี้
ค่าขายสิ นค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ฝากธนาคารในรู ปเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายและชําระหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสําคัญ มีดงั นี้
รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า

เงื่อนไขการรับ/
จ่ ายชําระ
ดอลลาร์ สหรัฐ
วัน

เยน

งบการเงินรวม
จํานวนเงิน
ดอลลาร์ ฮ่องกง
ยูโร

30-180

10,802
719,131
729,933

344,345
101,816,429
102,160,774

17,640
1,500,000
4,155,572
5,673,212

4,120
4,120

30

268,538

29,665,718

-

10,194

30-180

9,386
612,808
622,194

1,506,157
46,572,263
48,078,420

4,180
1,500,000
2,975,165
4,479,345

3,835
3,835

30

172,397

66,461,055

84,837

245

หยวน

รู ปี ศรีลงั กา

บาท

ดอลลาร์ สหรัฐ

เยน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนเงิน
ดอลลาร์ ฮ่องกง
ยูโร
หยวน

18,512
18,512

-

808,117
6,049,950
80,297,053
87,155,120

10,802
719,131
729,933

344,345
81,644,126
81,988,471

17,640
1,500,000
4,155,572
5,673,212

4,120
4,120

-

-

21,203,798

268,538

29,665,718

-

10,194

5,000
5,000

1,051,616
5,742,450
46,747,525
53,541,591

9,386
612,808
622,194

1,506,157
46,572,263
48,078,420

4,180
1,500,000
2,975,165
4,479,345

3,835
3,835

-

30,434,993

172,397

66,461,055

84,837

245

11,533
11,533
-

รู ปี ศรีลงั กา

บาท

18,512
18,512

-

808,117
6,049,950
72,303,011
79,161,078

-

-

21,203,798

5,000
5,000

1,051,616
5,742,450
46,747,525
53,541,591

-

30,434,993

11,533
11,533
-
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36. ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 475 พ.ศ. 2551 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร
ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 7 สิ งหาคม 2551 อัตราภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสําหรับบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยให้ลดลงจากร้อยละ 30 เป็ นร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิส่วนที่ไม่เกิน
300 ล้านบาท สําหรับปี 2551 - 2553 ดังนั้นบริ ษทั จึงได้ใช้อตั ราภาษีร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ ส่วนที่
ไม่เกิน 300 ล้านบาท ในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
แสดงภาษีเงิ นได้นิติบุคคลที่ตอ้ งจ่ ายตํ่ากว่าอัตราที่กาํ หนดตามประมวลรั ษฎากร เนื่ องจากบริ ษทั มี
รายได้บางรายการซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
37. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

