รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถอื หุนและคณะกรรมการ
บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกําไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
เฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบั ญชีที่สําคัญและหมายเหตุ
เรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผูบ ริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถ
จัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนด
ดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา
งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
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การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึง
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวา
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามทีค่ วรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วิธีก ารตรวจสอบที่เหมาะสมกั บสถานการณ แตไม ใ ชเ พื่อวั ต ถุป ระสงค ใ นการแสดงความเห็ น ต อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้ง
การประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา
ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยวาโก
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของบริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2558

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนวย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2557
2556

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ภาษีซื้อรอขอคืน
วัสดุสิ้นเปลือง
อื่นๆ

4
5
6
7
8

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สิทธิการเชา
เงินมัดจําจายคาที่ดิน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

41,859,121
383,947,392
631,714,508
99,000,000
41,600,000
1,133,265,456

105,497,651
558,448,843
611,982,175
99,000,000
11,800,000
913,092,331

14,762,026
276,232,324
737,969,536
99,000,000
41,600,000
997,743,156

72,366,459
462,840,086
705,464,283
99,000,000
11,800,000
790,457,718

8,262,200
17,299,273
2,568,433
28,129,906
2,359,516,383

1,346,369
19,200,511
2,104,491
22,651,371
2,322,472,371

7,494,503
12,290,221
1,267,188
21,051,912
2,188,358,954

543,267
13,687,819
1,933,454
16,164,540
2,158,093,086

6,305,550
12,000,000
1,481,692,311
4,578,204
631,531,667
686,314,503
1,268,890,035
23,759,628
6,101,214
4,735,923
4,125,909,035
6,485,425,418

6,281,550
37,000,000
1,742,872,776
4,737,942
700,670,971
75,547,634
887,909,848
25,500,881
7,651,371
207,500,000
8,598,167
3,704,271,140
6,026,743,511

6,305,550
12,000,000
1,469,917,311
132,032,600
5,084,800
628,261,667
691,542,612
1,045,289,260
23,100,815
6,101,214
3,908,689
4,023,544,518
6,211,903,472

6,281,550
37,000,000
1,731,322,776
132,032,600
5,084,800
697,400,971
80,949,511
654,103,484
24,685,848
7,651,371
207,500,000
7,767,289
3,591,780,200
5,749,873,286

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนวย : บาท
หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินจากสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการสินคารับคืน
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
อื่น ๆ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2557
2556

20
21

190,000,000
577,919,723

448,969,508

190,000,000
605,052,643

487,478,598

22

328,329
8,165,728

151,963
13,187,474

180,610
5,197,020

151,963
7,026,241

34,000,000
6,808,274
5,682,126
46,490,400
822,904,180

48,000,000
6,708,335
5,791,481
60,499,816
522,808,761

34,000,000
5,698,775
769,333
40,468,108
840,898,381

48,000,000
5,610,525
986,895
54,597,420
549,254,222

1,462,089
72,363,787
474,244,138
548,070,014
1,370,974,194

1,217,974
39,866,395
460,840,638
501,925,007
1,024,733,768

1,037,364
102,036,540
321,036,588
424,110,492
1,265,008,873

1,217,974
65,421,183
318,197,728
384,836,885
934,091,107

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2557
2556

22
23
24

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนวย : บาท
หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของเจาของ (ตอ)
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 120,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 120,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 1.00 บาท ชําระครบแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
สํารองทั่วไป
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
รวมสวนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

25
27

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2557
2556

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

297,190,000

297,190,000

297,190,000

297,190,000

12,000,000
323,352,052
3,650,979,224
710,688,877
5,114,210,153
241,071
5,114,451,224
6,485,425,418

12,000,000
309,836,383
3,657,798,123
604,938,674
5,001,763,180
246,563
5,002,009,743
6,026,743,511

12,000,000
323,352,052
3,485,437,626
708,914,921
4,946,894,599
4,946,894,599
6,211,903,472

12,000,000
309,836,383
3,473,290,445
603,465,351
4,815,782,179
4,815,782,179
5,749,873,286

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนวย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 29
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ
กําไรขั้นตน
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น
30
กําไรกอนคาใชจาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนโอนกลับ
คาใชจายอื่น
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
32
กําไรสุทธิสําหรับป
การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

2557

2556

3,601,333,119
(2,771,476,390)
829,856,729
61,304,139
110,246,945
1,001,407,813
(102,554,146)
(523,224,091)
(64,172,153)
9,440,000
(4,073,789)
316,823,634
(476,134)
(159,738)
316,187,762
(39,457,946)
276,729,816

3,629,512,015
(2,837,242,355)
792,269,660
67,636,264
129,123,492
989,029,416
(96,816,441)
(510,272,859)
(69,513,350)
5,618,000
(21,935,820)
296,108,946
(60,568)
(346,858)
295,701,520
(41,337,414)
254,364,106

276,696,770
33,046
276,729,816

254,335,026
29,080
254,364,106

2.31

2.12

2.46

2.25

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญตอหุนขั้นพื้นฐาน บาท
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

หุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

3,896,500,516
(3,254,334,407)
642,166,109
168,546,505
114,246,554
924,959,168
(98,297,558)
(437,109,332)
(59,205,033)
9,440,000
(5,093,780)
334,693,465
(439,675)
334,253,790
(38,590,940)
295,662,850

3,901,293,907
(3,293,240,771)
608,053,136
162,495,503
130,725,740
901,274,379
(94,002,058)
(425,826,876)
(64,231,342)
5,618,000
(23,588,122)
299,243,981
(60,568)
299,183,413
(28,870,031)
270,313,382

-

-

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2557
กําไรสุทธิสําหรับป

276,729,816

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2557

2556

254,364,106 295,662,850

270,313,382

132,187,952 (217,346,435) 131,811,963

(216,196,148)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาของหลักทรัพยเผื่อขาย
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

(26,437,591)

43,468,513

(26,362,393)

43,239,229

382,480,177

80,486,184 401,112,420

97,356,463

382,446,973

80,457,531

-

-

33,204

28,653

-

-

382,480,177

80,486,184

-

-

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
จายเงินปนผล
สํารองทั่วไป
จายเงินปนผลใหแกสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
จายเงินปนผล
สํารองทั่วไป
จายเงินปนผลใหแกสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

27
25

27
25

ทุนที่ออก
และชําระแลว

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ

120,000,000
120,000,000

297,190,000
297,190,000

12,000,000
12,000,000

120,000,000
120,000,000

297,190,000
297,190,000

12,000,000
12,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยังไมไดจัดสรร

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลคา
ของหลักทรัพยเผื่อขาย

288,244,740
21,591,643
309,836,383

3,713,054,740
(288,000,000)
(21,591,643)
254,335,026
3,657,798,123

778,816,169
(173,877,495)
604,938,674

5,209,305,649
(288,000,000)
80,457,531
5,001,763,180

244,721
(26,811)
28,653
246,563

5,209,550,370
(288,000,000)
(26,811)
80,486,184
5,002,009,743

309,836,383
13,515,669
323,352,052

3,657,798,123
(270,000,000)
(13,515,669)
276,696,770
3,650,979,224

604,938,674
105,750,203
710,688,877

5,001,763,180
(270,000,000)
382,446,973
5,114,210,153

246,563
(38,696)
33,204
241,071

5,002,009,743
(270,000,000)
(38,696)
382,480,177
5,114,451,224

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย สํารองทั่วไป

รวม
สวนของบริษัทใหญ

สวนที่เปนของ
สวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจควบคุม

หนวย : บาท
รวม
สวนของเจาของ

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนวย : บาท
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
จายเงินปนผล
สํารองทั่วไป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
จายเงินปนผล
สํารองทั่วไป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

27
25

27
25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออก
และชําระแลว

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
สํารองทั่วไป

ยังไมไดจัดสรร

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลคา
ของหลักทรัพยเผื่อขาย

รวม
สวนของเจาของ

120,000,000
120,000,000

297,190,000
297,190,000

12,000,000
12,000,000

288,244,740
21,591,643
309,836,383

3,512,568,706
(288,000,000)
(21,591,643)
270,313,382
3,473,290,445

776,422,270
(172,956,919)
603,465,351

5,006,425,716
(288,000,000)
97,356,463
4,815,782,179

120,000,000
120,000,000

297,190,000
297,190,000

12,000,000
12,000,000

309,836,383
13,515,669
323,352,052

3,473,290,445
(270,000,000)
(13,515,669)
295,662,850
3,485,437,626

603,465,351
105,449,570
708,914,921

4,815,782,179
(270,000,000)
401,112,420
4,946,894,599

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2557
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุง :
คาเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนและอาคารและอุปกรณ
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนและสิทธิการเชา
กําไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
กําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ตัดจําหนายสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
(กําไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปนผลรับจากเงินลงทุน
โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนระยะยาว
โอนกลับผลขาดทุนจากสินคารับคืน
ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

316,187,762

295,701,520

334,253,790

299,183,413

84,133,019
5,859,733
(1,783,949)
159,738
946,304
1,711,886
(61,304,139)
(9,440,000)
(14,000,000)
57,204,225
4,073,789

77,811,318
4,806,593
(4,149,108)
(4,826,227)
346,858
(428,568)
(67,636,264)
(5,618,000)
(9,000,000)
52,571,181
7,309,839

53,109,363
5,516,963
(1,155,211)
946,304
1,711,886
(168,546,505)
(9,440,000)
(14,000,000)
49,450,005
5,093,780

53,254,999
4,503,713
(4,149,108)
(1,756,069)
(428,568)
(162,495,503)
(5,618,000)
(9,000,000)
43,612,463
8,962,141

ขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

(15,393,904)

14,625,981

(15,393,904)

14,625,981

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย

51,200,755
(34,872,770)
476,134
385,158,583

52,674,437
(56,605,422)
357,584,138

33,871,635
(34,328,492)
439,675
241,529,289

34,255,594
(55,885,486)
219,065,570

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2557
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่ม) ลด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
ภาษีซื้อรอขอคืน
วัสดุสิ้นเปลือง
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่ม (ลด)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจายผลประโยชนพนักงาน
เงินสดรับจากการรับโอนพนักงาน
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(24,694,073)
(277,377,350)
(6,915,831)
1,901,238
853,426

21,305,568
29,032,379
1,793,636
(175,460)
(709,834)

(37,435,259)
(256,735,443)
(6,951,236)
1,397,598
666,266

23,314,764
10,284,156
1,408,112
210,715
(881,679)

137,706,777
99,939
(109,355)
(38,786,387)
989,132
178,826,099
(45,356)
(39,737,260)
139,043,483

(128,955,493)
(514,186)
1,486,817
(37,452,512)
243,395,053
(68,124,429)
175,270,624

126,255,586
88,250
(217,562)
(32,021,907)
989,132
37,564,714
(45,356)
(30,167,197)
7,352,161

(104,359,282)
(546,240)
564,608
(33,901,490)
115,159,234
(51,108,524)
64,050,710

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2557
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
เงินสดจายเพื่อใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากการใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายเพื่อใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น
เงินสดรับจากการใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น
เงินสดจายสําหรับเงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบกําหนด
เงินสดรับจากการไถถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบกําหนด
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากเงินปนผล
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดจายมัดจําคาที่ดิน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

385,909,523
(30,000,000)
200,000
25,000,000
(60,867,000)
37,400
(555,917,022)
887,660,082

846,243,116
(9,000,000)
4,000,000
(10,000,000)
100,000
(26,000,000)
(5,084,800)
(66,375,603)
1,807,227
(843,330,569)
466,850,271

396,844,855
(30,000,000)
200,000
25,000,000
(60,867,000)
37,400
(555,917,023)
887,660,082

724,340,317
(9,000,000)
4,000,000
(10,000,000)
100,000
(26,000,000)
(5,084,800)
(66,375,603)
1,807,227
(843,330,569)
466,850,271

-

(40,000,000)

-

(40,000,000)

(427,950,000)
2,737,714
(449,708,155)
61,304,139
39,834,510
1,293,921
(120,464,888)

20,000,000
4,229,109
9,321,838
(215,249,255)
67,636,264
59,859,798
(207,500,000)
(13,980,453)
43,526,943

(427,950,000)
1,340,620
(428,472,944)
168,546,505
39,258,498
1,476,827
17,157,820

20,000,000
4,229,109
5,303,771
(86,283,366)
162,495,503
58,715,347
(207,500,000)
(13,626,964)
140,640,243

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินปนผลจายแกผูถือหุนของบริษัท
จายเงินปนผลแกสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
เงินสดจายหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเชาการเงิน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

190,000,000
(270,000,000)
(38,695)
(442,544)
(80,481,239)

(288,000,000)
(26,811)
(34,063)
(288,060,874)

190,000,000
(270,000,000)
(378,528)
(80,378,528)

(288,000,000)
(34,063)
(288,034,063)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(1,735,886)
(63,638,530)
105,497,651
41,859,121

3,468
(69,259,839)
174,757,490
105,497,651

(1,735,886)
(57,604,433)
72,366,459
14,762,026

3,468
(83,339,642)
155,706,101
72,366,459

1,073,174
40,785,947

867,473
54,630,178

1,007,536
13,754,490

763,346
21,603,113

41,859,121

50,000,000
105,497,651

14,762,026

50,000,000
72,366,459

(8,924,315)

10,410,561

(8,849,295)

10,425,051

132,187,952
207,500,000
600,000

(217,347,515)
-

131,811,963
207,500,000
-

(216,196,148)
-

ขอมูลเพิ่มเติม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย
ตั๋วแลกเงินและบัตรเงินฝากที่มีระยะเวลาครบกําหนด
ไมเกิน 3 เดือน
รายการที่ไมเกี่ยวกับเงินสด
เจาหนี้คาเครื่องจักรและเครื่องตกแตงติดตั้ง
และอุปกรณสํานักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ของหลักทรัพยเผื่อขายในสวนของเจาของเพิ่มขึ้น
เงินมัดจําจายคาที่ดินลดลง
สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงินเพิ่มขึ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
1.

การดําเนินงานของบริษัทและบริษทั ยอย
บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษทั ยอย
เปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอยไดแกการผลิตและจําหนาย
เสื้อผาสําเร็จรูปโดยมีผลิตภัณฑหลักคือชุดชั้นในสตรี ที่ตั้งของบริษัทและบริษัทยอยมีดังตอไปนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)

บริษัทยอยทางตรง
บริษัท เอสอาร.ดับบลิว. การเมนท จํากัด

ที่ตั้ง
930/1 ซอยประดู1 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงบางโคล
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

173/2 หมูที่ 5 ถนนสุขาภิบาล 8
ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

บริษัท วาโกกบินทรบุรี จํากัด

121, 121/1 หมูที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตําบลนนทรี
อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

บริษัท วาโกลําพูน จํากัด

99, 99/4 หมูที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลปาสัก
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 51000

บริษัท โทรา 1010 จํากัด

930/1 ซอยประดู 1 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงบางโคล
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทยอยทางออม
บริษัท ภัทยากบินทรบุรี จํากัด

123, 123/1 หมูที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตําบลนนทรี
อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

บริษัทมีรายการและความสัมพันธอยางมีสาระสําคัญกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน ดังนั้นงบการเงินนี้จึงอาจ
ไมแสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมีอยูหรือผลการดําเนินงานซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทไดดําเนินงานโดย
ปราศจากความสัมพันธดังกลาว
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2.

เกณฑการเสนองบการเงิน
2.1 งบการเงินของบริษัทไดจัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง “การนําเสนอ
งบการเงิน ” ซึ่ งมีผลบังคับใช สําหรับงบการเงิน ที่มีร อบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มในหรือหลั ง
วันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป และตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่องการจัดทําและสงงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่
28 กันยายน 2554 เรื่องกําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554
2.2

บริษัทจัดทําบัญชีเปนเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเปนภาษาไทยตามมาตรฐาน
การบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

2.3

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปบัญชีปจจุบันและที่จ ะมีผลบังคับ
ในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
1)

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมและปรับปรุงใหม มาถือปฏิบัติ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ออกใหมและปรับปรุงใหมโดยสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เปนตนไป เพื่อจัดทํา
และนําเสนองบการเงินดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
สวนไดเสียในการรวมคา
งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยไมมีตัวตน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกีย่ วกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเชา
ฉบับที่ 29
การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32
สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและ
หนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ฉบับที่ 5
สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรือ้ ถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดลอม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
ฉบับที่ 12
ขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแกลูกคา
ฉบับที่ 17
การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพยจากลูกคา

แนวปฏิบัติทางบัญชี
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีหุนปนผล
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทยอย
นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศ เรื่อง กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทาง
การเงิน (ปรับปรุง 2557) ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว และมีผลบังคับใชตั้งแต
วั น ที่ 15 ตุ ล าคม 2557 เป น ต น ไป เพื่ อ ใช แ ทนแม บ ทการบั ญ ชี (ปรั บ ปรุ ง 2552)
กรอบแนวคิ ด สํ า หรั บ การรายงานทางการเงิ น ดั ง กล า วไม มี ผ ลกระทบอย า งเป น
สาระสําคัญตองบการเงินนี้
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2)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผลบังคับใช
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับ
ใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เปน
ตนไป ดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)

การนําเสนองบการเงิน
สินคาคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญากอสราง
ภาษีเงินได
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ตนทุนการกูยืม
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
กําไรตอหุน
งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึน้
สินทรัพยไมมีตัวตน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 11
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
การรวมธุรกิจ
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
สวนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การรวมการงาน
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
การวัดมูลคายุติธรรม

ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของ
อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผูถือหุน
การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ ินทีเ่ กิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และ
หนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรือ้ ถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดลอม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
ขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)
โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแกลูกคา
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ฉบับที่ 14

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 20

ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ํา
และปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
19 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง ผลประโยชนของพนักงาน
สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
การโอนสินทรัพยจากลูกคา
ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศทีเ่ กี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวและมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย

ผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอยประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกลาวไมเกี่ยวของกับบริษัทและบริษัทยอยและไมมีผลกระทบตองบการเงินสําหรับ
งวดที่เริ่มใชมาตรฐานดังกลาว
2.4

งบการเงิน รวมไดร วมรายการบัญชีของบริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
โดยไดตัดรายการคาและยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญระหวางกัน
บริษัทยอย หมายถึง บริษัทที่บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) ไดเขาถือหุนโดยทางตรงและ
ทางออมเกินกวารอยละ 50 ของทุนที่ออก หรือที่บริษัทไทยวาโก จํากัด (มหาชน) สามารถควบคุม
การกําหนดนโยบายการเงินและการดําเนินงานของกิจการได
บริษัทยอยและบริษัทรวมซึ่งแสดงอยูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดแก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
อัตราการ
อัตราการ
ถือหุนรอยละ ถือหุนรอยละ
บริษัทยอย
บริษัทยอยทางตรง
บริษัท เอสอาร.ดับบลิว.การเมนท จํากัด
บริษัท วาโกกบินทรบุรี จํากัด
บริษัท วาโกลําพูน จํากัด
บริษัท โทรา 1010 จํากัด

99.94
99.99
99.99
99.97

99.94
99.99
99.99
99.97
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
อัตราการ
อัตราการ
ถือหุนรอยละ ถือหุนรอยละ
บริษัทยอย
บริษัทยอยทางออม (ถือหุนโดยบริษัท เอสอาร.ดับบลิว.การเมนท จํากัด)
บริษัท ภัทยากบินทรบุรี จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท ภัทยา เมียนมาร จํากัด

3.

99.93

99.93

20.00

20.00

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวนตามที่
ไดเปดเผยในนโยบายการบัญชีที่สําคัญดังตอไปนี้
3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยและ
กระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองในการเปลี่ยนมือซึ่งจะถึงกําหนดภายในสามเดือน
ทั้งนี้ไมรวมเงินฝากธนาคารที่มภี าระผูกพัน
3.2

การรับรูรายไดและคาใชจาย
รายไดจากการขายจะรับรูเมื่อสิทธิค วามเปน เจาของสิน คาไดโอนใหกับลูก คาซึ่งตามปกติ
จะเกิดขึ้นทันทีที่ไดสงสินคาไปใหลูกคาตามคําสั่งซื้อของลูกคานั้น
ในกรณีของการขายสงออก บริษัทรับรูรายไดจากการขายเมื่อมีการสงมอบสินคาและความเสี่ยง
และผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของการเปนเจาของสิน คาไดโอนใหแกผูซื้อแลวตามเงื่อนไข
การสงมอบสินคา
รายไดจากการใหบริการรับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว
ดอกเบี้ยรับถือเปน รายไดต ามเกณฑคงคาง เงิน ปนผลจากเงินลงทุนถือเปนรายไดเมื่อมีการ
ประกาศจาย
คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง
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3.3

ลูกหนีก้ ารคา
ลูกหนีก้ ารคาแสดงในราคาทุนสุทธิหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกําหนดขึ้นโดยประมาณจํานวนหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได การประมาณ
ดังกลาวอาศัยประสบการณของบริษัทในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ประกอบกับการพิจารณาฐานะ
การเงินของลูกหนี้แตละรายดวย

3.4

สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของ
สินคาคงเหลือของบริษัทและบริษัทยอยคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา คํานวณจากคาวัสดุ คาแรงและคาโสหุยการผลิต
มูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจ หักดวย
ประมาณการตนทุนในการผลิตสินคานั้นใหเสร็จและตนทุนที่จําเปนตองจายเพื่อใหขายสินคานั้นได

3.5

เงินลงทุน
หลั ก ทรั พ ย เ พื่ อ ค า และหลั ก ทรั พ ย เ ผื่ อ ขายแสดงตามมู ล ค า ยุ ติ ธ รรม มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของ
เงินลงทุนประเภทหลักทรัพยหุนทุนที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียนใชร าคาเสนอซื้อของตลาด
หลัก ทรัพยแหงประเทศไทย ณ สิ้นวันทําการสุดทายของป มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุน
คํานวณจากมูลคาสิน ทรัพยสุทธิ (Net asset value) มูลคายุติธรรมของพัน ธบัต รและหุน กู
คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนเสนอซื้อลาสุดของสมาคมตราสารหนี้ไทย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือไวจนครบกําหนด แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย
หลักทรัพยเพื่อการลงทุนทั่วไปแสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงตามวิธรี าคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงิน ลงทุน ในบริษัทรวมแสดงมูลคาตามวิธีสว นไดเสียในงบการเงิน รวมและแสดงตามวิธี
ราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพื่อคารับรูเปนรายการ
กําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุน
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กํา ไรหรือ ขาดทุน จากการเปลี่ย นแปลงในมู ลค า ยุติ ธรรมของหลัก ทรัพ ยเ ผื่ อขายรั บรู ใ น
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ ในกรณีที่มีการดอยคาของเงินลงทุนจะรับรูผลขาดทุน
นั้นทันทีในงบกําไรขาดทุน
ราคาทุนของหลักทรัพยที่จําหนายคํานวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
3.6

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนประกอบดวย ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง
อสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุนที่เปนที่ดิน แสดงในราคาทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่เปนอาคารและสิ่งปลูกสราง แสดงในราคาทุนหักดวยคาเสื่อม
ราคาสะสม
คาเสื่อมราคาของอาคารและสิ่งปลูกสรางคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ
ของสินทรัพยเทากับ 20 ป

3.7

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคา
คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปนี้
คาปรับปรุงที่ดนิ
20 ป
อาคารและสิ่งปลูกสราง
20 - 25 ป
เครื่องตกแตงติดตั้ง
5 ป
อุปกรณสํานักงาน
5 - 10 ป
เครื่องจักร
5 - 10 ป
เครื่องมือเครื่องใช
3 - 5 ป
ยานพาหนะ
5 - 7 ป
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายประจําป หรือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตแลวแตกรณี

3.8

สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนประกอบดวย โปรแกรมคอมพิวเตอร เครื่องหมายการคา และคาสมาชิกสโมสร
และสนามกอลฟ

- 10 -

สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายคํานวณโดยวิธี
เสนตรงตามอายุสัญญาหรืออายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร
เครื่องหมายการคา
คาสมาชิกสโมสรและสนามกอลฟ

3 - 10 ป
10 ป
ตามอายุสัญญา

3.9

สิทธิการเชา
สิทธิการเชาของบริษัท แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายของสิทธิการเชา
ของบริษัท กําหนดตัดบัญชีตามอายุสัญญาเชาโดยวิธีเสนตรง

3.10

รายการที่เกี่ยวกับเงินตราตางประเทศ
บริษัทแปลงคารายการบัญชีในสกุลเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วั นที่ เกิ ดรายการ เมื่อบริษั ทรั บหรือจ ายชําระหนี้บริษั ทจะบั นทึก กําไรขาดทุน จากอั ตรา
แลกเปลี่ยนเปนรายไดหรือคาใชจา ยเมื่อเกิดกําไรขาดทุนนัน้ บริษัทแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่
เปนตัวเงินในสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งคงเหลืออยู ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเปนเงินบาท
ตามอัตราอางอิงของธนาคารแห งประเทศไทย ณ วันนั้น บริษัทรั บรูกําไรขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน

3.11

สัญญาเชา
สัญญาเชาดําเนินงาน
สัญญาเชาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญ
ตกอยูกับผูใ หเชาจะจัดเปน สัญญาเชาดําเนิน งาน เงิน ที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนิน งาน
(สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชวิธี
เสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจาย
ใหกับผูใหเชา จะบันทึกเปนคาใชจายในระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
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สัญญาเชาการเงิน
สัญญาเชาซึ่งบริษัทไดรับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงสวนใหญของการเปนเจาของสินทรัพย
ยกเวนกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเปนสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทบันทึกสินทรัพยที่เชาในมูลคา
ยุติธรรม ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่จะตองจายตาม
สัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่เชาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตาม
อายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดอกเบี้ยหรือคาใชจายทางการเงินคํานวณโดยใชวิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี้ยหรือคาใชจายทางการเงินและคาเสื่อม
ราคารับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.12

สํารองเผื่อผลขาดทุนจากสินคารับคืน
บริษัทไดมีการตั้งสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการรับคืนสินคา ในสวนการขายที่มีขอตกลงกับ
ลูกคาวาสามารถคืน ไดในกําหนดเวลาที่ตกลงรวมกัน ซึ่งประมาณการจากขอมูลการรับคืน
สิน คาในอดีต นอกจากนั้น บริษัทยั งไดสํา รองเผื่อการลดลงของมูล ค าของสิน คา ที่รับคื น
ดังกลาวดวย

3.13

ผลประโยชนพนักงาน
3.13.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทและบริษัทยอยไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งเปนแผนการจายสมทบตามที่
กําหนดไว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทและ
บริษัทยอย และมีการบริหารโดยผูจัดการกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดรับเงินสะสม
เขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทและบริษัทยอย เงินจายสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด
รายการนั้น
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3.13.2 ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน
บริษัทและบริษัทยอยจัด ใหมีผลประโยชนข องพนัก งานหลังออกจากงานเพื่อจาย
ใหแกพนัก งานตามพระราชบัญญัติคุ มครองแรงงานและระเบียบการเกษียณอายุ
พนักงานของบริษัทและบริษัทยอย โดยคํานวณผลประโยชนของพนักงานดังกลาว
จากขอสมมติฐานทางคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานดวยวิธี
คิดลดแตละหนว ยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเปน การ
ประมาณการจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชนที่คาดวาจะตองจาย
ในอนาคตโดยคํานวณบนพื้นฐานของขอสมมติฐานทางคณิตศาสตรประกันภัย อัน
ไดแก เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงานและปจจัยอื่นๆ ทั้งนี้
อัตราคิดลดที่ใชในการคํานวณภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน
อ า งอิ ง จากอั ต ราผลตอบแทนของพั น ธบั ต รรั ฐ บาล กํ า ไรหรื อ ขาดทุ น จากการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการตามหลักคณิต ศาสตรประกันภัยจะรับรูใ นกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ ทั้งนี้ คาใชจายที่เกี่ยวของกับ
ผลประโยชนข องพนัก งานจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเพื่อกระจายตนทุน ดังกลาว
ตลอดระยะเวลาของการจางงาน
3.14

ตราสารอนุพันธทางการเงิน
ตราสารอนุ พั น ธ ท างการเงิ น ประกอบด ว ยสั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต า งประเทศล ว งหน า
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาแสดงดวยมูลคายุติธรรม โดยแสดงอยูในสินทรัพย
หมุนเวียนอื่นหรือหนี้สินหมุนเวียนอื่น กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูล ค า ของสั ญญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต า งประเทศล ว งหน า รั บ รู เ ป น รายได ห รื อค า ใช จ า ยใน
งบกําไรขาดทุน

3.15

ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
3.15.1 ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริ ษั ทและบริ ษั ทย อยคํ านวณภาษี เงินได ป จจุ บั นด วย จํ านวนที่ ค าดว า จะจ า ยให กั บ
หนวยงานจัดเก็บภาษีของภาครัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนด
ในกฎหมายภาษีอากร
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3.15.2 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนการรับรูผลแตกตางชั่วคราวระหวางมูลคาทางบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินกับมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินที่ใชในการคํานวณ
กําไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษัทและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สําหรับผลแตกตางชั่วคราวทุกรายการ และรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับ
ผลแตกตางชั่วคราวเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรทางภาษีจะมีจํานวน
เพี ยงพอที่ จะนํ าผลแตกต างชั่ วคราวนั้ นมาใช ประโยชน ได โดยมี การทบทวนมู ลค า
ตามบัญชี ณ วันที่ในรายงาน สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เมื่อกําไร
ทางภาษี ที่จ ะนํามาใชประโยชนลดลง การกลับรายการจะทําเมื่อมีค วามเปน ไปได
คอนขางแนวาบริษัทและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีบางสวนหรือทั้งหมดมาใชประโยชนได
บริษัทและบริษัทยอยคํานวณมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดวย
อัตราภาษีที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด บัญชีหรือ
ในงวดที่คาดวาจะจายชําระหนี้สินภาษี โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใชอยูหรือที่คาดได
คอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
รายการสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดในงวดปจจุบันจะหักกลบกันไดเมื่อบริษัทและ
บริษัทยอยมีสิทธิตามกฎหมายในการนําสินทรัพยและหนี้สิ นดังกลาวมาหักกลบกัน
และบริษัทและบริษัทยอยตั้งใจจะชําระหนี้สินดังกลาวดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับ
ชําระสินทรัพยและหนี้สินในเวลาเดียวกันและทั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับหนวยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน
บริษั ท และบริษัทย อยแสดงรายการคาใช จายภาษีเงิ น ไดห รือรายไดภ าษีเงิ น ได ที่
เกี่ยวของกับกําไรหรือขาดทุนไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายการภาษีเงินไดใน
งวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบัน ทึกโดยตรงไปยังองคประกอบอื่น
ของสว นของเจา ของ ถา ภาษี เงิน ไดที่ เกิ ด ขึ้ น นั้น เกี่ยวของกับรายการที่ ไดบั น ทึ ก
โดยตรงไปยังองคประกอบอื่นของสวนของเจาของในงวดบัญชีเดียวกันหรือตางงวด
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4.

3.16

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับป ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของหุนสามัญที่ออกและชําระแลวระหวางป บริษัทและบริษัทยอยไมมีหุนสามัญเทียบเทาอื่น
เพื่อนํามาคํานวณกําไรตอหุนปรับลด

3.17

ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทตองอาศัยดุลยพินิจ
ของผูบริหารในการกําหนดนโยบายการบัญ ชี การประมาณการและการตั้งขอสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการแสดงจํานวนสินทรัพย หนี้สินและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายไดและคาใชจาย
ของปบัญชี ถึงแมวาการประมาณการของผูบริหาร ไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผลภายใตเหตุการณ
ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางไปจากประมาณการนั้น

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

เงินฝากประจํา
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยเพื่อคา - ตราสารทุน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยเผื่อขาย - ตราสารทุน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยเผื่อขาย - ตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดไมเกิน 1 ป

งบการเงินรวม
2557
2556
41,000,000
33,000,000
33,735,580
105,094,217
175,773,767
228,665,972
3,438,045
101,688,654
130,000,000
90,000,000
383,947,392
558,448,843

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
25,000,000
33,735,580
105,094,217
84,058,699
166,057,215
3,438,045
101,688,654
130,000,000
90,000,000
276,232,324
462,840,086

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยเพื่อคามีดังนี้
หนวย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน
กําไรขั้นตน
ขาดทุนขั้นตน
ตัดจําหนาย
ที่ยังไมไดเกิดขึ้น ที่ยังไมไดเกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2557
หลักทรัพยเพื่อคา
ตราสารทุน
- หุนสามัญ

32,967,657
32,967,657

1,925,638
1,925,638

(1,157,715)
(1,157,715)

มูลคายุติธรรม
31 ธันวาคม
2557

33,735,580
33,735,580
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หนวย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน
กําไรขั้นตน
ขาดทุนขั้นตน
ตัดจําหนาย
ที่ยังไมไดเกิดขึ้น ที่ยังไมไดเกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2556
หลักทรัพยเพื่อคา
ตราสารทุน
- หุนสามัญ

119,720,198
119,720,198

2,829,563
2,829,563

(17,455,544)
(17,455,544)

มูลคายุติธรรม
31 ธันวาคม
2556

105,094,217
105,094,217

รายละเอียดอื่นทีเ่ กี่ยวของกับหลักทรัพยเผื่อขายระยะสั้นมีดังนี้
หนวย : บาท
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม
2557
หลักทรัพยเผือ่ ขาย
ตราสารทุน
- หนวยลงทุน
ตราสารหนี้
- หุนกู

งบการเงินรวม
กําไรขั้นตน
ขาดทุนขั้นตน
ที่ยังไมไดเกิดขึ้น ที่ยังไมไดเกิดขึ้น

มูลคายุติธรรม
31 ธันวาคม
2557

175,446,345

327,422

-

175,773,767

3,400,000
178,846,345

38,045
365,467

-

3,438,045
179,211,812
หนวย : บาท

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม
2556
หลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารทุน
- หนวยลงทุน
ตราสารหนี้
- หุนกู

งบการเงินรวม
กําไรขั้นตน
ขาดทุนขั้นตน
ที่ยังไมไดเกิดขึ้น ที่ยังไมไดเกิดขึ้น

มูลคายุติธรรม
31 ธันวาคม
2556

228,491,022

174,950

-

228,665,972

100,783,575
329,274,597

905,079
1,080,029

-

101,688,654
330,354,626
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หนวย : บาท
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม
2557
หลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารทุน
- หนวยลงทุน
ตราสารหนี้
- หุนกู

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรขั้นตน
ขาดทุนขั้นตน
ที่ยังไมไดเกิดขึ้น ที่ยังไมไดเกิดขึ้น

มูลคายุติธรรม
31 ธันวาคม
2557

84,000,000

58,699

-

84,058,699

3,400,000
87,400,000

38,045
96,744

-

3,438,045
87,496,744
หนวย : บาท

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม
2556
หลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารทุน
- หนวยลงทุน
ตราสารหนี้
- หุนกู

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรขั้นตน
ขาดทุนขั้นตน
ที่ยังไมไดเกิดขึ้น ที่ยังไมไดเกิดขึ้น

มูลคายุติธรรม
31 ธันวาคม
2556

166,000,000

57,215

-

166,057,215

100,783,575
266,783,575

905,079
962,294

-

101,688,654
267,745,869

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดไมเกิน 1 ป มีดังนี้
หนวย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน
กําไรขั้นตน
ขาดทุนขั้นตน
ตัดจําหนาย
ที่ยังไมไดเกิดขึ้น ที่ยังไมไดเกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2557
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หุนกู

130,000,000
130,000,000

1,004,720
1,004,720

-

มูลคายุติธรรม
31 ธันวาคม
2557
131,004,720
131,004,720
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หนวย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน
กําไรขั้นตน
ขาดทุนขั้นตน
ตัดจําหนาย
ที่ยังไมไดเกิดขึ้น ที่ยังไมไดเกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2556
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หุนกู

5.

90,000,000
90,000,000

477,070
477,070

-

มูลคายุติธรรม
31 ธันวาคม
2556
90,477,070
90,477,070

ลูกหนีก้ ารคาและลูกหนี้อนื่
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น
รวมลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น
คาใชจายจายลวงหนา
เงินทดรองจาย
รายไดคางรับ
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมลูกหนี้อื่น

2557
577,150,140
43,480,317
620,630,457
2,385,669
296,220
2,670,764
66,259
1,274,665
4,390,474
11,084,051
631,714,508

2556
527,987,600
65,301,254
593,288,854
801,540
295,223
1,736,168
3,324,752
3,183,424
9,352,214
18,693,321
611,982,175

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
689,871,533
37,390,179
727,261,712
2,518,302
296,220
2,341,862
28,562
1,150,939
4,371,939
10,707,824
737,969,536

2556
627,409,876
60,582,373
687,992,249
940,582
169,959
1,144,986
2,728,704
3,185,857
9,301,946
17,472,034
705,464,283

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีลูกหนีก้ ารคาแยกตามอายุหนีด้ ังนี้
งบการเงินรวม
ยังไมถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ภายใน 3 เดือน
ระหวาง 3 เดือน ถึง 6 เดือน
ระหวาง 6 เดือน ถึง 12 เดือน
12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้การคา
หัก คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - สุทธิ

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557
517,137,198

2556
398,960,827

2557
613,334,631

2556
487,377,710

80,755,806
20,962,300
1,775,153
177,631
620,808,088
(177,631)
620,630,457

122,439,644
70,474,380
1,414,003
177,631
593,466,485
(177,631)
593,288,854

91,744,595
20,407,333
1,775,153
177,631
727,439,343
(177,631)
727,261,712

128,760,082
70,440,454
1,414,003
177,631
688,169,880
(177,631)
687,992,249
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6.

เงินใหกยู ืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย (ดูหมายเหตุขอ 33)
หนวย : บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอรเท็กซ) จํากัด
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จํากัด
รวม

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

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

บริษัทมีความสัมพันธกับกิจการที่เกี่ยวของกันดังกลาวโดยมีผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนตั้งแต
รอยละ10
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันดังกลาวคิด ดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงิน ฝากประจํา
ธนาคารบวกอัตราที่บริษัทกําหนดและภาษีธุรกิจเฉพาะ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 อัตรา
ดอกเบี้ยตอปที่บริษัทและบริษัทยอยคิดกับกิจการที่เกี่ยวของกันดังกลาวอยูระหวางรอยละ 4.15 ถึง 4.75
ตอป (บริษัท : รอยละ 4.15 ถึง 4.75 ตอป) และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 อยูระหวางรอย
ละ 4.25 ถึง 4.75 ตอป (บริษัท : รอยละ 4.25 ถึง 4.75 ตอป)
7.

เงินใหกยู ืมระยะสั้นอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินใหกูยืมระยะสั้น อื่น ในงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเปนเงินใหกูยืมแกบริษทั อื่นในรูปตั๋วสัญญาใชเงินประเภทเมื่อทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ
4.50 ถึง 6.25 ตอป

8.

สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
งบการเงินรวม
สินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางผลิต
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหวางทาง
รวมสินคาคงเหลือ
หัก คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาสําเร็จรูป
สินคาคงเหลือ - สุทธิ

2557
657,594,491
178,132,494
286,988,013
12,320,606
1,135,035,604
(1,770,148)
1,133,265,456

2556
510,381,022
148,570,279
235,049,602
20,423,334
914,424,237
(1,331,906)
913,092,331

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
666,989,422
143,354,694
176,848,581
12,320,607
999,513,304
(1,770,148)
997,743,156

2556
498,405,511
117,132,140
155,828,639
20,423,334
791,789,624
(1,331,906)
790,457,718
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินคาคงเหลือที่แสดงดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 165.40 ลานบาท และ 164.39 ลานบาท ตามลําดับ (2556 : 142.99 ลานบาท
และ 141.74 ลานบาท ตามลําดับ)
มูลคาของสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 2,733.61 ลานบาท และ 3,243.05 ลานบาท ตามลําดับ (2556 :
2,801.74 ลานบาท และ 3,286.59 ลานบาท ตามลําดับ)
บริษัทรับรูคาใชจายจากการลดลงของมูลคาของสินคาคงเหลือ เพื่อใหแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 57.20
ลานบาท และ 49.45 ลานบาท ตามลําดับ (2556: 52.57 ลานบาท และ 43.61 ลานบาท ตามลําดับ)
9.

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เปนเงินฝากประจําประเภทมีกําหนดระยะเวลา 12 เดือน จํานวน 1.5 ลานเหรียญฮองกง
ซึ่งบริษัทไดนําไปค้ําประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงินใหกับบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง (ดูหมายเหตุ
ขอ 36)

10. เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนเผือ่ ขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2557
หลักทรัพยเผื่อขาย
หุนทุน
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บริษัทอื่น
ตราสารหนี้
รวม

793,868,824
528,706,931
1,322,575,755
159,116,556
1,481,692,311

2556

2557

2556

712,819,489
441,658,447
1,154,477,936
588,394,840
1,742,872,776

782,093,824
528,706,931
1,310,800,755
159,116,556
1,469,917,311

701,269,489
441,658,447
1,142,927,936
588,394,840
1,731,322,776
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10.1

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย (ดูหมายเหตุขอ 33)
หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ราคายุตธิ รรม

งบการเงินรวม
ชื่อบริษทั

ประเภท
กิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ

ทุนชําระแลว
2557
2556
พันบาท พันบาท

หลักทรัพยเผื่อขาย
บริษัท เท็กซไทล เพรสทีจ จํากัด (มหาชน) ธุรกิจสิ่งทอ ผูถือหุนรายใหญของบริษัท
ถือหุนเกินกวา 10%
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล
ผูจัดจําหนาย ผูถือหุนรายใหญของบริษัท
จํากัด (มหาชน)
ถือหุนเกินกวา 10%
บริษัท สหพัฒนา อินเตอร โฮลดิ้ง
การลงทุน ผูถือหุนรายใหญของบริษัท
จํากัด (มหาชน)
บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)
ผลิตเสื้อผา ผูถือหุนรายใหญของบริษัท
ถือหุนเกินกวา 10%
รวมหลักทรัพยเผือ่ ขาย

สัดสวนเงินลงทุน
รอยละ
2557 2556

108,000 108,000 18.15

ราคาทุน
2557

2557

18.15 64,615,035

64,615,035 241,065,855
144,639,849 447,334,997

290,634 290,634

3.92

3.92 144,639,849

494,034 494,034

0.68

0.68 53,317,867

120,000

0.83

-

-

2556

ราคายุตธิ รรม

27,809,160
290,381,911

53,317,867

2556

สัดสวนเงินลงทุน
รอยละ
2557 2556

199,908,270 18.15 18.15
438,787,195 3.82

2557

2557

2556

64,615,035 241,065,855

199,908,270

3.82 134,814,849 134,814,849 435,559,997

427,237,195

80,467,972

74,124,024 0.68

0.68

25,000,000
262,572,751 793,868,824

0.83
712,819,489

-

64,615,035

2556

53,317,867

53,317,867

80,467,972

74,124,024

27,809,160
25,000,000
280,556,911 252,747,751 782,093,824

701,269,489
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10.2

กําไรที่ยังไมเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเผื่อขาย
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเผื่อขายระยะสั้นและระยะยาว ณ วันที่
31 ธันวาคม ประกอบดวย

ยอดตนป
เพิ่มขึ้น
ยอดปลายป

หนวย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
604,938,674 778,816,169 603,465,351 776,422,270
105,750,203 (173,877,495) 105,449,570 (172,956,919)
710,688,877 604,938,674 708,914,921 603,465,351

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยเผื่อขายระยะยาว มีดังนี้
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจําหนาย
31 ธันวาคม
2557

กําไรขั้นตน
ที่ยังไมเกิดขึ้น

ขาดทุนขัน้ ตน มูลคายุติธรรม
ที่ยังไมเกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2557

หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยหุนทุน
- กิจการที่เกี่ยวของกัน
- กิจการอื่น
รวม
ตราสารหนี้

290,381,910
146,688,511
437,070,421

506,296,074
382,092,420
888,388,494

(2,809,160) 793,868,824
(74,000) 528,706,931
(2,883,160) 1,322,575,755

- พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
- พันธบัตรรัฐบาล
- หุนกู
รวม

47,229,548
7,161,657
102,233,776
156,624,981
593,695,402

222,705
15,684
2,258,650
2,497,039
890,885,533

(1,871)
47,450,382
(3,593)
7,173,748
104,492,426
(5,464) 159,116,556
(2,888,624) 1,481,692,311
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หนวย : บาท
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจําหนาย
31 ธันวาคม
2556
หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยหุนทุน
- กิจการที่เกี่ยวของกัน
- กิจการอื่น
รวม
ตราสารหนี้
- พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
- พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
- หุนกู
รวม

งบการเงินรวม
กําไรขั้นตน
ขาดทุนขัน้ ตน มูลคายุติธรรม
ที่ยังไมเกิดขึ้น ที่ยังไมเกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2556

262,572,751
140,171,063
402,743,814

450,246,738
301,579,384
751,826,122

72,242,959

225,266

10,001,726
502,789,883
585,034,568
987,778,382

46,797
3,302,975
3,575,038
755,401,160

712,819,489
(92,000) 441,658,447
(92,000) 1,154,477,936
-

72,468,225

10,048,523
(214,766) 505,878,092
(214,766) 588,394,840
(306,766) 1,742,872,776
หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยหุนทุน
- กิจการที่เกี่ยวของกัน
- กิจการอื่น
รวม
ตราสารหนี้
- พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
- พันธบัตรรัฐบาล
- หุนกู
รวม

ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจําหนาย
31 ธันวาคม
2557

กําไรขั้นตน
ที่ยังไมเกิดขึ้น

ขาดทุนขัน้ ตน มูลคายุติธรรม
ที่ยังไมเกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2557

280,556,910
146,688,511
427,245,421

504,346,074
382,092,420
886,438,494

(2,809,160) 782,093,824
(74,000) 528,706,931
(2,883,160) 1,310,800,755

47,229,548
7,161,657
102,233,776
156,624,981
583,870,402

222,705
15,684
2,258,650
2,497,039
888,935,533

(1,871)
47,450,382
(3,593)
7,173,748
104,492,426
(5,464) 159,116,556
(2,888,624) 1,469,917,311
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หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจําหนาย
31 ธันวาคม
2556

กําไรขั้นตน
ที่ยังไมเกิดขึ้น

252,747,751
140,171,063
392,918,814

448,521,738
301,579,384
750,101,122

72,242,959

225,266

10,001,726
502,789,883
585,034,568
977,953,382

46,797
3,302,975
3,575,038
753,676,160

หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยหุนทุน
- กิจการที่เกี่ยวของกัน
- กิจการอื่น
รวม
ตราสารหนี้
- พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
- พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
- หุนกู
รวม

ขาดทุนขัน้ ตน มูลคายุติธรรม
ที่ยังไมเกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2556

(92,000)
(92,000)
-

701,269,489
441,658,447
1,142,927,936
72,468,225

(214,766)
(214,766)
(306,766)

10,048,523
505,878,092
588,394,840
1,731,322,776

11. เงินลงทุนในบริษัทยอย
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

บริษัทยอย
บริษัท เอสอาร. ดับบลิว. การเมนท จํากัด ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป
บริษัท วาโกกบินทรบรุ ี จํากัด
ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป
บริษัท วาโกลําพูน จํากัด
ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป
บริษัท โทรา 1010 จํากัด
จําหนายเสื้อผาสําเร็จรูป
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย

หนวย : บาท
สัดสวนการถือหุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชําระแลว
รอยละ
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
2557
2556
2557
2556
2557
2556
20,000,000
50,000,000
50,000,000
10,000,000

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

99.94
99.99
99.99
99.97

99.94
99.99
99.99
99.97

22,037,000 22,037,000
49,999,300 49,999,300
49,999,300 49,999,300
9,997,000 9,997,000
132,032,600 132,032,600
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12. เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนชําระแลว
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556

บริษัทรวม
บริษัท ภัทยา เมียนมาร จํากัด ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป 25,424,000 25,424,000 4,578,204
4,578,204
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม

4,737,942
4,737,942

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
5,084,800
5,084,800

5,084,800
5,084,800

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 บริษัทลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ภัทยา เมียนมาร จํากัด จํานวน 1,600 หุน
มูลคาหุนละ 100 ดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนจํานวน 5.08 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนเปนจํานวนรอยละ 20
ของทุนจดทะเบียน
บริษัทไดบันทึกสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม โดยใชขอมูลงบการเงิน
ของบริษัทรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ซึ่งยังมิ ไดผานการตรวจสอบและสอบทาน
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มี
จํานวน 0.16 ลานบาท และ 0.35 ลานบาท ตามลําดับ
13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
เงินลงทุนทั่วไป
หุนทุน
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
หัก คาเผื่อการดอยคา
- บริษัทอื่น
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวม
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หุนกู

2557

2556

2557

2556

387,418,788
(8,749,942)
378,668,846
118,590,321
(15,727,500)
102,862,821
481,531,667

346,876,277
(20,689,942)
326,186,335
107,712,136
(13,227,500)
94,484,636
420,670,971

387,418,788
(8,749,942)
378,668,846
115,320,321
(15,727,500)
99,592,821
478,261,667

346,876,277
(20,689,942)
326,186,335
104,442,136
(13,227,500)
91,214,636
417,400,971

150,000,000
150,000,000
631,531,667

280,000,000
280,000,000
700,670,971

150,000,000
150,000,000
628,261,667

280,000,000
280,000,000
697,400,971
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13.1

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย (ดูหมายเหตุขอ 33)
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ลักษณะความสัมพั นธ

ทุนชําระแลว
2557
พันบาท

เงินลงทุนทั่วไป
บริษัท เอส. ที. จี. ซี. จํ ากัด
บริษัท แกรนดสตาร อินดัสตรี จํากัด
บริษัท ภัทยาอุ ตสาหกิจ จํากัด
บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอรเท็กซ) จํ ากัด
บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติ ก จํ ากัด
บริษัท ไทยแน็ กซิส จํากัด
บริษัท วีน อิ นเตอรเนชั่นแนล จํ ากัด
บริษัท ราชาอูชิโน จํ ากัด
บริษัท แชมปเอช จํ ากัด
บริษัท ไทยมอนสเตอร จํากัด
บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็ กซ จํ ากัด
บริษัท มอร แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จํากั ด
บริษัท ไฟวสตาร พลัส จํ ากัด
บริษัท อิ นเตอรเนชั่ นแนล คอมเมอรเชี ยล โคออดิเนชั่ น (ฮ องกง)
บริษัท อิ นโดนีเซียวาโก จํ ากัด
บริษัท คารบอน เมจิก (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด) จํ ากัด
บริษัท ไทย บุ นกะ แฟชั่น จํากั ด
บริษัท ซันรอยแปด จํากั ด
บริษัท จาโนเม (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จํากั ด
บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส จํากั ด
บริษัท ฟูจิคซ อิ นเตอรเนชั่นแนล จํ ากัด
รวมเงินลงทุนทั่วไป

วิจัยสิ่งทอ
สิ่งทอ
ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป
ธุรกิจฟอกยอม
ผลิตยางยื ด
ผลิตแถบตรา
ธุรกิจขายตรง
ผลิตผาขนหนู
ผลิตเสื้อผา
ผลิตเสื้อผา
ผลิตเสนใยสแปนเด็กซ
จัดจําหน ายสินคามอรแกน
ผลิตเสื้อหนังสัตว
ตัวแทนขาย
ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป
ผลิตชิ้นสวนอุป กรณรถยนต
สถาบันการศึกษา
สถาบันสอนการออกแบบ
คาปลีก
ผลิตจักรเย็บผ า
ปนดายและทอผ า
ผลิตและสงออกถุ งเทา
จําหน ายเสนด าย

2556
พันบาท

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือ หุนเกินกว า 10%
2,500
2,500
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือ หุนเกินกว า 10%
20,000
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือ หุนเกินกว า 10%
30,000
30,000
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือ หุนเกินกว า 10% 324,000 324,000
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือ หุนเกินกว า 10% 160,000 160,000
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือ หุนเกินกว า 10%
20,000
20,000
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือ หุนเกินกว า 10%
30,000
30,000
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือ หุนเกินกว า 10% 121,500
81,000
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือ หุนเกินกว า 10%
40,000
40,000
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือ หุนเกินกว า 10%
20,000
20,000
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือ หุนเกินกว า 10% 1,350,000 1,350,000
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือ หุนเกินกว า 10%
40,000
40,000
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือ หุนเกินกว า 10%
50,000
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือ หุนเกินกว า 10%
8,805
8,805
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือ หุนเกินกว า 10% 108,472 108,472
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือ หุนเกินกว า 10% 590,000
90,000
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือ หุนเกินกว า 10%
56,000
56,000
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือ หุนเกินกว า 10%
25,000
25,000
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือ หุนเกินกว า 10% 100,000 100,000
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือ หุนเกินกว า 10%
97,400
97,400
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือ หุนเกินกว า 10% 621,463 452,729
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือ หุนเกินกว า 10% 143,220 143,220
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือ หุนเกินกว า 10% 100,000 100,000

สัดสวนเงินลงทุน
รอยละ
2557
2556

13.00
14.67
18.72
10.75
16.46
17.90
4.47
10.00
5.00
2.00
12.00
18.00
6.00
8.33
7.14
8.00
5.00
7.73
16.23
17.11
5.00

งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี *
2557
2556

13.00
315,812
17.80
14.67 11,611,400
18.72 68,854,841
10.75 10,258,080
16.46
2,865,803
17.90 14,352,367
4.47
4,659,410
10.00
4,000,000
5.00
200,000
2.00 27,000,000
12.00
4,800,000
17.00
18.00
490,000
6.00
6,508,176
8.33 46,067,000
7.14
4,000,000
8.00
730,000
5.00
5,000,000
7.73 19,254,283
16.46 119,891,874
17.11 24,599,800
5.00
3,210,000
378,668,846

415,812
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
4,800,000
650,000
6,508,176
2,600,000
4,000,000
630,000
2,500,000
19,254,283
110,768,363
24,599,800
3,810,000
326,186,335

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี *
2557
2556

315,812
11,611,400
68,854,841
10,258,080
2,865,803
14,352,367
4,659,410
4,000,000
200,000
27,000,000
4,800,000
490,000
6,508,176
46,067,000
4,000,000
730,000
5,000,000
19,254,283
119,891,874
24,599,800
3,210,000
378,668,846

415,812
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
4,800,000
650,000
6,508,176
2,600,000
4,000,000
630,000
2,500,000
19,254,283
110,768,363
24,599,800
3,810,000
326,186,335

งบการเงินรวม
เงินปนผลรับ
2557
2556

1,780,000
1,760,000
2,729,507
1,032,000
822,750
671,250
362,400
550,504
344,707
1,881,590
1,470,000
13,404,708

1,068,000
1,980,000
2,426,228
1,032,000
543,015
1,342,500
543,600
1,000,000
240,000
363,678
1,700,000
1,050,000
13,289,021

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปนผลรับ
2557
2556

1,780,000
1,760,000
2,729,507
1,032,000
822,750
671,250
362,400
550,504
344,707
1,881,590
1,470,000
13,404,708

1,068,000
1,980,000
2,426,228
1,032,000
543,015
1,342,500
543,600
1,000,000
240,000
363,678
1,700,000
1,050,000
13,289,021

* สุทธิจากคาเผือ่ การดอยคา

ในระหวางป 2557 บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จํากัด ไดทําการควบรวมกิจการกับบริษัท ซันไรซ การเมนท จํากัด และบริษัท แกรนดสตาร อินดัสตรี จํากัด
โดยมีผลทําใหบริษัทไดรับเงินลงทุนในบริษัท เอราวัณสิ่งทอ จํากัด เพิ่มขึ้นจํานวน 263,579 หุน และบริษัทบันทึกเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น ดังกลาวโดยใช
วิธรี าคาทุนจํานวน 9,123,511 บาท
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13.2

กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายเงินลงทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายเงินลงทุน ประกอบดวย

กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายเงินลงทุน
- หลักทรัพยเพื่อคา
- หลักทรัพยเผื่อขาย
- เงินลงทุนทั่วไป
รวมขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน

13.3

งบการเงินรวม
2557
2556

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(5,816,318) (11,227,295)
10,205,129
5,135,229
(8,462,600) (1,217,773)
(4,073,789) (7,309,839)

(5,816,318) (11,227,295)
9,185,138
3,482,927
(8,462,600) (1,217,773)
(5,093,780) (8,962,141)

ระยะเวลาที่จะครบกําหนดของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ระยะเวลาทีจ่ ะถึงกําหนดชําระของตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบ
กําหนดมีดังตอไปนี้

1 ป - 5 ป
เกิน 5 ป
รวม

หนวย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
130,000,000 240,000,000 130,000,000 240,000,000
20,000,000 40,000,000 20,000,000 40,000,000
150,000,000 280,000,000 150,000,000 280,000,000

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของกับตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด มีดังนี้
หนวย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/
กําไรขั้นตน
ขาดทุนขั้นตน มูลคายุติธรรม
ราคาทุนตัดจําหนาย ที่ยังไมไดเกิดขึ้น ที่ยังไมไดเกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2557
2557
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หุนกู

150,000,000

6,059,580

-

156,059,580
หนวย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/
กําไรขั้นตน
ขาดทุนขั้นตน มูลคายุติธรรม
ราคาทุนตัดจําหนาย ที่ยังไมไดเกิดขึ้น ที่ยังไมไดเกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2556
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หุนกู

280,000,000

3,894,920

(343,252)

283,551,668
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14. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย (ดูหมายเหตุขอ 18)
หนวย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
รวมอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

31,407,562
99,575,333
130,982,895

615,450,000
615,450,000

-

646,857,562
99,575,333
746,432,895

คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสราง
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

(55,435,261)
(55,435,261)
75,547,634

(4,683,131)
(4,683,131)
610,766,869

-

(60,118,392)
(60,118,392)
686,314,503
หนวย : บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
รวมอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

31,487,562
101,007,980
132,495,542

คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสราง
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

(52,184,775)
(52,184,775)
80,310,767

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

-

(4,683,132)
(4,683,132)
(4,683,132)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

(80,000)
(1,432,647)
(1,512,647)

31,407,562
99,575,333
130,982,895

1,432,646
1,432,646
(80,001)

(55,435,261)
(55,435,261)
75,547,634

บาท

4,683,131

บาท

4,683,132
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หนวย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
รวมอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

32,811,823
124,434,533
157,246,356

615,450,000
615,450,000

-

648,261,823
124,434,533
772,696,356

คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสราง
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

(76,296,845)
(76,296,845)
80,949,511

(4,856,899)
(4,856,899)
610,593,101

-

(81,153,744)
(81,153,744)
691,542,612
หนวย : บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
รวมอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

32,891,823
125,867,180
158,759,003

คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสราง
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

(72,872,591)
(72,872,591)
85,886,412

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

-

(4,856,900)
(4,856,900)
(4,856,900)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

(80,000)
(1,432,647)
(1,512,647)

32,811,823
124,434,533
157,246,356

1,432,646
1,432,646
(80,001)

(76,296,845)
(76,296,845)
80,949,511

บาท
บาท

4,856,899
4,856,900
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุนมีดังนี้
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี
มูลคายุติธรรม

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง

646,857,562
39,456,941

879,998,800
113,819,600

648,261,823
43,280,789

973,010,000
113,819,600

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง

31,407,562
44,140,073

107,278,800
113,819,600

32,811,823
48,137,688

182,290,000
137,432,800

มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนประเมิน โดยผูประเมิน ราคาอิสระแหงหนึ่ง โดยใช
วิธีวิเคราะหมูลคาจากตนทุน (Cost Approach) หรือวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
รายการที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 และ 2556 ประกอบดวย

รายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
คาใชจายในการดําเนินงานทางตรงที่เกิดจาก
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งกอใหเกิด
รายไดคาเชาสําหรับป

งบการเงินรวม
2557
2556
6,947,958
7,826,100

5,223,072

5,094,819

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
10,807,158
11,829,300

5,396,840

5,358,587
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย (ดูหมายเหตุขอ 18)
หนวย : บาท

ราคาทุน
ที่ดิน
คาปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช
ยานพาหนะ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาเสื่อมราคาสะสม
คาปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช
ยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพยระหวางกอสรางและ
เครื่องจักรระหวางติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
ลดลง

438,177,524
3,736,581
369,970,057
621,046,452
881,442,990
49,674,922
2,364,048,526

381,627,599
25,014,259
3,832,290
4,969,989
415,444,137

(1,443,990)
(16,628,670)
(2,995,753)
(21,068,413)

1,129,600
4,652,282
62,263,346
442,275
68,487,503

819,805,123
3,736,581
371,099,657
649,269,003
930,909,956
52,091,433
2,826,911,753

(1,221,140)
(274,618,427)
(550,025,948)
(725,009,713)
(35,774,637)
(1,586,649,865)

(78,334)
(10,560,718)
(29,996,624)
(34,877,779)
(3,936,433)
(79,449,888)

1,401,423
16,619,431
2,238,794
20,259,648

-

(1,299,474)
(285,179,145)
(578,621,149)
(743,268,061)
(37,472,276)
(1,645,840,105)

110,511,187
887,909,848

45,939,703
381,933,952

(145,000)
(953,765)

(68,487,503)
-

87,818,387
1,268,890,035

โอน/อื่นๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557
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หนวย : บาท

ราคาทุน
ที่ดิน
คาปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช
ยานพาหนะ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาเสื่อมราคาสะสม
คาปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช
ยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพยระหวางกอสรางและ
เครื่องจักรระหวางติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
ลดลง

438,177,524
3,736,581
378,326,437
618,499,847
810,389,913
48,596,828
2,297,727,130

14,541,977
11,728,456
2,344,083
28,614,516

(8,756,380)
(18,187,658)
(28,559,830)
(4,313,238)
(59,817,106)

400,000
6,192,286
87,884,451
3,047,249
97,523,986

438,177,524
3,736,581
369,970,057
621,046,452
881,442,990
49,674,922
2,364,048,526

(1,142,806)
(269,864,046)
(537,476,354)
(728,305,769)
(35,282,424)
(1,572,071,399)

(78,334)
(13,510,751)
(30,529,677)
(24,935,995)
(4,073,429)
(73,128,186)

8,756,370
17,980,083
28,232,051
3,581,216
58,549,720

-

(1,221,140)
(274,618,427)
(550,025,948)
(725,009,713)
(35,774,637)
(1,586,649,865)

12,814,098
738,469,829

198,449,299
153,935,629

(3,228,224)
(4,495,610)

(97,523,986)
-

110,511,187
887,909,848

บาท
บาท

79,449,888
73,128,186

โอน/อื่นๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556
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หนวย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556
ราคาทุน
ที่ดิน
คาปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช
ยานพาหนะ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาเสื่อมราคาสะสม
คาปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช
ยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพยระหวางกอสรางและ
เครื่องจักรระหวางติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

400,323,268
2,237,838
183,815,035
479,420,011
454,130,224
38,197,061
1,558,123,437

381,627,598
21,415,913
3,135,884
4,438,570
410,617,965

(1,424,838)
(9,808,426)
(1,754,538)
(12,987,802)

1,129,600
3,462,383
1,986,790
442,275
7,021,048

781,950,866
2,237,838
184,944,635
502,873,469
449,444,472
41,323,368
1,962,774,648

(1,214,330)
(124,691,531)
(420,888,573)
(379,607,846)
(28,856,647)
(955,258,927)

(75,859)
(5,645,571)
(25,151,037)
(14,309,638)
(3,070,359)
(48,252,464)

1,385,292
9,807,566
1,754,535
12,947,393

-

(1,290,189)
(130,337,102)
(444,654,318)
(384,109,918)
(30,172,471)
(990,563,998)

51,238,974
654,103,484

29,005,684
391,371,185

(145,000)
(185,409)

(7,021,048)
73,078,610
1,045,289,260
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หนวย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
ราคาทุน
ที่ดิน
คาปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช
ยานพาหนะ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาเสื่อมราคาสะสม
คาปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน
เครื่องจักรและเครือ่ งมือเครื่องใช
ยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพยระหวางกอสรางและ
เครื่องจักรระหวางติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

400,323,268
2,237,838
192,571,415
477,716,413
429,695,400
35,299,713
1,537,844,047

13,106,120
11,221,581
459,299
24,787,000

(8,756,380)
(17,213,538)
(8,877,261)
(609,200)
(35,456,379)

5,811,016
22,090,504
3,047,249
30,948,769

400,323,268
2,237,838
183,815,035
479,420,011
454,130,224
38,197,061
1,558,123,437

(1,138,470)
(127,757,040)
(412,083,497)
(374,645,155)
(26,353,986)
(941,978,148)

(75,860)
(5,690,861)
(25,859,760)
(13,659,757)
(3,111,861)
(48,398,099)

8,756,370
17,054,684
8,697,066
609,200
35,117,320

-

(1,214,330)
(124,691,531)
(420,888,573)
(379,607,846)
(28,856,647)
(955,258,927)

12,070,969
607,936,868

73,325,416
49,714,317

(3,208,642)
(3,547,701)

(30,948,769)
-

51,238,974
654,103,484

บาท
บาท

48,252,464
48,398,099

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

ราคาทุนของอาคารและอุปกรณที่หักคาเสื่อมราคาครบแลวและยังคงใชงานอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 2556 ของบริษัทและบริษัทยอยมีจาํ นวนประมาณ 1,343.05 ลานบาท และ 1,299.52 ลานบาท
ตามลําดับ (บริษัท: 829.77 ลานบาท และ 810.40 ลานบาท ตามลําดับ)
สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินที่บริษทั เปนผูเชาซึ่งรวมแสดงในรายการขางตน จัดประเภทเปนเครื่องมือ
เครื่องใช ซึ่งมีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

ราคาทุนของสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2557
2556
2,004,000
1,404,000
(355,118)
(58,981)
1,648,882
1,345,019
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หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
1,404,000
1,404,000
(292,981)
(58,981)
1,111,019
1,345,019

ราคาทุนของสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

16. สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
หนวย : บาท

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
เครื่องหมายการคาและคาสมาชิกสโมสร
และสนามกอลฟ
รวม
คาตัดจําหนายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร
เครื่องหมายการคาและคาสมาชิกสโมสร
และสนามกอลฟ
รวมคาตัดจําหนายสะสม
สินทรัพยไมมีตัวตนระหวางโอน
สินทรัพยไมมีตัวตน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
ลดลง

53,038,267

1,684,524

-

-

54,722,791

4,513,207
57,551,474

21,500
1,706,024

-

-

4,534,707
59,257,498

(32,392,407)

(4,116,529)

-

-

(36,508,936)

(3,390,717)
(35,783,124)
3,732,531
25,500,881

(193,047)
(4,309,576)
862,299

-

-

(3,583,764)
(40,092,700)
4,594,830
23,759,628

โอน/อื่นๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557
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หนวย : บาท

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
เครื่องหมายการคาและคาสมาชิกสโมสร
และสนามกอลฟ
รวม
คาตัดจําหนายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร
เครื่องหมายการคาและคาสมาชิกสโมสร
และสนามกอลฟ
รวมคาตัดจําหนายสะสม
สินทรัพยไมมีตัวตนระหวางโอน
สินทรัพยไมมีตัวตน

งบการเงินรวม
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

เพิ่มขึ้น

40,666,922

12,371,345

-

4,498,457
45,165,379

14,500
12,385,845

-

(29,031,555)

(3,360,852)

-

-

(32,392,407)

(3,154,700)
(32,186,255)
2,513,773
15,492,897

(236,017)
(3,596,869)
1,219,008

-

-

(3,390,717)
(35,783,124)
3,732,531
25,500,881

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม
2557
2556

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556
53,038,267

250
250

(250)

บาท
บาท

4,513,207
57,551,474

4,309,576
3,596,869
หนวย : บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
เครื่องหมายการคาและคาสมาชิกสโมสร
และสนามกอลฟ
รวม
คาตัดจําหนายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร
เครื่องหมายการคาและคาสมาชิกสโมสร
และสนามกอลฟ
รวมคาตัดจําหนายสะสม
สินทรัพยไมมีตัวตนระหวางโอน
สินทรัพยไมมีตัวตน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

50,208,347

1,497,974

-

-

51,706,321

4,513,207
54,721,554

21,500
1,519,474

-

-

4,534,707
56,241,028

(30,377,521)

(3,773,759)

-

-

(34,151,280)

(3,390,716)
(33,768,237)
3,732,531
24,685,848

(193,047)
(3,966,806)
862,299

-

-

(3,583,763)
(37,735,043)
4,594,830
23,100,815

- 36 -

หนวย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
เครื่องหมายการคาและคาสมาชิกสโมสร
และสนามกอลฟ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ

38,190,492

12,017,855

-

4,498,457
42,688,949

14,500
12,032,355

-

(27,319,549)

(3,057,972)

-

-

(30,377,521)

(3,154,699)
(30,474,248)
2,513,773
14,728,474

(236,017)
(3,293,989)
1,219,008

-

(250)

(3,390,716)
(33,768,237)
3,732,531
24,685,848

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557

บาท

3,966,806

2556

บาท

3,293,989

คาตัดจําหนายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร
เครื่องหมายการคาและคาสมาชิกสโมสร
และสนามกอลฟ
รวมคาตัดจําหนายสะสม
สินทรัพยไมมีตัวตนระหวางโอน
สินทรัพยไมมีตัวตน

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556
50,208,347

250
250

4,513,207
54,721,554

17. สิทธิการเชา
สิทธิการเชา ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
หนวย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2557
สิทธิการเชา
ราคาทุน
คาตัดจําหนายสะสม
สิทธิการเชา

33,754,000
(26,102,629) (1,550,157)
7,651,371 (1,550,157)

-

33,754,000
(27,652,786)
6,101,214
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หนวย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2555
2556
สิทธิการเชา
ราคาทุน
คาตัดจําหนายสะสม
สิทธิการเชา

33,754,000
(24,892,905) (1,209,724)
8,861,095 (1,209,724)

-

33,754,000
(26,102,629)
7,651,371

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

บาท
บาท

1,550,157
1,209,724

18. เงินมัดจําจายคาทีด่ ิน
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 บริษัทไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัทแหงหนึ่งในราคา 592.75 ลานบาท
และบริษัทไดจายเงินมัดจําสําหรับคาซื้อที่ดินดังกลาวแลวจํานวน 175 ลานบาท ตอมาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม
2557 บริษัทไดชําระคาที่ดินสวนที่เหลือดวยราคาภายหลังปรับปรุงดวยสวนของที่ดินที่ลดลงแลวเปน
จํานวน 415.45 ลานบาท และไดทําการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาว บริษัทไดโอนเงินมัดจํา
จายคาที่ดิน และจัด ประเภทที่ดิน ดังกลาวเปน อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ในงบการเงิน รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดวยจํานวนรวม 590.45 ลานบาท (ดูหมายเหตุ ขอ 14)
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 บริษัทไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบุคคลหนึ่งในราคา 25 ลานบาท และ
บริษัทไดจายเงินมัดจําสําหรับคาที่ดินดังกลาวแล วจํานวน 12.5 ลานบาท ซึ่งบริษัทก็ไดทําการชําระคา
ที่ดินสวนที่เหลือจํานวน 12.5 ลานบาทและไดทําการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวแลวเมื่อวันที่
19 พฤษภาคม 2557 บริษัทไดโอนเงินมัดจําจายคาที่ดินและจัดประเภทที่ดินดังกลาวเปนอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดวยจํานวนรวม
25 ลานบาท (ดูหมายเหตุขอ 14)
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นอกจากนี้เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 บริษัทไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับอีกบุคคลหนึ่งเพิ่มเติมใน
ราคา 240.53 ลานบาท และบริษัทไดจายเงินมัดจําสําหรับที่ดินดังกลาวแลวจํานวน 20 ลานบาท อยางไรก็ตาม
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 บริษัทมีการแกไขราคาในขอตกลงตอทายสัญญาจะซื้อจะขาย ตอมาเมื่อวันที่
21 เมษายน 2557 บริษัทไดชําระราคาคาที่ดิน สวนที่เหลือจํานวน 213.56 ลานบาท และไดจดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาว ทั้งนี้บริษัทไดโอนเงินมัดจําจายคาที่ดินและจัดประเภทเปนที่ดินในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการดวย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวนรวม 233.56 ลานบาท (ดูหมายเหตุขอ 41)
19. สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการสวนใหญ ไดแก เงินประกันคาเชาที่ดินและยานพาหนะแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน และเงินมัดจําอื่น
20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินกูยืมชนิดไมมีหลักประกัน ดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,008.90
1,013.90

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
862.90
867.90

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกลาวกําหนดอัตราดอกเบี้ยตอป
เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีที่ธนาคารคิดกับลูกคาชั้นดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีตั๋วสัญญาใชเงินประเภทเมื่อทวงถาม ซึ่งออกใหแกธนาคารพาณิชย
เปนจํานวนเงิน 190 ลานบาท ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.14 - 2.15 ตอป โดยไมมีหลักประกัน
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21. เจาหนี้การคาและเจาหนีอ้ ื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
เจาหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา - บริษัทอื่น
รวมเจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - บริษัทอื่น
โบนัสคางจาย
คาลิขสิทธิ์คางจาย
ดอกเบี้ยคางจาย
คาใชจายคางจาย
รายไดรับลวงหนา
เงินประกันรับลวงหนา
รวมเจาหนี้อื่น

2557
218,858,822
169,112,274
387,971,096
4,826,151
13,841,014
114,817,870
39,384,227
167,753
14,109,885
120,597
2,681,130
189,948,627
577,919,723

2556
153,549,755
118,547,167
272,096,922
608,031
29,375,382
87,966,827
39,873,487
16,170,262
179,374
2,699,223
176,872,586
448,969,508

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
332,531,463
123,730,184
456,261,647
4,766,718
10,408,395
81,530,570
39,384,227
167,753
10,002,506
120,597
2,410,230
148,790,996
605,052,643

2556
251,625,417
92,931,536
344,556,953
528,710
26,233,497
62,134,097
39,873,487
11,985,732
179,374
1,986,748
142,921,645
487,478,598

22. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินสําหรับ เครื่องมือเครื่องใชภายใตสัญญาเชาการเงิน โดย
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2557
2556
2,477,993
2,176,536
(687,575)
(806,599)
1,790,418
1,369,937

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
สวนที่ถึงกําหนดชําระเกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

328,329
1,462,089
1,790,418

151,963
1,217,974
1,369,937
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หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
1,798,008
2,176,536
(580,034)
(806,599)
1,217,974
1,369,937

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
สวนที่ถึงกําหนดชําระเกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

180,610
1,037,364
1,217,974

151,963
1,217,974
1,369,937

23. หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2557
2556
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการสินคาฝากขาย
คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาสําเร็จรูป
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเพื่อคา
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนทัว่ ไป
ประมาณการสินคารับคืน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเพื่อคา
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเผื่อขาย
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

35,526
2,000,000
354,030
4,895,488
6,800,000
93,931,671
396,454
108,413,169

35,526
2,200,000
266,381
2,925,196
6,783,489
9,600,000
89,562,881
111,373,473

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
35,526
2,000,000
354,030
4,895,488
6,800,000
64,207,318
78,292,362

35,526
2,200,000
266,381
2,925,196
6,783,489
9,600,000
63,639,546
85,450,138

(3,078,781)
(3,078,781)
(177,672,475) (151,234,885) (177,228,730) (150,866,338)
(25,700)
(4,983)
(21,391)
(4,983)
(180,776,956) (151,239,868) (180,328,902) (150,871,321)
(72,363,787) (39,866,395) (102,036,540) (65,421,183)
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางป มีดังนี้
หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ รายการที่รับรู รายการที่รับรู
ณ วันที่
1 มกราคม
ในกําไร ในกําไรขาดทุน 31 ธันวาคม
2557
หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
2557
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการสินคาฝากขาย
คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาสําเร็จรูป
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเพื่อคา
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนทัว่ ไป
ประมาณการสินคารับคืน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเพื่อคา
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเผื่อขาย
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

35
2,200
267
2,925
6,784
9,600
89,563
111,374

(200)
87
(2,925)
(1,888)
(2,800)
4,369
396
(2,961)

(151,235)
(5)
(151,240)
(39,866)

(3,079)
(21)
(3,100)
(6,061)

-

35
2,000
354
4,896
6,800
93,932
396
108,413

(26,437)
(26,437)
(26,437)

(3,079)
(177,672)
(26)
(180,777)
(72,364)

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ รายการที่รับรู รายการที่รับรู
ณ วันที่
1 มกราคม
ในกําไร ในกําไรขาดทุน 31 ธันวาคม
2556
หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
2556
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการสินคาฝากขาย
คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาสําเร็จรูป
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเพื่อคา
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเผื่อขาย
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนทัว่ ไป
ประมาณการสินคารับคืน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเผื่อขาย
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

35
1,800
147
66
7,907
11,400
89,124
110,479
(194,770)
(194,770)
(84,291)

400
120
2,925
(1,123)
(1,800)
439
961
(5)
(5)
956

-

(66)

35
2,200
267
2,925
6,784
9,600
89,563
111,374

43,535
43,535
43,469

(151,235)
(5)
(151,240)
(39,866)

(66)
-
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หนวย :พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ รายการที่รับรู รายการที่รับรู ณ วันที่
1 มกราคม
ในกําไร ในกําไรขาดทุน 31 ธันวาคม
2557
หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
2557
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการสินคาฝากขาย
คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาสําเร็จรูป
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเพื่อคา
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนทัว่ ไป
ประมาณการสินคารับคืน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเพื่อคา
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเผื่อขาย
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

35
2,200
267
2,925
6,784
9,600
63,639
85,450

(200)
87
(2,925)
(1,888)
(2,800)
568
(7,158)

(150,866)
(5)
(150,871)
(65,421)

(3,079)
(16)
(3,095)
(10,253)

-

35
2,000
354
4,896
6,800
64,207
78,292

(26,363)
(26,363)
(26,363)

(3,079)
(177,229)
(21)
(180,329)
(102,037)
หนวย :พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ รายการที่รับรู รายการที่รับรู ณ วันที่
1 มกราคม
ในกําไร ในกําไรขาดทุน 31 ธันวาคม
2556
หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
2556
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการสินคาฝากขาย
คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาสําเร็จรูป
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเพื่อคา
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเผื่อขาย
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนทัว่ ไป
ประมาณการสินคารับคืน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเผื่อขาย
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

35
1,800
148
124
7,907
11,400
63,569
84,983

(194,230)
(194,230)
(109,247)

400
119
2,925
(1,123)
(1,800)
70
591

(5)
(5)
586

-

(124)

35
2,200
267
2,925
6,784
9,600
63,639
85,450

43,364
43,364
43,240

(150,866)
(5)
(150,871)
(65,421)

(124)
-
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24. ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน
บริษัทและบริษัทยอยมีโครงการผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานและ
ตามระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งจัดเปนโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
ที่ไมไดจัดใหมีกองทุน
จํานวนที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนสําหรับโครงการผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย

งบการเงินรวม
2557
2556
36,164,920
38,147,153
15,035,835
14,527,284
51,200,755
52,674,437

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
23,718,313
24,119,385
10,153,322
10,136,209
33,871,635
34,255,594

การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค า ป จ จุ บัน ของภาระผู ก พั น ผลประโยชนข องพนั ก งานหลั ง ออกจากงาน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชนยกมา
บวก ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ปรับปรุงจากการรับโอนพนักงาน
หัก ผลประโยชนที่จาย
ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชนยกไป

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

460,840,638 445,618,713 318,197,728 317,843,624
36,164,920
38,147,153 23,718,313
24,119,385
15,035,835
14,527,284 10,153,322
10,136,209
989,132
989,132
(38,786,387) (37,452,512) (32,021,907) (33,901,490)
474,244,138 460,840,638 321,036,588 318,197,728
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ขอสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยที่สําคัญที่ใชในการคํานวณประมาณการ
หนี้สินภายใตโครงการผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานมีดังนี้

อัตราคิดลด (ตอป)
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ตอป)
สัดสวนของพนักงานที่เลือกลาออกกอนเกษียณอายุ
(ขึ้นอยูกับชวงอายุของพนักงาน) (ตอป)
- พนักงานรายเดือน
- พนักงานรายวัน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

3.32% - 3.70%
1.90% - 5.00%

3.32%
1.90% - 5.00%

1% - 22%
2% - 73%

1% - 15%
3% - 38%

25. ทุนสํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง
ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองนี้จะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายนี้หามมิใหนําไปจายเปนเงินปนผล
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงพาณิชย บริษัทยอยตองจัดสรรกําไรสุทธิอยางนอยรอยละ 5
เปนสํารองตามกฎหมายทุกครั้งที่ประกาศจายเงินปนผล จนกวาสํารองตามกฎหมายจะมีจํานวนเทากับ
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนี้จะนํามาจัดสรรเงินปนผลไมได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สํารองตามกฎหมายของบริษัทมีจํานวนเงินเทากับรอยละสิบของ
ทุนจดทะเบียนแลว
26. การจัดการสวนทุน
วัตถุประสงคใ นการบริหารทุนของบริษัทเปนไปเพื่อการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องของบริษัทเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น
บริษัทมิไดใชอัตราสวนทางการเงินใดๆ เพื่อดูแลรักษาระดับทุน หากแต จัดการใหมีระดับทุนเพียงพอ
สําหรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเทานั้น
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27. เงินปนผลและสํารอง
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยมีมติใหจา ยเงินปนผลและจัดสรรสํารองดังนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอสอาร. ดับบลิว. การเมนท จํากัด
บริษัท วาโกกบินทรบุรี จํากัด
บริษัท วาโกลําพูน จํากัด
บริษัท ภัทยากบินทรบุรี จํากัด
บริษัท โทรา 1010 จํากัด

วันที่ประชุม อัตราหุนละ
สามัญผูถือหุน
(บาท)
21 เม.ย.
2.25
3 เม.ย.
284.00
3 เม.ย.
50.00
3 เม.ย.
52.00
3 เม.ย.
177.00
3 เม.ย.
-

ป 2557
ป 2556
จํานวนเงินรวม สํารองตามกฎหมาย สํารองทั่วไป วันที่ประชุม อัตราหุนละ จํานวนเงินรวม สํารองตามกฎหมาย สํารองทั่วไป
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท) สามัญผูถือหุน (บาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
270.00
13.52
22 เม.ย.
2.40
288.00
21.59
56.80
2.10
3 เม.ย.
190.00
38.00
2.15
25.00
1.22
3 เม.ย.
69.00
34.50
1.79
26.00
1.22
3 เม.ย.
44.00
22.00
1.24
35.40
1.68
3 เม.ย.
175.00
35.00
1.89
3 เม.ย.
9.00
0.90
0.04
-

เงินปนผลที่จายในป 2557 และ 2556 เปนการจัดสรรกําไรของป 2556 และ 2555 และจายในเดือนพฤษภาคม 2557 และ 2556 ตามลําดับ
สําหรับบริษัท เอสอาร. ดับบลิว. การเมนท จํากัด ไดมีการจายเงินปนผลในเดือนพฤษภาคม 2557 และกันยายน 2557 เปนจํานวน 42.60 ลานบาท และจํานวน 14.20 ลานบาท
ตามลําดับ นอกจากนัน้ บริษัท วาโกลําพูน จํากัด ไดจายเงินปนผลในเดือนพฤษภาคม 2557 และกรกฎาคม 2557 เปนจํานวน 20 ลานบาทและจํานวน 6 ลานบาท ตามลําดับ
บริษัทและบริษัทยอยจัดสรรกําไรสะสมสวนหนึ่งเปนสํารองทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจในอนาคต โดยมิไดระบุวัตถุประสงคเปนการเฉพาะ
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28. กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
บริษัทและบริษัทยอยไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้น โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานสวนหนึ่งและ
บริษัทจายสมทบอีกสวนหนึ่ง กองทุนดังกลาว ไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินสมทบของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งบันทึกเปน
คาใชจายมีจํานวน 17.89 ลานบาท และ 19.44 ลานบาท ตามลําดับ (บริษัท : 11.35 ลานบาท และ 12.56
ลานบาท ตามลําดับ)
29. รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการของบริษัทและบริษัทยอย
ประกอบดวย

รายไดจากการขายสินคา
รายไดจากการใหบริการ
รวมรายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ

งบการเงินรวม
2557
2556
3,563,470,299 3,592,167,465
37,862,820
37,344,550
3,601,333,119 3,629,512,015

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
3,885,220,967 3,894,643,978
11,279,549
6,649,929
3,896,500,516 3,901,293,907

30. รายไดอื่น
รายไดอื่น สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย

ดอกเบี้ยรับ
คาเชารับและคาบริการรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
กําไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
กําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อคา
รายไดอื่น

งบการเงินรวม
2557
2556
34,872,770
56,605,422
14,313,259
15,473,241
9,620,451
17,107,065
4,149,108
1,783,949
4,826,227
15,393,904
34,262,612
30,962,429
110,246,945 129,123,492

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
34,328,492
55,885,486
20,513,179
21,695,931
9,515,256
16,847,780
4,149,108
1,155,211
1,756,069
15,393,904
33,340,512
30,391,366
114,246,554 130,725,740
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31. คาใชจายตามลักษณะ
คาใชจายตามลักษณะสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีคา ใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา
คาสินคาสําเร็จรูปที่ซื้อ
วัตถุดิบที่ใชไป
คาใชจา ยผลประโยชนพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ
คาลิขสิทธิ์
คาสาธารณูปโภค
คาตอบแทนผูบริหาร

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(194,368,223)
31,597,415
1,417,133,720 1,304,961,965
1,253,387,855 1,200,584,067
846,608,924
837,920,238
58,626,326
57,758,711
49,450,005
43,612,463
39,949,042
40,259,552
36,110,216
34,060,349
59,205,033
64,231,342

งบการเงินรวม
2557
2556
(176,337,442)
37,797,577
126,747,441
120,029,215
1,581,681,875
1,487,611,058
1,287,559,263
1,273,634,596
89,992,752
82,617,911
57,204,225
52,571,181
39,949,042
40,259,552
54,764,071
52,065,877
64,172,153
69,513,350

32. ภาษีเงินไดนติ ิบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบคุ คลของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556
ภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน
คาใชจายภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กับผลตางชั่วคราวที่เกิดขึ้น
รวม

(33,398,144) (42,291,927)

(28,337,976)

(29,456,316)

(6,059,802)
954,513
(39,457,946) (41,337,414)

(10,252,964)
(38,590,940)

586,285
(28,870,031)

การกระทบยอดภาษีเงินไดและกําไรทางบัญชีคูณดวยอัตราภาษีเงินได มีดงั นี้

กําไรกอนภาษีเงินได
อัตราภาษี
ผลคูณของกําไรกอนภาษีเงินไดกับอัตราภาษี - คาใชจาย
ผลกระทบของรายไดและคาใชจายทางบัญชี
แตมิไดเปนรายไดและคาใชจายทางภาษี
ภาษีเงินได - คาใชจาย

หนวย : บาท
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
316,187,762
295,701,520
20%
20%
(63,237,552) (59,140,304)
23,779,606
(39,457,946)

17,802,890
(41,337,414)
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หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
334,253,790
299,183,413
20%
20%
(66,850,758) (59,836,683)

กําไรกอนภาษีเงินได
อัตราภาษี
ผลคูณของกําไรกอนภาษีเงินไดกับอัตราภาษี - คาใชจาย
ผลกระทบของรายไดและคาใชจายทางบัญชี
แตมิไดเปนรายไดและคาใชจายทางภาษี
ภาษีเงินได - คาใชจาย

28,259,818
(38,590,940)

30,966,652
(28,870,031)

33. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในการดําเนินงานธุรกิจของบริษัท บริษัทซื้อสินคาจากบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซื้อและขายวัตถุดิบ
สวนใหญกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน และใหบริษัทที่เกี่ยวของกันเปนผูจัดจําหนาย งบการเงินแสดงถึงผลของรายการ
ดังกลาวตามมูลฐานที่พิจารณารวมกันระหวางบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ยอดคงเหลือที่สําคัญระหวางบริษัทกับกิจการที่เกีย่ วของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ความสัมพันธ
ลูกหนี้การคา
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ถือหุนเกินกวา 10%
วาโก อเมริกา อินคอรปอเรชั่น
บริษัทยอยของผูถอื หุนใหญ
วาโก คอรปอเรชั่น
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ถือหุนเกินกวา 10%
บริษัท วีน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ถือหุนเกินกวา 10%
บริษัท เอสอาร.ดับบลิว. การเมนท จํากัด
บริษัทยอย
บริษัท วาโกกบินทรบุรี จํากัด
บริษัทยอย
บริษัท วาโก ลําพูน จํากัด
บริษัทยอย
บริษัท ภัทยากบินทรบุรี จํากัด
บริษัทยอย
บริษัท โทรา 1010 จํากัด
บริษัทยอย
อื่นๆ
รวมลูกหนี้การคา

งบการเงินรวม
2557
2556

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

405

341

405

341

13
43
6

8
41
6

13
43
6

8
41
6

89

111

89

111

21
577

21
528

41
19
21
34
19
690

33
28
14
20
12
13
627
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ความสัมพันธ
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
(ดูหมายเหตุขอ 6)
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวของกัน
- หลักทรัพยเผื่อขาย (ดูหมายเหตุขอ 10.1)
- เงินลงทุนทั่วไป (ดูหมายเหตุขอ 13.1)
เจาหนี้การคา
บริษัท เท็กซไทลเพรสทีจ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยทาเคดะ เลซ จํากัด
วาโก คอรปอเรชั่น
บริษัท วาโก อินเตอรเนชัน่ แนล ฮองกง จํากัด
บริษัท มังกร 1 2 จํากัด
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จํากัด
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
บริษัท เอสอาร.ดับบลิว. การเมนท จํากัด
บริษัท วาโกกบินทรบุรี จํากัด
บริษัท วาโก ลําพูน จํากัด
บริษัท ภัทยากบินทรบุรี จํากัด
อื่นๆ
รวมเจาหนี้การคา
คาลิขสิทธิ์คางจาย
วาโก คอรปอเรชั่น

งบการเงินรวม
2557
2556
99
99

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
99
99

794
379

713
326

782
379

701
326

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ถือหุนเกินกวา 10%
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ถือหุนเกินกวา 10%
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ถือหุนเกินกวา 10%
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ถือหุนเกินกวา 10%
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ถือหุน เกินกวา 10%
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ถือหุนเกินกวา 10%
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย

127

92

77

61

8

6

6

4

15
7

12
7

15
7

12
7

-

28

-

18

38

1

26

1

8

3

8

3

17
220

5
154

74
36
29
41
14
333

57
27
24
33
5
252

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

39

40

39

40
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รายการคาที่สําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
ความสัมพันธ
ขายวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ถือหุนเกินกวา 10%
วาโก อเมริกา อินคอรปอเรชั่น
บริษัทยอยของผูถอื หุนใหญ
ฟลิปปนส วาโก คอรปอเรชั่น
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ถือหุนเกินกวา 10%
วาโก คอรปอเรชั่น
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ถือหุนเกินกวา 10%
บริษัท วีน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ผูถือหุนรายใหญของบริษทั ฯ
ถือหุน เกินกวา 10%
บริษัท กบินทรพัฒนกิจ จํากัด
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ถือหุน เกินกวา 10%
บริษัท เอสอาร.ดับบลิว.การเมนท จํากัด
บริษัทยอย
บริษัท วาโกกบินทรบุรี จํากัด
บริษัทยอย
บริษัท วาโกลําพูน จํากัด
บริษัทยอย
บริษัท ภัทยากบินทรบุรี จํากัด
บริษัทยอย
บริษัท โทรา 1010 จํากัด
บริษัทยอย
อื่นๆ
รวมขายวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป

งบการเงินรวม
2557
2556

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

1,983

2,024

1,983

2,024

332
28

272
26

332
28

272
26

742
39

724
29

742
38

724
29

111

179

111

179

23

30

23

30

-

-

65
3,323

77
3,361

122
72
68
101
24
36
3,680

102
77
65
88
51
25
3,692
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ความสัมพันธ
ซื้อวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป
บริษัท เท็กซไทล เพรสทีจ จํากัด (มหาชน)
วาโก คอรปอเรชั่น
บริษัท วาโก อินเตอรเนชั่นแนล ฮองกง จํากัด
บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จํากัด
บริษัท มังกร 1 2 จํากัด
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จํากัด
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
บริษัท เอสอาร.ดับบลิว.การเมนท จํากัด
บริษัท วาโกกบินทรบุรี จํากัด
บริษัท วาโกลําพูน จํากัด
บริษัท ภัทยากบินทรบุรี จํากัด
อื่นๆ
รวมซื้อวัตถุดบิ และสินคาสําเร็จรูป
รายไดรับจางทําของและคาเชารับ
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
บริษัท ไทยกุลแซ จํากัด
บริษัท เอสอาร.ดับบลิว. การเมนท จํากัด
อื่นๆ
รวมรายไดรับจางทําของและคาเชารับ
คาจางทําของและคาเชาจาย
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
บริษัท ภัทยาลําพูน จํากัด
บริษัท เอสอาร.ดับบลิว. การเมนท จํากัด
อื่นๆ
รวมคาจางทําของและคาเชาจาย

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ถือหุน เกินกวา 10%
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ถือหุน เกินกวา 10%
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ถือหุน เกินกวา 10%
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ถือหุน เกินกวา 10%
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ถือหุน เกินกวา 10%
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ถือหุน เกินกวา 10%
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ถือหุน เกินกวา 10%
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ถือหุน เกินกวา 10%
บริษัทยอย

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ถือหุน เกินกวา 10%
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ถือหุน เกินกวา 10%
บริษัทยอย

งบการเงินรวม
2557
2556

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

337

301

209

200

133
120

146
128

133
120

146
128

46

46

30

30

204

200

128

131

51

9

32

9

75

64

75

64

50
1,016

45
939

515
253
251
300
44
2,090

425
240
238
297
40
1,948

4

6

4

5

7

11

-

-

-

-

-

-

14
25

12
29

7
14
25

30

19

30

19

19

24

19

24

2
45

7
5
61

26
4
73

-

3
52

7
13
25
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ความสัมพันธ
คาลิขสิทธิ์
วาโก คอรปอเรชั่น
ดอกเบี้ยรับ
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จํากัด

งบการเงินรวม
2557
2556

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

39

40

39

40

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ถือหุน เกินกวา 10%

4

4

4

4

63
1
64

68
2
70

59

63
1
64

คาตอบแทนผูบริหาร
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวมคาตอบแทนผูบริหาร

59

บริษัทและบริษัทยอยขายสินคาสําเร็จรูปใหกับบริษัทที่เกี่ยวของกันในราคาและเงื่อนไขเชนเดียวกับที่
คิดกับลูกคาทั่วไป
บริษัทขายวัตถุดิบใหกับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกันในราคาทุนบวกดวยกําไรตามที่ไดตกลงกัน
บริษัทซื้อวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปจากบริษัทที่เกี่ยวของกันในราคาและเงื่อนไขเชนเดียวกับที่ซื้อจาก
ผูขายทั่วไป
บริษัทจายคาลิขสิทธิ์ โดยคํานวณจากรอยละของยอดขาย (ดูหมายเหตุขอ 34)
บริษัทจายคาบริการอื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
34. สัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาต
เมื่อวัน ที่ 1 มกราคม 2542 บริษัทไดทําสัญญาความชว ยเหลื อทางเทคนิค และใบอนุญาตกับ วาโก
คอรปอเรชั่น ซึ่งเปน ผูถือหุน ใหญข องบริษัท เพื่อใชเครื่องหมายการคาและรับความชวยเหลือดาน
เทคนิคการผลิตสําหรับผลิตภัณฑตามที่ระบุในสัญญา โดยบริษัทตองจายคาสิทธิในอัตรารอยละ 2 ของ
ยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑดังกลาว สัญญาดังกลาวมีผลใชบังคับเปนระยะเวลา 5 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และตออายุไดอีก 5 ป ทั้งนี้ในป 2552 บริษัทไดตออายุสัญญาดังกลาว
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไดมีการตอสัญญาดังกลาว
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
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35. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
35.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานการใหสิน เชื่อหมายถึง ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่
ลูกหนี้ ไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท บริษัทอาจมี
ความเสี่ยงจากการกระจุก ตัว ของสิน เชื่อเนื่องจากลูกคาของบริษัทโดยสวนใหญคือบริษัทที่
เกี่ยวของกัน อยางไรก็ตาม บริษัทไมเคยเกิดความเสียหายเนื่องจากการไมปฏิบัติตามสัญญาของ
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน และบริษัทคาดวาจะไมมีความเสี่ยงทางดานการใหสินเชื่อ
ในกรณีของการรับรูสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลแสดงฐานะการเงิน มูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพย ซึ่งบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ไมปฏิบัติตามสัญญา
35.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอการดําเนินงานแกบริษัทในงวดปจจุบันและในปตอๆ ไป อยางไรก็ตามผลกระทบ
จากอัตราดอกเบี้ยที่จะเปลี่ยนแปลงไมมีสาระสําคัญตอบริษัท เนื่องจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
ของบริษัทสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และบริษัทไมมีรายการเงินกูยืมที่มีสาระสําคัญ

35.3

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงจากอั ตราแลกเปลี่ ยนเกิดจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบแกบริษัทในงวดปจจุบันและในปตอๆ ไป
บริษัทใชตราสารอนุพันธซึ่งประกอบดวยสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เพื่อลดความเสีย่ ง
จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
โดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศจะไดรับหรือ
ตองจายชําระ จํานวนเงินของสินทรัพย หรือหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อไดรับหรือตองจาย
ชําระจะหักลางกับมูลคาที่เปลี่ยนไปของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
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มูลคาตามสัญญาและมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557
จํานวนเงินตามสัญญาไมเกิน 1 ป
มูลคายุติธรรม
สกุลเงินตางประเทศ
บาท
สินทรัพย (หนี้สิน)
บาท
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
- สัญญาขาย
- สัญญาขาย

USD 18,058
JPY 143,355,522

593,743
39,602,377

(3,465)
142,148

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2556
จํานวนเงินตามสัญญาไมเกิน 1 ป
มูลคายุติธรรม
สกุลเงินตางประเทศ
บาท
สินทรัพย (หนี้สิน)
บาท
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
- สัญญาขาย
- สัญญาขาย

35.4

USD 1,159,064
JPY 91,444,368

37,744,666
28,637,695

(465,660)
(104,918)

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทและบริษัทยอยใชวิธกี ารและขอสมมติฐานดังตอไปนี้ ในการประมาณมูลคายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมระยะสั้น และ
เงินฝากธนาคารที่มภี าระผูกพันมีมูลคายุติธรรมเทากับราคาตามบัญชีโดยประมาณ
เงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน มูลคายุติธรรมถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด สําหรับเงินลงทุน
ในหลักทรัพยที่มิใชหลักทรัพยจดทะเบียน มูลคายุติธรรมประมาณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของ
หลักทรัพยที่เกี่ยวของ มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net asset value)
มูลคายุติธรรมของพันธบัตรและหุนกูค าํ นวณโดยใชอัตราผลตอบแทนเสนอซื้อลาสุดของสมาคม
ตราสารหนี้ไทย
เจาหนี้การคา ราคาตามบัญชีมีจํานวนเทากับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินของบริษัทที่แตกตางไป
จากมูลคายุติธรรม มีดังนี้
หนวย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี
มูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหุนกู
2557
2556

280,000,000
370,000,000

287,064,300
374,028,738

36. หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้นในภายหนาและภาระผูกพัน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนาและภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
งบการเงินรวม
2557
2556
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ําประกันให
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน (ดูหมายเหตุขอ 9)
การใหธนาคารค้ําประกันแทนบริษัท

6.31
20.94

6.28
18.17

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
6.31
18.84

6.28
16.06

37. ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานจําแนกตามสวนงาน
ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษั ทยอยคือ การผลิตและจําหน ายเสื้อผาสําเร็จรูป โดยมีผลิตภัณฑหลักคื อ
ชุดชั้นในสตรี ชุดเด็ก และชุดชั้นนอกสตรี ซึ่งมีทั้งการขายในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้บริษัทพิจารณา
ขอมูลสวนงานดําเนินงาน โดยแยกเปนสวนงานขายในประเทศและตางประเทศ บริษัทและบริษัทยอยไมมี
รายไดระหวางสวนงาน ขอมูลรายไดจากบุคคลภายนอก กําไรขาดทุนตามสวนงานของบริษัทและบริษัทยอย
และรายการกระทบยอดระหวางผลรวมของกําไรขาดทุนตามสวนงานกับกําไรขาดทุนกอนคาใชจายภาษี
เงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
ในประเทศ
2557
2556
รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการตามสวนงาน 2,444.28 2,540.66
กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงาน
163.86
172.39
รายได (คาใชจาย) ของบริษทั ที่ไมไดปนสวน
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น
กําไรกอนภาษีเงินได

งบการเงินรวม
ตางประเทศ
2557
2556
1,157.05 1,088.85
(24.43)
(56.78)

รวม
2557
3,601.33
139.43
5.37
61.30
110.09
316.19

2556
3,629.51
115.61
(16.33)
67.64
128.78
295.70
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อนึ่งบริษัทไมสามารถแยกที่ดิน อาคารและอุปกรณตามสวนงานได เนื่องจากบริษัทไดใชที่ดิน อาคารและ
อุปกรณรวมกันในการผลิตสินคาดังกลาว
นอกจากนี้ลูกคาหลักของบริษัทก็คือ บริษัท ไอซีซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุน
รายใหญของบริษัทโดยถือหุนเกินกวา 10% (ดูหมายเหตุขอ 33)
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38. สิทธิประโยชนจากการไดรบั การสงเสริมการลงทุน
บริษัทยอยของบริษัทไดรับสิทธิประโยชนในการสงเสริมการลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ดังนี้
รายการ

ชื่อบริษัท
เอสอาร.ดับบลิว.การเมนท

โครงการที่ 2
- บัตรสงเสริม เลขที่
- วันที่ออกบัตร
- ยกเวนภาษีเงินได
- ลดหยอนภาษีเงินได 50%
ของอัตราปกติ 5 ป
- ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร
โครงการที่ 3
- บัตรสงเสริม เลขที่
- วันที่ออกบัตร
- ยกเวนภาษีเงินได
- ลดหยอนภาษีเงินได 50%
ของอัตราปกติ 5 ป
- ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร

วาโกลําพูน

วาโกกบินทรบุรี

ภัทยากบินทรบุรี

2876(2)/2555
14 ธ.ค. 2555
1 ก.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2564

1075/2544
24 ม.ค. 2544
1 ก.ค. 2544 - 30 มิ.ย. 2552

1074/2544
24 ม.ค. 2544
1 มิ.ย. 2544 -31 พ.ค. 2552

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

14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558

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

-

2904(2)/2555
20 ธ.ค. 2555
1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564

2877(2)/2555
14 ธ.ค. 2555
1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564

2878(2)/2555
14 ธ.ค. 2555
1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564

-

1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569
20 ธ.ค. 2555 - 20 มิ.ย. 2558

1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569
14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558

1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569
14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558

ทั้งนี้บริษัททั้งสี่บริษัทจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ ตามที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุน
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39. การรายงานรายไดสําหรับผูไดรับการสงเสริม
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ ป. 14/2541 เรื่องกําหนดวิธีการรายงานรายไดสําหรับผูไดรับการสงเสริมการลงทุน ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2541 โดยใหบริษัทแสดงยอดรายไดจากการจําหนายในประเทศ และตางประเทศแยกจากกัน พรอมทั้งแยกเปนสวนที่ไดรับการสงเสริม และไมไดรับการสงเสริม รายการ
ดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
กิจการที่ไดรับ
การสงเสริม
รายได
รายไดจากการสงออก
รายไดจากการขายในประเทศ
รวมรายไดจากการขาย
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น
รวมรายได

198,323
198,323

2557
กิจการที่ไมได
รับการสงเสริม
1,157,046,394
2,444,286,725
3,601,333,119
9,620,451
61,304,139
100,428,171
3,772,685,880

รวม

1,157,046,394
2,444,286,725
3,601,333,119
9,620,451
61,304,139
100,626,494
3,772,884,203

กิจการที่ไดรับ
การสงเสริม
29,159
29,159
110,681
139,840

2556
กิจการที่ไมได
รับการสงเสริม

รวม

1,088,852,295
2,540,630,561
3,629,482,856
17,107,065
67,636,264
111,905,746
3,826,131,931

1,088,852,295
2,540,659,720
3,629,512,015
17,107,065
67,636,264
112,016,427
3,826,271,771
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40. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่อยูใ นรูปเงินตราตางประเทศ
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่อยูในรูปของเงินตราตางประเทศ โดยบริษัทและบริษัทยอยจะนําเงินรับชําระหนี้
คาขายสินคาที่เปนเงินตราตางประเทศ ฝากธนาคารในรูปเงินตราตางประเทศ เพื่อจายคาใชจายและชําระหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทและบริษัทยอยที่เปนเงินตราตางประเทศที่มีสาระสําคัญ มีดังนี้
รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนีก้ ารคา
เจาหนีก้ ารคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนีก้ ารคา
เจาหนีก้ ารคา

เงื่อนไขการรับ/
จายชําระ
วัน
ดอลลารสหรัฐ

30 - 180

3,359

เยน

งบการเงินรวม
จํานวนเงิน
ดอลลารฮองกง
ยูโร

หยวน

บาท

ดอลลารสหรัฐ

เยน

624,741
628,100

2,241,129
141,639,880
143,881,009

1,500,000
2,261,397
3,761,397

2,285
2,285

14,409
14,409

881,644
6,305,550
68,244,206
75,431,400

3,359

2,241,129
624,741 141,639,880
628,100 143,881,009

30

554,323

57,209,061

4,089

1,448

-

34,250,486

554,323

30 - 180

1,707
405,692
407,399

509,822
141,445,350
141,955,172

1,500,000
1,834,380
3,334,380

2,495
2,495

16,973
16,973

30

641,119

28,817,058

1,200

4,029

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนเงิน
ดอลลารฮองกง
ยูโร

หยวน

บาท

1,500,000
2,261,397
3,761,397

2,285
2,285

14,409
14,409

881,644
6,305,550
68,244,206
75,431,400

57,209,061

4,089

1,448

-

34,250,486

414,709
6,281,550
64,652,163
71,348,422

1,707
509,822
405,692 121,569,870
407,399 122,079,692

1,500,000
1,834,380
3,334,380

2,495
2,495

16,973
16,973

414,709
6,281,550
58,493,577
65,189,836

30,414,630

641,119

1,200

4,029

-

30,414,630

28,817,058
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41. คดีฟองรอง
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 บริษัทถูกบุคคลธรรมดารายหนึ่งฟองรองคดีแพงในขอหาเรียกทรัพยมรดกคืน
เพิกถอนนิติก รรมการจดทะเบียนโอนที่ดิน ซึ่งบริษัทซื้อที่ดิน ดังกลาวมาในราคา 233.56 ลานบาท
โดยเจาพนักงานศาลไดปดหมายใหบริษัททราบในวันที่ 2 กันยายน 2557 อยางไรก็ตาม ตามความเห็น
ของฝายบริหารและฝายกฎหมายของบริษัทเห็นวา บริษัทเปนกิจการภายนอกที่ไดซื้อที่ดินมาโดยสุจริต
เสียคาตอบแทนและไดจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริต (ดูหมายเหตุขอ 18) ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัทจึงมิไดบันทึกประมาณการหนี้สินสําหรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในงบการเงิน
42. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัตใิ หออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2558

