รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถอื หุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกาไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุน
และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยวาโก้ จากัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 และ
ผลการด าเนิ นงานและกระแสเงิน สดสาหรับปีสิ้นสุด วันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ค วรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
ส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท และบริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนั ยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นา
เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบที่ใช้

ประมาณการสินค้ารับคืน
ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.17
เกี่ ย วกั บ นโยบายการบั ญ ชี ส าหรั บ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
ผู้บริหาร
บริ ษั ท มี ป ระมาณการสิ น ค้ า รั บ คื น ซึ่ ง การประมาณการ
ดังกล่า วต้องใช้ดุล ยพินิจของผู้บ ริหารในการประมาณการ
การพิ จารณาประมาณการสินค้ ารับคื นนั้น บริษั ทพิจ ารณา
โดยการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลการรับ คืนสิ นค้ าในอดีต และการ
คาดการณ์ในอนาคตของการรับคืนสินค้า ตามข้อตกลงกั บ
ลูกค้าว่าสามารถคืนได้ในกาหนดเวลาที่ตกลงร่วมกัน ดังนั้น
จึงมีความเสี่ยงที่ประมาณการสินค้ารับคืน อาจจะถูกบันทึก
ไม่ครบถ้วนและถูกต้อง

วิธีการตรวจสอบที่สาคัญของข้าพเจ้า รวมถึง
 ทาความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน

ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาประมาณการสินค้ารับคืน
 สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
 ประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผู้บ ริหารของบริษัท นามาใช้ ใน
การประมาณการสินค้ารับคืน รวมทั้งการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
 ประเมินความครบถ้ วนของการประมาณการที่ต้อ งรับ รู้หรื อกลั บ

รายการ
 สอบถามในเชิงทดสอบสมมติฐานที่สาคัญ ที่ใช้ในการประมาณการ
สินค้าที่จะได้รับคืนในอนาคต โดยอ้างอิงจากข้อมูลการรับคืนสินค้า
ในอดีต
 ประเมินวิธีการที่นามาใช้ในการกาหนดมูลค่า การประมาณการ และ

ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการที่บริษัทนามาใช้
 สอบทานความเพีย งพอของประมาณการสิ น ค้า รั บ คืน และความ
เหมาะสมของข้ อสมมติที่ สาคัญ ที่ ใช้ ในการค านวณประมาณการ
สินค้ารับคืน และพิจารณาว่าสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและ
เป็นไปอย่างสม่าเสมอ และ
 ท าการวิ เ คราะห์ เปรีย บเที ยบข้อ มู ลการรั บ คื นสิ น ค้า ในอดี ต เพื่ อ

ประเมินประมาณการสินค้ารับคืนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
การด้อยค่าของเงินลงทุน
ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.12 วิธีการตรวจสอบที่สาคัญของข้าพเจ้า รวมถึง
และข้อ 3.17 เกี่ยวกับ นโยบายการบัญชี สาหรับ การด้อ ยค่า  ทาความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน
และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ตามลาดับ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุน
กลุ่ม บริษัท และบริษัท มีเ งิน ลงทุน ระยะยาวอื่น ซึ่ง อาจมี  สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
ความเสี่ย งที่ มูล ค่า ตามบัญ ชี ข องเงิน ลงทุน อาจจะสูง กว่า  ตรวจสอบหลัก ฐานประกอบการพิ จ ารณาของผู้ บ ริห ารเกี่ ย วกั บ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุน และ
การพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น ขึ้นอยู่กับ  ประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผู้ บริห ารของกลุ่มบริษัท และ
การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารของกลุ่มบริษัท และบริษัท และ
บริษัท นามาใช้ในการคานวณการด้อยค่าของเงินลงทุน และการใช้
ข้อสมมติที่สาคัญ
ดุลยพินิจในการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit

ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
-3-

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็น ผู้รั บผิด ชอบต่ อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่น ประกอบด้ ว ยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ใ นรายงานประจ าปี
ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการ ไม่ค รอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและ
ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
หรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท
และบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ใ นการกากับดูแ ลต่อ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทและของบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษัทและบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัต ถุประสงค์เ พื่อ ให้ไ ด้ค วามเชื่อ มั่น อย่า งสมเหตุส มผลว่า งบการเงิน
รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การโดยรวมปราศจากการแสดงข้อ มูล ที่ข ัด ต่อ ข้อ เท็จ จริง อัน เป็น
สาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิด จากการทุจ ริต หรือข้อผิด พลาด และเสนอรายงานของผู้ส อบบัญ ชี
ซึ่งรวมความเห็น ของข้าพเจ้าอยู่ด้ ว ย ความเชื่อ มั่น อย่า งสมเหตุส มผลคือ ความเชื่อ มั่น ในระดับ สูง
แต่ ไม่ได้ เป็น การรับ ประกัน ว่า การปฏิบัติง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีจ ะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัด ต่ อข้อเท็จ จริ งอัน เป็น สาระสาคัญ ที่มีอ ยู่ไ ด้เ สมอไป ข้อ มูล ที่ขัด ต่อ ข้อ เท็จ จริง
อาจเกิด จากการทุจ ริต หรือ ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
รายการที่ ขั ดต่ อข้อเท็จ จริ งแต่ ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่ อการตั ดสินใจทางเศรษฐกิ จ
ของผู้ ใ ช้ ง บการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การจากการใช้ ง บการเงิ น เหล่ า นี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้า พเจ้า ได้ใ ช้ดุล ยพินิจ และการสัง เกต
และสงสัยเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติ งานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

•

•

ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระสาคั ญ ใน
งบการเงิ น รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การ ไม่ว่า จะเกิด จากการทุจ ริต หรือ ข้อ ผิด พลาด
ออกแบบและปฏิบัติ งานตามวิธีก ารตรวจสอบเพื่อ ตอบสนองต่อ ความเสี่ย งเหล่า นั้น และได้
หลัก ฐานการสอบบัญ ชีที่เ พีย งพอและเหมาะสมเพื่อ เป็น เกณฑ์ใ นการแสดงความเห็น ของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัด ต่ อข้อเท็จ จริงอัน เป็น สาระสาคัญ ซึ่ง เป็น ผลมาจากการ
ทุจ ริ ต จะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิด จากข้อผิด พลาด เนื่ องจากการทุจ ริต อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่ว ม
คิด การปลอมแปลงเอกสารหลัก ฐาน การตั้ง ใจละเว้น การแสดงข้อ มูล การแสดงข้อ มูล
ที่ไม่ต รงตามข้อเท็จ จริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อ ออกแบบวิธีก าร
ตรวจสอบที่เ หมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ไ ม่ใ ช่เ พื่อ วัต ถุป ระสงค์ใ นการแสดงความเห็น ต่อ
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท และบริษัท
ประเมิน ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชีที่ผู้บ ริห ารใช้แ ละความสมเหตุส มผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิด เผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัด ทาขึ้น โดยผู้บริหาร
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•

•

•

สรุป เกี่ย วกับ ความเหมาะสมของการใช้เ กณฑ์ก ารบัญ ชีสาหรับ การดาเนิน งานต่อ เนื ่อ งของ
ผู้บริห ารและจากหลัก ฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีค วามไม่แน่น อนที่มีสาระสาคัญ ที่
เกี ่ย วกับ เหตุก ารณ์ห รือ สถานการณ์ที ่อ าจเป็น เหตุใ ห้เ กิด ข้อ สงสัย อย่า งมีน ัย ส าคั ญ ต่อ
ความสามารถของกลุ่ม บริษ ัท และบริษัท ในการดาเนิน งานต่อเนื่อ งหรือไม่ ถ้าข้า พเจ้าได้ข ้อ
สรุปว่ามีค วามไม่แน่น อนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ใ นรายงานของผู้สอบบัญชีข อง
ข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็ น
ของข้า พเจ้า จะเปลี่ย นแปลงไป ข้อ สรุปของข้าพเจ้าขึ้น อยู่ก ับหลัก ฐานการสอบบัญชีที่ไ ด้รับ
จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ต าม เหตุก ารณ์หรือสถานการณ์ใ น
อนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดาเนินงานต่ อเนื่ อง
ประเมิน การน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อ หาของงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การ
โดยรวม รวมถึงการเปิด เผยว่างบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
ได้ร ับหลัก ฐานการสอบบัญ ชีที่เ หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ ข้อมูลทางการเงิน ของกิจ การ
ภายในกลุ่ม หรือ กิจ กรรมทางธุร กิจ ภายในกลุ่มบริษ ัท เพื่อ แสดงความเห็น ต่อ งบการเงิน รวม
ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม
บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อ สารกับ ผู้มีห น้า ที่ใ นการกากับ ดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่ว งเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญใน
ระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผู้ มีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติต ามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้อ งกับ ความเป็น อิส ระและได้สื่อ สารกับ ผู้มีหน้า ที่ใ นการก ากับดูแลเกี่ย วกับความสัม พัน ธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุค คลภายนอกอาจพิจ ารณาว่ากระทบต่อความ
เป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
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จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีห น้า ที่ใ นการก ากับดูแล ข้า พเจ้า ได้พิจ ารณาเรื่อ งต่าง ๆ ที่มีนัย สาคัญ มาก
ที่สุด ในการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การในงวดปัจ จุบัน และกาหนดเป็น
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้น แต่ก ฎหมาย
หรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จ ะเกิด ขึ้น
ข้า พเจ้า พิจ ารณาว่า ไม่ค วรสื่อ สารเรื่อ งดัง กล่า วในรายงานของข้า พเจ้าเพราะการก ระทาดัง กล่า ว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุ สมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

มนูญ มนูสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

61,775,361

62,476,803

40,670,692

45,454,469

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว

4

249,785,786

303,933,354

66,833,306

137,902,635

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่

5

623,812,293

662,295,699

730,190,097

750,795,294

เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

6

เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ อืน่

7

51,550,000

51,600,000

51,550,000

51,600,000

สินค้าคงเหลือ

8

1,225,288,629

1,164,495,252

1,105,421,793

1,053,499,004

ภาษีซอื้ รอขอคืน

1,202,682

237,090

1,202,598

วัสดุสนิ้ เปลือง

16,516,993

16,513,163

11,406,684

11,506,182

3,227,103

4,929,537

2,087,631

4,088,085

20,946,778

21,679,790

14,696,913

15,594,267

2,233,158,847

2,365,480,898

2,009,362,801

2,153,845,669

6,842,550

6,900,450

6,842,550

6,900,450

-

99,000,000

-

99,000,000

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

อืน่ ๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระผูกพัน

9

เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน

-

เงินลงทุนเผือ่ ขาย

10

1,469,345,526

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

11

-

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12

46,998,738

เงินลงทุนระยะยาวอืน่

13

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

6,000,000

6,000,000

1,458,620,526

1,479,316,451

132,032,600

132,032,600

58,133,521

58,045,528

58,045,528

852,917,249

661,983,061

849,647,249

658,713,061

14

676,993,520

681,653,601

681,874,092

686,707,942

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

15

1,350,326,669

1,274,393,543

1,178,006,944

1,068,292,249

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

16

41,662,335

41,272,799

41,235,291

40,627,677

สิทธิการเช่า

17

3,677,042

4,889,128

3,677,042

4,889,128

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

18

5,290,247

5,235,878

3,559,789

3,379,789

4,454,053,876

4,231,178,432

4,413,541,611

4,144,904,875

6,687,212,723

6,596,659,330

6,422,904,412

6,298,750,544

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,490,716,451

-

-

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

หนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน

19

18,000,000

263,000,000

18,000,000

263,000,000

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่

20

576,416,481

542,207,846

614,117,161

570,898,979

21

435,737

377,926

255,123

214,657

13,946,068

13,268,062

13,231,522

12,338,422

ประมาณการสินค้ารับคืน

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ายค้างจ่าย

7,661,498

7,289,013

6,437,637

6,120,798

อืน่ ๆ

5,149,908

5,212,875

1,599,792

1,176,659

42,811,406

42,501,888

38,037,429

37,297,457

651,609,692

861,355,722

683,641,235

883,749,515

หนีส้ ินจากสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ กาหนด
ชาระภายในหนึง่ ปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนีส้ ินหมุนเวียนอืน่

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

21

648,427

1,084,164

567,584

822,707

หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

22

86,061,083

68,913,393

116,560,204

98,020,367

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

23

509,202,609

485,153,005

340,425,151

330,583,520

595,912,119

555,150,562

457,552,939

429,426,594

1,247,521,811

1,416,506,284

1,141,194,174

1,313,176,109

รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

หนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 120,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท

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

ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 120,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท ชาระครบแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย

24

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

สารองทัว่ ไป

26

354,037,797

338,135,194

354,037,797

338,135,194

3,856,399,691

3,693,351,342

3,699,865,361

3,500,486,302

องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ

799,817,494

719,226,498

798,617,080

717,762,939

รวมส่วนของบริษัทใหญ่

5,439,444,982

5,179,903,034

5,281,710,238

4,985,574,435

245,930

250,012

-

-

รวมส่วนของเจ้าของ

5,439,690,912

5,180,153,046

5,281,710,238

4,985,574,435

รวมหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ

6,687,212,723

6,596,659,330

6,422,904,412

6,298,750,544

ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ

28

4,138,464,073

3,972,499,614

4,489,829,451

4,321,583,548

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

29

(3,169,996,845)

(2,999,250,410)

(3,719,211,087)

(3,562,195,813)

กาไรขัน้ ต้น

968,467,228

973,249,204

770,618,364

759,387,735

เงินปันผลรับ

80,502,706

66,168,780

197,338,755

161,547,591

94,460,955

102,132,460

96,822,711

104,332,315

กาไรก่อนค่าใช้จ่าย

1,143,430,889

1,141,550,444

1,064,779,830

1,025,267,641

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(100,230,816)

(117,069,547)

(96,006,076)

(112,460,208)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(588,436,341)

(565,828,369)

(506,839,054)

(475,646,100)

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร

(87,319,597)

(71,863,806)

(69,841,177)

(66,537,166)

(4,690,000)

(8,400,000)

(4,690,000)

(8,400,000)

รายได้อนื่

30

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
ค่าใช้จ่ายอืน่

-

(2,989,224)

-

(2,989,224)

กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

362,754,135

375,399,498

387,403,523

359,234,943

ต้นทุนทางการเงิน

(4,281,910)

(4,301,035)

(4,246,052)

(4,249,734)

ในบริษัทร่วม

(11,134,782)

594,588

กาไรก่อนภาษีเงินได้

347,337,443

371,693,051

383,157,471

354,985,209

(36,355,366)

(37,285,242)

(35,875,809)

(36,933,151)

310,982,077

334,407,809

347,281,662

318,052,058

310,950,952

334,373,122

-

-

31,125

34,687

-

-

310,982,077

334,407,809

-

-

ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

32

กาไรสุทธิสาหรับปี

-

-

การแบ่งปันกาไร
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

กาไรส่วนทีเ่ ป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน

บาท

2.59

2.79

2.89

2.65

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก

หุ้น

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
กาไรสุทธิสาหรับปี

310,982,077

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558
334,407,809

2559
347,281,662

2558
318,052,058

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
รายการทีต่ ้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

-

13,481,927

-

(275,300)

-

(2,696,385)

-

55,060

ภาษีเงินได้เกีย่ วกับรายการทีต่ ้องไม่จัดประเภทรายการใหม่
ในภายหลัง
รายการทีต่ ้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไรทีย่ ังไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่า
ของหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

100,738,545

10,672,856

101,067,676

11,060,023

(20,147,709)

(2,134,571)

(20,213,535)

(2,212,005)

กาไรเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้

80,590,836

19,323,827

80,854,141

8,627,778

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

391,572,913

353,731,636

428,135,803

326,679,836

391,541,948

353,692,881

-

-

30,965

38,755

-

-

391,572,913

353,731,636

-

-

ภาษีเงินได้เกีย่ วกับรายการทีต่ ้องจัดประเภทรายการใหม่
ในภายหลัง

การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

ทุนที่ออก

ส่วนเกินมูลค่า

และชาระแล้ว

หุ้นสามัญ

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

120,000,000

297,190,000

12,000,000

ยังไม่ได้จัดสรร
สารองทั่วไป
323,352,052

จ่ายเงินปันผล

26

-

-

-

-

สารองทั่วไป

24

-

-

-

จ่ายเงินปันผลให้แก่สว่ นได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม

-

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

-

-

-

-

14,783,142

กาไรที่ยังไม่เกิดขึน้ จาก

รวม

ส่วนที่เป็นของ

รวม

การเปลีย่ นแปลงมูลค่า

ส่วนของบริษทั ใหญ่

ส่วนได้เสียที่

ส่วนของเจ้าของ

ของหลักทรัพย์เผื่อขาย
3,650,979,224

710,688,877

ไม่มอี านาจควบคุม
5,114,210,153

(288,000,000)

-

(14,783,142)

-

-

-

-

-

(288,000,000)

241,071
-

5,114,451,224
(288,000,000)

-

(29,814)

(29,814)

345,155,260

8,537,621

353,692,881

38,755

353,731,636

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

120,000,000

297,190,000

12,000,000

338,135,194

3,693,351,342

719,226,498

5,179,903,034

250,012

5,180,153,046

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

120,000,000

297,190,000

12,000,000

338,135,194

3,693,351,342

719,226,498

5,179,903,034

250,012

5,180,153,046

จ่ายเงินปันผล

26

-

-

-

สารองทั่วไป

24

-

-

-

จ่ายเงินปันผลให้แก่สว่ นได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม

-

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

120,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

297,190,000

12,000,000

15,902,603

354,037,797

(132,000,000)

-

(15,902,603)

-

-

-

-

-

(132,000,000)

-

(132,000,000)

-

(35,047)

(35,047)

310,950,952

80,590,996

391,541,948

30,965

391,572,913

3,856,399,691

799,817,494

5,439,444,982

245,930

5,439,690,912

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
จ่ายเงินปันผล
สารองทัว่ ไป
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
จ่ายเงินปันผล
สารองทัว่ ไป
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

26
24

26
24

ทุนทีอ่ อก
และชาระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
สารองทัว่ ไป

ยังไม่ได้จัดสรร

กาไรทีย่ ังไม่เกิดขึน้ จาก
การเปลีย่ นแปลงมูลค่า
ของหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

รวม
ส่วนของเจ้าของ

120,000,000
120,000,000

297,190,000
297,190,000

12,000,000
12,000,000

323,352,052
14,783,142
338,135,194

3,485,437,626
(288,000,000)
(14,783,142)
317,831,818
3,500,486,302

708,914,921
8,848,018
717,762,939

4,946,894,599
(288,000,000)
326,679,836
4,985,574,435

120,000,000
120,000,000

297,190,000
297,190,000

12,000,000
12,000,000

338,135,194
15,902,603
354,037,797

3,500,486,302
(132,000,000)
(15,902,603)
347,281,662
3,699,865,361

717,762,939
80,854,141
798,617,080

4,985,574,435
(132,000,000)
428,135,803
5,281,710,238

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้

347,337,443

371,693,051

383,157,471

354,985,209

97,014,565

94,797,947

59,365,100

58,111,128

7,728,713

6,579,552

7,510,636

6,311,460

(2,308,364)

(1,161,676)

(1,819,304)

(411,176)

รายการปรับปรุง :
ค่าเสือ่ มราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
กาไรจากการขายทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
กาไรจากการขายทรัพย์สินไม่มีตัวตน

-

(154,251)

-

11,134,782

(594,588)

-

-

62,485

(755,985)

62,485

(755,985)

(80,502,706)

(66,168,780)

(197,338,755)

(161,547,591)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว

4,690,000

8,400,000

4,690,000

8,400,000

โอนกลับผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน

-

(4,000,000)

-

ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

-

162,651

-

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

60,359,885

68,127,104

57,336,404

63,370,924

กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน

(4,353,621)

(2,035,585)

(3,581,268)

(1,044,846)

(กาไร) ขาดทุนทีย่ ังไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

(2,542,048)

2,989,225

(2,542,048)

2,989,225

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

69,648,324

63,196,812

52,570,114

44,950,808

ดอกเบีย้ รับ

(13,167,015)

(24,239,423)

(12,246,141)

(23,675,575)

ดอกเบีย้ จ่าย

4,281,910

4,301,035

4,246,052

4,249,734

499,230,102

521,291,340

351,256,495

351,933,315

ส่วนแบ่ง (กาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

(154,251)

(กาไร) ขาดทุนทีย่ ังไม่เกิดขึน้ จากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน

(4,000,000)
-

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่ม) ลด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่

37,233,937

(31,938,171)

19,240,216

(14,274,567)

(121,153,262)

(99,356,901)

(109,259,193)

(119,126,772)

(965,592)

8,025,110

(1,202,598)

7,494,503

(3,830)

786,110

99,498

784,039

2,615,986

(1,440,112)

2,000,454

(2,820,897)

33,298,553

(34,221,352)

42,346,691

(32,546,970)

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ายค้างจ่าย

372,485

480,739

316,839

422,023

หนีส้ ินหมุนเวียนอืน่

(62,967)

(469,251)

423,134

407,326

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน

(45,598,720)

(38,806,018)

(42,728,483)

(35,679,176)

เงินสดรับจากการดาเนินงาน

404,966,692

324,351,494

262,493,053

156,592,824

(4,216,541)

(4,047,571)

(4,216,436)

(4,047,571)

(39,590,930)

(41,385,250)

(36,656,407)

(35,964,867)

361,159,221

278,918,673

221,620,210

116,580,386

สินค้าคงเหลือ
ภาษีซอื้ รอขอคืน
วัสดุสนิ้ เปลือง
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่ม (ลด)
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่

จ่ายดอกเบีย้
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง

109,651,938

เงินสดรับจากการให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

99,000,000

เงินสดจ่ายเพื่อให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการอืน่

-

(10,000,000)

เงินสดรับจากการให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการอืน่

50,000

เงินสดรับจากเงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน

6,000,000

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ เงินลงทุนในบริษัทร่วม

-

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ เงินลงทุนทัว่ ไป

152,013,631

125,455,478
99,000,000
-

6,000,000
(52,960,728)

209,350,708
(10,000,000)

50,000
6,000,000
-

6,000,000
(52,960,728)

(247,000,000)

(39,651,393)

(247,000,000)

(39,651,393)

1,119,652

800,000

1,119,652

800,000

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

(96,598,369)

(208,181,494)

(96,598,369)

(208,181,494)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

220,355,298

176,876,979

220,355,298

176,876,979

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทัว่ ไป

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ เงินลงทุนในตราสารหนี้
ทีจ่ ะถือจนครบกาหนด
เงินสดรับจากการขายทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

-

(40,000,000)

-

(40,000,000)

14,901,502

1,646,862

13,203,285

878,970

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

(179,836,411)

(97,783,160)

(174,624,181)

(78,358,180)

เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินไม่มีตัวตน

710,512

-

710,512

-

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ ทรัพย์สินไม่มีตัวตน

(7,462,425)

-

(7,462,425)

-

เงินสดรับจากเงินปันผล

80,502,706

66,168,780

197,338,755

161,547,591

ดอกเบีย้ รับ

14,416,484

25,596,403

13,611,122

25,124,384

(54,369)

(23,380,593)

(180,000)

(22,097,336)

15,756,518

(42,854,713)

150,979,127

129,329,501

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ เพิ่มขึน้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

-

73,000,000

เงินสดจ่ายเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

(245,000,000)

-

เงินปันผลจ่ายแก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษัท

(132,000,000)

(288,000,000)

เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

(35,047)

(29,814)

เงินสดจ่ายหนีส้ ินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน

(577,548)

-

73,000,000

(245,000,000)
(132,000,000)

(288,000,000)

-

-

(577,548)

(378,528)

(378,528)

(377,612,595)

(215,607,362)

(377,378,528)

(215,378,528)

(4,586)

161,084

(4,586)

161,084

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

(701,442)

20,617,682

(4,783,777)

30,692,443

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

62,476,803

41,859,121

45,454,469

14,762,026

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

61,775,361

62,476,803

40,670,692

45,454,469

801,688

1,215,267

685,626

1,095,249

60,973,673

61,261,536

39,985,066

44,359,220

61,775,361

62,476,803

40,670,692

45,454,469

1,044,337

(1,494,770)

1,005,745

(1,610,938)

100,738,545

10,672,856

101,067,676

11,060,023

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นในเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด

ข้อมูลเพิ่มเติม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์

รายการทีไ่ ม่เกีย่ วกับเงินสด
เจ้าหนีค้ ่าเครือ่ งจักรและเครือ่ งตกแต่งติดตัง้
และอุปกรณ์สานักงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
กาไรทีย่ ังไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่า
ของหลักทรัพย์เผือ่ ขายในส่วนของเจ้าของเพิ่มขึน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.

การดาเนินงานของบริษัทและบริษทั ย่อย
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยได้แก่การผลิต
และจ าหน่ ายเสื้อผ้าสาเร็ จ รู ปโดยมีผลิต ภัณ ฑ์หลัก คือ ชุด ชั้น ในสตรี ที่ตั้ งของบริษัทและบริษัทย่อ ย
มีดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์ จากัด

ที่ตั้ง
132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120

173/2 หมู่ที่ 5 ถนนสุขาภิบาล 8 ตาบลบึง
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จากัด

121, 121/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตาบลนนทรี
อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

บริษัท วาโก้ลาพูน จากัด

99, 99/4 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลป่าสัก
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 51000

บริษัท โทรา 1010 จากัด

132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จากัด

123, 123/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตาบลนนทรี
อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

บริษัทมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสาคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้อ งกัน ดังนั้น งบการเงิน นี้จึง
อาจไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมีอยู่หรือผลการดาเนินงานซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทได้ดาเนิน งาน
โดยปราศจากความสัมพันธ์ดังกล่าว
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2.

เกณฑ์การเสนองบการเงิน
2.1 งบการเงิ น ของบริ ษั ทได้ จั ด ท าขึ้ น ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 1 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง
“การนาเสนองบการเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่อง “การจัดทาและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง กาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554”
2.2

บริษัทจัดทาบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทางบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึน้ จากงบการเงิน
ฉบับภาษาไทยซึ่งได้นาเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ

2.3

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจ จุบัน และที่จ ะมีผลบังคับ
ในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
1)

การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่โดยสภาวิ ชาชีพบัญชีซึ่งกาหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงิน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป เพื่อจัดทา
และนาเสนองบการเงินดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)

การนาเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบั ญชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญชี แ ละ
ข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 41

ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
กาไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)
การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
ส่วนงานดาเนินงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
การร่วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
การวัดมูลค่ายุติธรรม
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การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มี
ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)
ข้อจากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่า
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที1่ 9 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21
เงินที่นาส่งรัฐ
แนวปฏิบัติทางการบัญชี
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับธุรกิจประกันภัยในการกาหนดให้เครื่องมือทางการเงินเป็นเครื่องมือ
ทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน

การถือปฏิบัติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้างต้ น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาคัญต่องบการเงินนี้
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2)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้
สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)

การนาเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
กาไรต่อหุ้น
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)
สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)
การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
ส่วนงานดาเนินงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
การร่วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดาเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)
สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินทีเ่ กิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และ
หนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอน การบูรณะ และการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มี
ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)
ข้อจากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่า
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)
สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
เงินที่นาส่งรัฐ
แนวปฏิบัติทางการบัญชี
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจะนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องมา
เริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผล
บังคับใช้
ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยประเมิ น ผลกระทบของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ดั งกล่า วและเห็ น ว่ า ไม่ มีผ ลกระทบอย่ า งเป็น สาระสาคัญ ต่ องบการเงิ น
สาหรับงวดที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว
2.4

งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของบริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยได้
ตัดรายการค้าและยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญระหว่างกัน
บริ ษั ทย่ อย หมายถึง บริ ษัท ที่ ไ ด้ รับ การลงทุ น และถู ก ควบคุ มโดยบริษั ท ไทยวาโก้ จ ากั ด
(มหาชน) โดยบริษัทจะมีอานาจควบคุมผู้ได้รับการลงทุนเมื่อ ก) มีอานาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน
ข) มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้ รับการลงทุน และ
ค) มีความสามารถในการใช้อานาจเหนื อผู้ได้ รับการลงทุนทาให้เกิดผลกระทบต่อจานวนเงิน
ผลตอบแทนของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนจะควบคุมผู้ได้รับการลงทุนได้ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อนี้
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บริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แก่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
อัตราการ
อัตราการ
ถือหุ้นร้อยละ ถือหุ้นร้อยละ
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จากัด
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จากัด
บริษัท วาโก้ลาพูน จากัด
บริษัท โทรา 1010 จากัด

99.94
99.99
99.99
99.97

99.94
99.99
99.99
99.97

บริษัทย่อยทางอ้อม (ถือหุ้นโดยบริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จากัด)
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จากัด

99.93

99.93

บริษัทร่วม
บริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จากัด
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จากัด

20.00
40.00

20.00
40.00

2.5 งบการเงินของบริษัทร่วมที่ใช้ในการจัดทางบการเงินรวมมีวันที่ในงบการเงินหรือรอบระยะเวลา
แตกต่างจากวันที่หรือรอบระยะเวลาของงบการเงินรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รวม
ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมโดยใช้ข้อมูลทางการเงินล่าสุดหลังจากปรับปรุงผลกระทบของ
รายการที่มีนัยสาคัญหรือเหตุการณ์ที่มีนัยสาคัญที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ในงบการเงินของบริษัท
ร่วมและวันที่ในงบการเงินรวม โดยวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของงบการเงินของบริษัทร่วม มี
ดังนี้
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในการจัดทา
งบการเงินรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

บริษัทร่วม
บริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จากัด
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จากัด

31 มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2560

31 มีนาคม 2559
31 มีนาคม 2559
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3.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
งบการเงินนี้ได้จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น
ตามทีไ่ ด้เปิดเผยในนโยบายการบัญชีที่สาคัญดังต่อไปนี้
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และ
กระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือซึ่งจะถึงกาหนดภายในสามเดือน
ทั้งนี้ไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มภี าระผูกพัน
3.2

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้ จ ากการขายจะรั บรู้ เมื่อสิทธิค วามเป็นเจ้าของสิน ค้าได้ โอนให้กับลูก ค้าซึ่งตามปกติ
จะเกิดขึ้นทันทีที่ได้ส่งสินค้าไปให้ลูกค้าตามคาสั่งซื้อของลูกค้านั้น
ในกรณีของการขายส่งออก บริษัทรับรู้รายได้จากการขายเมื่อมีการส่งมอบสินค้าและความเสี่ยง
และผลตอบแทนที่มีนัยสาคัญของการเป็นเจ้าของสินค้าได้โอนให้แก่ผู้ซื้อแล้ว ตามเงื่อนไข
การส่งมอบสินค้า
รายได้จากการให้บริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อมีการ
ประกาศจ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.3

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงในราคาทุนสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกาหนดขึ้นโดยประมาณจานวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ การประมาณ
ดั งกล่าวอาศัยประสบการณ์ข องบริษัทในการเก็บเงินจากลูก หนี้ ประกอบกับการพิจ ารณา
ฐานะการเงินของลูกหนี้แต่ละรายด้วย
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3.4

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนของ
สินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อยคานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
ต้นทุนของสินค้าสาเร็จรูปและงานระหว่างทา คานวณจากค่าวัสดุ ค่าแรงและค่าโสหุ้ยการผลิต
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วย
ประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จาเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

3.5

เงินลงทุน
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติ ธรรม มูลค่ายุติ ธรรมของเงินลงทุน
ประเภทหลักทรัพย์หุ้นทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใช้ราคาเสนอซื้อของตลาดหลัก ทรัพย์
แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน คานวณจาก
มูลค่าสิน ทรัพย์สุทธิ (Net asset value) มูลค่ายุติธรรมของพันธบัตรและหุ้น กู้คานวณโดยใช้
อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อล่าสุดของสมาคมตราสารหนี้ไทย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบกาหนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงิน ลงทุน ในบริ ษัทร่ ว มแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้ เสียในงบการเงิน รวมและแสดงตามวิธี
ราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้ารับรู้เป็ นรายการ
กาไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกาไรขาดทุน
ก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการเปลี่ ย นแปลงในมูล ค่ า ยุ ติ ธรรมของหลั ก ทรั พย์ เ ผื่ อ ขายรั บ รู้ ใ น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ในกรณีที่มีการด้อยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้ผลขาดทุนนั้น
ทันทีในงบกาไรขาดทุน
ราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จาหน่ายคานวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
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3.6

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย ที่ดนิ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดิน แสดงในราคาทุน
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ที่ เ ป็ น อาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า งแสดงในราคาทุ น หั ก ด้ ว ย
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและสิ่งปลูกสร้างคานวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์เท่ากับ 20 - 30 ปี

3.7

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคา
คานวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
ค่าปรับปรุงที่ดนิ
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่งติดตั้ง
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่องจักร
เครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ

5 - 30
20 - 30
5 - 10
3-5
5 - 10
5 - 10
5-7

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจาปี หรือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตแล้วแต่กรณี
3.8

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้ วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องหมายการค้า และค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
สินทรั พย์ไม่มีตั วตนแสดงในราคาทุนหั กด้ วยค่าตั ดจ าหน่ ายสะสม ค่าตั ดจ าหน่ ายค านวณโดยวิ ธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้า
ค่าสมาชิกสโมสรและสนามกอล์ฟ

3 - 10 ปี
10 ปี
ตามอายุสัญญา
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3.9

สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่าของบริษัท แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม ค่าตัดจาหน่ายของสิทธิการเช่า
ของบริษัท กาหนดตัดจาหน่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยวิธีเส้นตรง

3.10

รายการที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ
บริษัทแปลงค่ารายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศให้ เป็นเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วัน ที่ เกิ ด รายการ เมื่ อบริ ษัทรั บหรื อจ่ ายช าระหนี้ บริษั ทจะบั นทึ ก ก าไรขาดทุ น จากอัต รา
แลกเปลี่ยนเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดกาไรขาดทุนนั้น บริษัทแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่
เป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินบาท
ตามอัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น ผลกาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่า
ดังกล่าวแสดงเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนสาหรับปี

3.11 สัญญาเช่า
สัญญาเช่าดาเนินงาน
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่
ตกอยู่กับผู้ใ ห้เช่าจะจัด เป็นสัญญาเช่าดาเนิน งาน เงินที่ต้ องจ่ายภายใต้ สัญญาเช่าด าเนิ นงาน
(สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบกาไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่าย
ให้กับผู้ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซึ่งบริษัทได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรั พย์
ยกเว้นกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษัทบันทึกสินทรั พย์ที่เช่าใน
มูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าที่จะต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่าแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เช่าคานวณโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินคานวณโดยใช้
วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
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3.12

การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการทบทวน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของสินทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์
มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้ น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นหมายถึงมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ซึ่งในการ
ประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษี
ที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยง
ซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กาลังพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขาย บริษัทและบริษัทย่อยใช้แบบจาลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์
ซึ่งสะท้อนถึงจานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจาหน่าย
โดยการจาหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรอง
ราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
กลุ่มบริษัทและบริษัทจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ที่บริษัท
ได้รับรู้ในงวดก่อนเมื่อข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าได้หมดไปหรือลดลง ซึ่งกิจการต้องประมาณมูล
ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
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3.13

ผลประโยชน์พนักงาน
3.13.1 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที่
กาหนดไว้ สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทและ
บริษัทย่อย และมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสารองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสม
เข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทและบริษัทย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุน
สารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด
รายการนั้น
3.13.2 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่
พนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของ
บริษัทและบริษัทย่อย โดยคานวณผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าวจากข้อสมมติฐาน
ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็นการประมาณการจากมูลค่า
ปัจ จุ บัน ของกระแสเงิน สดของผลประโยชน์ ที่ ค าดว่าจะต้ อ งจ่ ายในอนาคตโดย
ค านวณบนพื้ น ฐานของข้ อ สมมติ ฐ านทางคณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย อัน ได้ แ ก่
เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงานและปัจจัยอื่นๆ ทั้ ง นี้ อั ต ราคิ ด
ลดที่ ใ ช้ ใ นการคานวณภาระผู ก พั น ผลประโยชน์ ข องพนั ก งานหลั ง ออกจาก งาน
อ้ า งอิ ง จากอั ต ราผลตอบแทนของพั น ธบั ต รรั ฐ บาล ก าไรหรื อ ขาดทุน จากการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการตามหลัก คณิต ศาสตร์ประกัน ภัยจะรับรู้ ใ นกาไรขาดทุน
เบ็ด เสร็ จ อื่น สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด รายการ ทั้งนี้ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บ ผลประโยชน์ ข องพนั ก งานจะบั น ทึ ก ในงบกาไรขาดทุ น เพื่ อ กระจายต้นทุน
ดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน

3.14

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสัญญาซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยแสดงอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หรื อหนี้ สินหมุน เวียนอื่น ก าไรหรือขาดทุน ที่ยังไม่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
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3.15

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยจานวนรวมของภาษีเงินได้ใ นงวดปัจ จุบันและภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
3.15.1 ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน คือ จานวนภาษีเงินได้ ที่ต้องชาระโดยค านวณจากกาไรทางภาษี
สาหรับปี กาไรทางภาษีแตกต่างจากกาไรที่แสดงในงบกาไรขาดทุน และกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นเนื่ องจากกาไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการที่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ทางภาษีในปีอื่นๆ และไม่ได้ รวมรายการที่ไม่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันคานวณโดยใช้อัตราภาษี ณ วันที่ในงบการเงิน
3.15.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในการคานวณ
กาไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สาหรับผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับ
ผลแตกต่างชั่วคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากาไรทางภาษีจะมีจานวนเพียง
พอที่จะน าผลแตกต่างชั่วคราวนั้ นมาใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ในรายงาน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เมื่อกาไรทางภาษีที่
จะนามาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะทาเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า
บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้
บริษัทและบริษัทย่อยคานวณมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วย
อัต ราภาษีที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ จ ากสินทรัพย์ภาษีเงิน ได้ รอการตั ดบัญชีหรือ
ในงวดที่คาดว่าจะจ่ายชาระหนี้ สินภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้
ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
รายการสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันจะหักกลบกันได้เมื่อบริษัทและ
บริษัทย่อยมีสิทธิต ามกฎหมายในการนาสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวมาหักกลบกัน
และบริษัทและบริษัทย่อยตั้งใจจะชาระหนี้สินดังกล่าวด้ วยยอดสุทธิหรือตั้ งใจจะรับ
ชาระสินทรัพย์และหนี้สินในเวลาเดียวกันและทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน
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บริ ษั ทและบริ ษัท ย่อ ยแสดงรายการค่ าใช้จ่ ายภาษีเ งิน ได้ หรื อรายได้ ภ าษีเ งิน ได้ ที่
เกี่ยวข้องกับกาไรหรือขาดทุน ไว้ในงบก าไรขาดทุน และก าไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ อื่น
รายการภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยัง
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ถ้าภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับรายการ
ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่น ของส่ว นของเจ้าของในงวดบัญชีเดียวกัน
หรือต่างงวด
3.16

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสุทธิสาหรับปีด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ของหุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ว ระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าอื่น
เพื่อนามาคานวณกาไรต่อหุ้นปรับลด

3.17

การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร
ในการจัดทางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยต้อง
อาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารในการกาหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจ านวนสินทรัพย์ หนี้สินและการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายได้
และค่าใช้จ่ายของปีบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
การใช้ดุลยพินิจที่สาคัญในการใช้นโยบายการบัญชี มีดังต่อไปนี้
ประมาณการสินค้ารับคืน
บริษัทได้มีการตั้งประมาณการสินค้ารับคืนในส่วนการขายที่มีข้อตกลงกับลูกค้าว่าสามารถคืนได้
ในกาหนดเวลาที่ต กลงร่ วมกัน ซึ่งประมาณจากข้อมูลการรับคืนสินค้าในอดี ต นอกจากนั้ น
บริษัทยังได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าที่รับคืนดังกล่าวด้วย
การด้อยค่า
สินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะมีการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงินว่ามีข้อบ่งชี้ เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้บริษัทและบริษัทย่อยจะทา
การประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์
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3.18

การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่
เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้
โดยตรงหรื อประมาณมาจากเทคนิ คการประเมิน มูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
รายการสินทรัพย์หรือหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาถึงลักษณะ
ของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นซึ่งผู้ร่วมตลาดจะนามาพิจารณาในการกาหนดราคาของสินทรัพย์
หรือหนี้สิน ณ วันที่วัดมูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมนี้
ใช้ตามเกณฑ์ตามที่กล่าว
นอกจากนี้ การวัดมู ลค่ายุ ติ ธรรมได้ จัดล าดั บชั้นเป็ นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่ ง
ตามลาดับขั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามลาดับความสาคัญของข้ อมูลที่ใช้วัดมูลค่า
ยุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

4.

-

ระดับที่ 1 เป็น ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้ องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับ
สินทรัพย์ หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า

-

ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสาหรับสินทรัพย์นั้น
หรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

-

ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

เงินฝากประจา
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารทุน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย – ตราสารทุน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดไม่เกิน 1 ปี

งบการเงินรวม
2559
2558
46,597,339
54,000,000
14,832,172
33,152,936
136,355,141
135,030,719
2,001,134
41,749,699
50,000,000
40,000,000
249,785,786
303,933,354

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
23,000,000
14,832,172
33,152,936
2,001,134
41,749,699
50,000,000
40,000,000
66,833,306
137,902,635

- 18 -

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เพื่อค้ามีดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน
กาไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจาหน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2559
หลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน
- หุ้นสามัญ

14,511,426
14,511,426

339,711
339,711

(18,965)
(18,965)

14,832,172
14,832,172
หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน
กาไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจาหน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2558
หลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน
- หุ้นสามัญ

35,374,238
35,374,238

2,465,222
2,465,222

(4,686,524)
(4,686,524)

33,152,936
33,152,936

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายระยะสั้นมีดังนี้
หน่วย : บาท
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม
2559
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
- หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้
- พันธบัตรรัฐบาล

งบการเงินรวม
กาไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2559

135,752,716

602,425

-

136,355,141

2,000,042
137,752,758

1,092
603,517

-

2,001,134
138,356,275
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หน่วย : บาท
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม
2558
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
- หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้
- พันธบัตรรัฐบาล
- หุ้นกู้

งบการเงินรวม
กาไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น

มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม
2558

134,774,162

256,557

3,999,962
37,110,616
41,110,578
175,884,740

2,541
636,674
639,215
895,772

-

135,030,719
(94)

(94)
(94)

4,002,409
37,747,290
41,749,699
176,780,418
หน่วย : บาท

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม
2559
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้
- พันธบัตรรัฐบาล

2,000,042
2,000,042

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น

มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม
2559

1,092
1,092

-

2,001,134
2,001,134
หน่วย : บาท

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม
2558
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้
- พันธบัตรรัฐบาล
- หุ้นกู้

3,999,962
37,110,616
41,110,578

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น

มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม
2558

2,541
636,674
639,215

(94)
(94)

4,002,409
37,747,290
41,749,699
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รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดไม่เกิน 1 ปี มีดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน
กาไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ตัดจาหน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2559
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
หุ้นกู้

50,000,000
50,000,000

796,000
796,000

-

มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม
2559
50,796,000
50,796,000
หน่วย : บาท

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม
2558
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
หุ้นกู้

5.

40,000,000
40,000,000

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น

มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม
2558

223,520
223,520

-

40,223,520
40,223,520

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนี้อนื่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 33)
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
รายได้ค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมลูกหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2559
2558
558,538,033 599,152,452
52,156,868
48,643,683
610,694,901 647,796,135
4,448,302
5,492,240
133,300
14,698
4,698,771
2,389,970
71,823
205,328
1,981,171
3,363,834
1,784,025
3,033,494
13,117,392
14,499,564
623,812,293 662,295,699

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
669,463,284 693,157,262
48,169,275 43,565,459
717,632,559 736,722,721
4,636,562
5,666,039
133,300
14,698
4,194,230
1,909,303
60,423
205,328
1,974,873
3,354,074
1,558,150
2,923,131
12,557,538 14,072,573
730,190,097 750,795,294
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีลูกหนีก้ ารค้าแยกตามอายุหนีด้ ังนี้

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ภายใน 3 เดือน
ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน
ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน
12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า

6.

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
536,099,179 521,709,859 628,909,545 601,371,560
38,331,726
28,046,170
7,822,798
395,028
610,694,901
610,694,901

93,349,716 52,552,445
28,999,240 27,952,743
3,737,320
7,822,798
177,631
395,028
647,973,766 717,632,559
(177,631)
647,796,135 717,632,559

102,715,989
28,897,852
3,737,320
177,631
736,900,352
(177,631)
736,722,721

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (ดูหมายเหตุข้อ 33)
หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จากัด
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จากัด
รวม

-

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

บริษัทมีความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นตั้งแต่
ร้อยละ 10
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันดั งกล่าวคิด ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า
ธนาคารบวกอัต ราที่บ ริษ ัท กาหนดและภาษีธุร กิจ เฉพาะ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
อยู่ระหว่างร้อยละ 4.15 ถึง 4.50 ต่อปี (บริษัท : ร้อยละ 4.15 ถึง 4.50 ต่อปี)
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7.

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นอื่น
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 และ 2558 เงิ น ให้ กู้ ยื ม ระยะสั้ น อื่ น ในงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.00 ถึง 6.25 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน

8.

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

สินค้าสาเร็จรูป
สินค้าสาเร็จรูประหว่างทาง
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวมสินค้าคงเหลือ
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสาเร็จรูป
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม
2559
2558
730,357,518 748,902,932
7,678,861
162,690,276 155,752,099
296,639,261 248,988,788
29,122,185
12,485,802
1,226,488,101 1,166,129,621
(1,199,472)
(1,634,369)
1,225,288,629 1,164,495,252

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
747,828,254
756,460,948
7,678,861
128,628,278
123,251,022
193,363,687
162,935,601
29,122,185
12,485,802
1,106,621,265 1,055,133,373
(1,199,472)
(1,634,369)
1,105,421,793 1,053,499,004

มูลค่าของสิน ค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ การสาหรับ
ปีสิ้น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 จานวน 3,135.71 ล้า นบาท และ 3,702.82 ล้า นบาท ตามลาดับ
(2558 : 2,971.46 ล้านบาท และ 3,547.35 ล้านบาท ตามลาดั บ )
บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ เพื่อให้แสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 60.36 ล้านบาท
และ 57.34 ล้านบาท ตามลาดับ (2558: 68.13 ล้านบาท และ 63.37 ล้านบาท ตามลาดับ)
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9.

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เป็นเงินฝากประจาประเภทมีกาหนดระยะเวลา 12 เดือน จานวน 1.5 ล้านเหรียญฮ่องกง
ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ น าไปค้ าประกั น สิ น เชื่ อ จากสถาบั น การเงิ น ให้ กั บ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น แห่ ง หนึ่ ง
(ดูหมายเหตุข้อ 36)

10. เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
- หลักทรัพย์หุ้นทุน
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัทอื่น
ตราสารหนี้
รวม

2559

2558

872,965,758
589,021,279
1,461,987,037
7,358,489
1,469,345,526

834,834,835
523,517,179
1,358,352,014
132,364,437
1,490,716,451

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

862,240,758
589,021,279
1,451,262,037
7,358,489
1,458,620,526

823,434,835
523,517,179
1,346,952,014
132,364,437
1,479,316,451
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10.1

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (ดูหมายเหตุข้อ 33)
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ชื่อบริษัท

ประเภท
กิจการ

ลักษณะ
ความสั มพันธ์

ทุนชาระแล้ว
2559
2558
พันบาท พันบาท

หลักทรัพย์เผื่อขาย
บริษัท เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ จำกัด (มหำชน) ธุรกิจสิ่งทอ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท
ถือหุ้นเกินกว่ำ 10%
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ผู้จัดจำหน่ำย ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท
จำกัด (มหำชน)
ถือหุ้นเกินกว่ำ 10%
บริษัท สหพัฒนำ อินเตอร์ โฮลดิ้ง
กำรลงทุน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท
จำกัด (มหำชน)
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหำชน)
ผลิตเสื้อผ้ำ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท
ถือหุ้นเกินกว่ำ 10%
รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย

สั ดส่ วนเงินลงทุน
ร้ อยละ
2559 2558

ราคาทุน
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคายุติธรรม

2558

2559

2558

สั ดส่ วนเงินลงทุน
ร้ อยละ
2559 2558

108,000 108,000 18.15

18.15

64,615,035

64,615,035

335,140,335

295,942,635 18.15 18.15

290,634 290,634

3.92

3.92

144,639,849

144,639,849

407,445,253

433,088,660

3.82

494,034 494,034

0.68

0.68

53,317,867

53,317,867

107,680,170

81,803,540

120,000 120,000

0.83

0.83

27,809,160
290,381,911

27,809,160
290,381,911

22,700,000
872,965,758

24,000,000
834,834,835

ราคาทุน
2559

ราคายุติธรรม
2558

2559

2558

64,615,035

64,615,035

335,140,335

295,942,635

3.82

134,814,849

134,814,849

396,720,253

421,688,660

0.68

0.68

53,317,867

53,317,867

107,680,170

81,803,540

0.83

0.83

27,809,160
280,556,911

27,809,160
280,556,911

22,700,000
862,240,758

24,000,000
823,434,835
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10.2

กาไรที่ยังไม่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายระยะสั้นและระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น
ยอดปลายปี

งบการเงินรวม
2559
2558
719,227,335 710,689,070
80,590,836
8,538,285
799,818,171 719,227,355

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
717,762,939 708,914,921
80,854,141
8,848,018
798,617,080 717,762,939

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายระยะยาว มีดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน/
กาไรขั้นต้น ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุนตัดจาหน่าย ทีย่ ังไม่เกิดขึ้น ที่ยังไม่เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2559
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
- หลักทรัพย์หุ้นทุน
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
รวม
ตราสารหนี้
- พันธบัตรรัฐบาล
รวม

290,381,911 587,693,007
172,372,546 420,672,182
462,754,457 1,008,365,189

(5,109,160) 872,965,758
(4,023,449) 589,021,279
(9,132,609) 1,461,987,037

7,420,810
7,420,810
470,175,267 1,008,365,189

(62,321)
7,358,489
(62,321)
7,358,489
(9,194,930) 1,469,345,526
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หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน/
กาไรขั้นต้น ขาดทุนขั้นต้น
ราคาทุนตัดจาหน่าย ที่ยังไม่เกิดขึ้น ที่ยังไม่เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2558
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
- หลักทรัพย์หุ้นทุน
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
รวม
ตราสารหนี้
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- พันธบัตรรัฐบาล
- พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
- หุ้นกู้
รวม

290,381,911
172,372,546
462,754,457

548,262,084
358,483,940
906,746,024

14,038,641
18,455,277

148,948
169,890

11,212,494
86,116,028
129,822,440
592,576,897

152,550
2,072,490
2,543,878
909,289,902

(3,809,160)
(7,339,307)
(11,148,467)
(1,881)
(1,881)
(11,150,348)

มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม
2558

834,834,835
523,517,179
1,358,352,014
14,187,589
18,625,167
11,365,044
88,186,637
132,364,437
1,490,716,451
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/
กาไรขั้นต้น ขาดทุนขั้นต้น
ราคาทุนตัดจาหน่าย ที่ยังไม่เกิดขึ้น ที่ยังไม่เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2559
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
- หลักทรัพย์หุ้นทุน
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
รวม
ตราสารหนี้
- พันธบัตรรัฐบาล
รวม

มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม
2559

280,556,911
172,372,546
452,929,457

586,793,007
420,672,182
1,007,465,189

(5,109,160)
(4,023,449)
(9,132,609)

862,240,758
589,021,279
1,451,262,037

7,420,810
7,420,810
460,350,267

1,007,465,189

(62,321)
(62,321)
(9,194,930)

7,358,489
7,358,489
1,458,620,526
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/
กาไรขั้นต้น ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุนตัดจาหน่าย ที่ยังไม่เกิดขึ้น ที่ยังไม่เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2558
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
- หลักทรัพย์หุ้นทุน
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
รวม
ตราสารหนี้
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- พันธบัตรรัฐบาล
- พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
- หุ้นกู้
รวม

280,556,911
172,372,546
452,929,457

546,687,084 (3,809,160) 823,434,835
358,483,940 (7,339,307) 523,517,179
905,171,024 (11,148,467) 1,346,952,014

14,038,641
18,455,277
11,212,494
86,116,028
129,822,440
582,751,897

148,948
169,890

-

14,187,589
18,625,167

152,550
11,365,044
2,072,490
(1,881)
88,186,637
2,543,878
(1,881) 132,364,437
907,714,902 (11,150,348) 1,479,316,451

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท

บริษัทย่อย
บริษัท เอสอาร์. ดับบลิว. การ์เมนท์ จากัด
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จากัด
บริษัท วาโก้ลาพูน จากัด
บริษัท โทรา 1010 จากัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ประเภทกิจการ

ผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป
ผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป
ผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป
จาหน่ายเสื้อผ้าสาเร็จรูป

หน่วย : บาท
สัดส่วนการถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชาระแล้ว
ร้อยละ
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
2559
2558
2559
2558
2559
2558
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. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

บริษัทร่วม
บริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จากัด
ผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จากัด
ผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ทุนชาระแล้ว
2559
2558
25,424,000
132,400,000

25,424,000
132,400,000

งบการเงินรวม
2559
2558
5,439,783
41,558,955
46,998,738

5,172,793
52,960,728
58,133,521

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
5,084,800
52,960,728
58,045,528

5,084,800
52,960,728
58,045,528

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จากัด จานวน 1,600 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจานวน 5.08 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นเป็นจานวนร้อยละ 20
ของทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทได้ร่วมลงทุนกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการจัดตั้งบริษทั ชื่อ “บริษัท เมียนมาร์
วาโก้ จากัด” ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีทุน จดทะเบียนทั้งหมดจานวน 40,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริษัทได้ลงทุนในบริษัทดังกล่าวจานวนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
ในงบการเงินรวม โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
ตามลาดั บ ซึ่ ง ยั งมิ ไ ด้ ผ่า นการตรวจสอบและสอบทาน ส่ ว นแบ่ ง ก าไร (ขาดทุน ) จากเงิ น ลงทุ น
ในบริษัทร่วมดังกล่าวสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจานวน (11.13) ล้านบาท และ
0.59 ล้านบาท ตามลาดับ
สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมมีดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
ล้านบาท
ล้านบาท
316.24
30.38
(171.51)
(2.07)
144.73
28.31
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รายได้รวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
ล้านบาท
ล้านบาท
46.75
32.13
(26.66)
3.16
(11.13)
0.59

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2559
2558
เงินลงทุนทั่วไป
หุ้นทุน
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
- บริษัทอื่น
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
หุ้นกู้

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

629,377,173
(11,739,942)
(
617,637,231
161,107,518
(25,827,500)
135,280,018
752,917,249

383,752,985
(9,149,942)
374,603,043
161,107,518
(23,727,500)
137,380,018
511,983,061

629,377,173
(11,739,942)
617,637,231
157,837,518
(25,827,500)
132,010,018
749,647,249

383,752,985
(9,149,942)
374,603,043
157,837,518
(23,727,500)
134,110,018
508,713,061

100,000,000
100,000,000
852,917,249

150,000,000
150,000,000
661,983,061

100,000,000
100,000,000
849,647,249

150,000,000
150,000,000
658,713,061
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13.1

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (ดูหมายเหตุข้อ 33)
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

ทุนชาระแล้ว
2559
พันบาท

เงินลงทุนทั่วไป
บริษัท เอส. ที. จี. ซี. จ ากัด *
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จากัด
บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จ ากัด
บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติก จ ากัด
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
บริษัท ราชาอูชิโน จ ากัด
บริษัท แชมป์เอช จ ากัด
บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จากัด*
บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จ ากัด
บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง)
บริษัท อินโดนีเซียวาโก้ จ ากัด
บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จากัด*
บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด
บริษัท ไทย บุนกะ แฟชั่น จากัด*
บริษัท ซันร้อยแปด จากัด
บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จากัด
บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จากัด
บริษัท ฟูจิคซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด*
บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ ากัด
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ ากัด
รวมเงินลงทุนทั่วไป

* ราคาตามบัญชีสทุ ธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า

วิจัยสิ่งทอ
ผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป
ธุรกิจฟอกย้อม
ผลิตยางยืด
ธุรกิจขายตรง
ผลิตผ้าขนหนู
ผลิตเสื้อผ้า
ผลิตเสื้อผ้า
ผลิตเส้นใยสแปนเด็กซ์
จัดจาหน่ายสินค้ามอร์แกน
ตัวแทนขาย
ผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป
ผลิตชิ้นส่วนอุป กรณ์รถยนต์
สถาบันการศึกษา
สถาบันสอนการออกแบบ
ค้าปลีก
ผลิตจักรเย็บผ้ า
ปั่นด้ายและทอผ้ า
ผลิตและส่งออกถุงเท้า
จาหน่ายเส้นด้าย
ผลิตวัตถุดิบ ชุดชั้นในสตรี
ผลิตวัตถุดิบ ชุดชั้นในสตรี

2558
พันบาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
2,500
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
30,000
30,000
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 324,000 324,000
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 160,000 160,000
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
30,000
30,000
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 121,500 121,500
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
40,000
40,000
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
20,000
20,000
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 1,350,000 1,350,000
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
40,000
40,000
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
8,805
8,805
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 108,472 108,472
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 590,000 590,000
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
31,360
44,800
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
25,000
25,000
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 100,000 100,000
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
97,400
97,400
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 621,463 621,463
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 143,220 143,220
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 100,000 100,000
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 1,000,000
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 300,000
-

สัดส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ
2559
2558

14.67
18.72
10.75
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
19.00
19.00

งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี*
2559
2558

13.00
14.67 11,611,400
18.72 68,854,841
10.75 10,258,080
17.90 14,352,367
4.47
4,659,410
10.00
4,000,000
5.00
100,000
2.00 27,000,000
12.00
4,800,000
18.00
6.00
6,508,176
8.33 44,567,000
7.14
2,240,000
8.00
730,000
5.00
5,000,000
7.73 19,254,283
16.23 119,891,874
17.11 24,599,800
5.00
2,210,000
190,000,000
57,000,000
617,637,231

315,812
11,611,400
68,854,841
10,258,080
14,352,367
4,659,410
4,000,000
27,000,000
4,800,000
290,000
6,508,176
46,567,000
3,200,000
730,000
5,000,000
19,254,283
119,891,874
24,599,800
2,710,000
374,603,043

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี*
2559
2558

11,611,400
68,854,841
10,258,080
14,352,367
4,659,410
4,000,000
100,000
27,000,000
4,800,000
6,508,176
44,567,000
2,240,000
730,000
5,000,000
19,254,283
119,891,874
24,599,800
2,210,000
190,000,000
57,000,000
617,637,231

315,812
11,611,400
68,854,841
10,258,080
14,352,367
4,659,410
4,000,000
27,000,000
4,800,000
290,000
6,508,176
46,567,000
3,200,000
730,000
5,000,000
19,254,283
119,891,874
24,599,800
2,710,000
374,603,043

งบการเงินรวม
เงินปันผลรับ
2559
2558

1,760,000
2,729,507
190,920
54,360
3,078,000
325,051
500,000
1,881,590
10,519,428

1,760,000
1,819,671
10,707,000
54,360
200,000
1,553,102
304,871
1,881,590
245,000
18,525,594

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับ
2559
2558

1,760,000
2,729,507
190,920
54,360
3,078,000
325,051
500,000
1,881,590
10,519,428

1,760,000
1,819,671
10,707,000
54,360
200,000
1,553,102
304,871
1,881,590
245,000
18,525,594
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เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จากัด จานวน
1,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นจานวน 190 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัท
ดังกล่าวเป็นจานวนร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียน และอีกบริษัท คือ บริษัท จี เทค แมททีเรียล จากัด
จานวน 570,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นจานวน 57 ล้านบาท โดยบริษัทได้ถือหุ้น
เป็นจานวนร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนทั่วไปในบริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติก จากัด ได้อยู่ระหว่างการชาระบัญชี
โดยบริษัทได้เงินรับล่วงหน้าจากเงินลงทุนดังกล่าวแล้วจานวน 17.20 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 20)
13.2

กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2559
2558
กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายเงินลงทุน
- หลักทรัพย์เพื่อค้า
- หลักทรัพย์เผื่อขาย
- เงินลงทุนทั่วไป
รวมกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน

13.3

(18,339)
4,628,120
(256,160)
4,353,621

(498,973)
2,534,558
2,035,585

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(18,339)
3,855,767
(256,160)
3,581,268

(498,973)
1,543,819
1,044,846

ระยะเวลาที่จะครบกาหนดของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
ระยะเวลาที่จะถึงกาหนดชาระของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 มีดังต่อไปนี้

1 ปี - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
70,000,000 130,000,000
30,000,000
20,000,000
100,000,000 150,000,000

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
70,000,000 130,000,000
30,000,000 20,000,000
100,000,000 150,000,000
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รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด มีดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/
กาไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุนตัดจาหน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2559
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
หุ้นกู้

100,000,000

4,875,000

-

104,875,000
หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/
กาไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุนตัดจาหน่าย ที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2558
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
หุ้นกู้

150,000,000

8,498,920

-

158,498,920

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

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

-

-

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

ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(64,779,294)
(64,779,294)
681,653,601

(4,660,081)
(4,660,081)
(4,660,081)

-

(69,439,375)
(69,439,375)
676,993,520
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท
ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2558

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

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

-

-

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

ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(60,118,392)
(60,118,392)
686,314,503

(4,660,902)
(4,660,902)
(4,660,902)

-

(64,779,294)
(64,779,294)
681,653,601

ค่าเสื่อมราคาสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

บาท
บาท

4,660,081
4,660,902

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

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

ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(85,988,414)
(85,988,414)
686,707,942

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

-

(4,833,850)
(4,833,850)
(4,833,850)

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

-

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

-

(90,822,264)
(90,822,264)
681,874,092
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท
ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2558
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

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

ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(81,153,744)
(81,153,744)
691,542,612

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

-

(4,834,670)
(4,834,670)
(4,834,670)

ค่าเสื่อมราคาสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

-

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

-

(85,988,414)
(85,988,414)
686,707,942

บาท
บาท

4,833,850
4,834,670

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

646,857,562
30,135,958

879,998,800
113,819,600

648,261,823
33,612,269

973,010,000
113,819,600

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

646,857,562
34,796,039

879,998,800
113,819,600

648,261,823
38,446,119

973,010,000
113,819,600

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ป ระเมินราคาอิสระแห่งหนึ่ง โดยใช้
วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้น ทุน (Cost Approach) หรือวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
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รายการที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทางตรงที่เกิดจาก
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิด
รายได้ค่าเช่าสาหรับปี

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559
3,571,672

2558
5,821,137

2559
9,022,537

2558
9,884,337

5,300,038

5,027,747

5,724,291

5,203,115

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ราคาทุน
ที่ดิน
819,805,123 88,302,650
ค่าปรับปรุงที่ดิน
3,736,581
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
401,024,721
(1,182,892) 32,493,529
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน 706,422,495 24,962,019 (6,623,384) 32,597,358
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
940,590,915
6,244,711 (12,918,834) 12,860,223
ยานพาหนะ
60,774,078
9,476,243 (12,580,476) 3,342,056
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2,932,353,913 128,985,623 (33,305,586) 81,293,166

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
908,107,773
3,736,581
432,335,358
757,358,488
946,777,015
61,011,901
3,109,327,116

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าปรับปรุงที่ดิน
(1,395,686)
(69,571)
(1,465,257)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(296,928,655) (12,075,769) 1,182,890
(307,821,534)
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน (600,719,851) (35,385,382) 6,589,271
(629,515,962)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
(758,639,164) (39,848,726) 12,917,616
(785,570,274)
ยานพาหนะ
(41,525,362) (4,975,036) 8,520,845
(37,979,553)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(1,699,208,718) (92,354,484) 29,210,622
(1,762,352,580)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
41,248,348 51,895,125 (8,498,174) (81,293,166)
3,352,133
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,274,393,543 88,526,264 (12,593,138)
1,350,326,669
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท
ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2558
ราคาทุน
ที่ดิน
819,805,123
ค่าปรับปรุงที่ดิน
3,736,581
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
371,099,657
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน 649,269,003
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
930,909,956
ยานพาหนะ
52,091,433
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2,826,911,753
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าปรับปรุงที่ดิน
(1,299,474)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(285,179,145)
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน (578,621,149)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
(743,268,061)
ยานพาหนะ
(37,472,276)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(1,645,840,105)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
87,818,387
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,268,890,035
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

819,805,123
3,736,581
142,000
29,783,064 401,024,721
14,894,464 (13,930,431) 56,189,459 706,422,495
6,496,307 (22,456,187) 25,640,839 940,590,915
9,549,645
(867,000)
60,774,078
31,082,416 (37,253,618) 111,613,362 2,932,353,913

(96,212)
(11,749,510)
(35,975,633) 13,876,931
(37,812,219) 22,441,116
(4,503,471)
450,385
(90,137,045) 36,768,432
65,205,974
6,151,345

-

(1,395,686)
(296,928,655)
(600,719,851)
(758,639,164)
(41,525,362)
(1,699,208,718)

(162,651) (111,613,362)
41,248,348
(647,837)
1,274,393,543

บาท

92,354,484

บาท

90,137,045
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ราคาทุน
ที่ดิน
781,950,866 88,302,650
ค่าปรับปรุงที่ดิน
2,237,838
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
214,869,699
(1,182,892) 32,493,529
เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์สานักงาน 550,431,636 23,705,790 (4,857,590) 30,648,033
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
456,823,620
5,803,656 (9,378,029) 12,775,812
ยานพาหนะ
48,717,424
9,076,243 (11,383,251) 2,435,514
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2,055,031,083 126,888,339 (26,801,762) 78,352,888
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์สานักงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(1,383,926)
(67,096)
(137,183,247) (7,342,248)
(464,783,081) (27,970,826)
(390,111,525) (15,248,318)
(33,458,041) (3,902,762)
(1,026,919,820) (54,531,250)

1,182,890
4,823,710
9,376,881
7,328,311
22,711,792

-

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
870,253,516
2,237,838
246,180,336
599,927,869
466,025,059
48,845,930
2,233,470,548

(1,451,022)
(143,342,605)
(487,930,197)
(395,982,962)
(30,032,492)
(1,058,739,278)

40,180,986 48,741,587 (7,294,011) (78,352,888)
3,275,674
1,068,292,249 121,098,676 (11,383,981)
1,178,006,944
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท
ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2558
ราคาทุน
ที่ดิน
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ

142,000
29,783,064
11,719,972 (8,659,740) 44,497,935
5,892,177 (7,864,691) 9,351,662
8,258,056
(864,000)
26,012,205 (17,388,431) 83,632,661

(1,290,189)
(93,737)
(130,337,102) (6,846,145)
(444,654,318) (28,743,209) 8,614,446
(384,109,918) (13,860,411) 7,858,804
(30,172,471) (3,732,956)
447,386
(990,563,998) (53,276,458) 16,920,636
73,078,610
1,045,289,260

ค่าเสื่อมราคาสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

50,735,037
23,470,784

-

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
781,950,866
2,237,838
214,869,699
550,431,636
456,823,620
48,717,424
2,055,031,083

(1,383,926)
(137,183,247)
(464,783,081)
(390,111,525)
(33,458,041)
(1,026,919,820)

(83,632,661)
40,180,986
(467,795)
1,068,292,249
บาท
บาท

54,531,250
53,276,458

ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ที่หักค่าเสื่อมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจานวนประมาณ 1,397.11 ล้านบาท และ 1,345.18 ล้านบาท ตามลาดับ
(บริษัท: 880.62 ล้านบาท และ 841.00 ล้านบาท ตามลาดับ)
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สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่บริษทั เป็นผู้เช่าซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้น จัดประเภทเป็นเครื่องมือ
เครื่องใช้ ซึ่งมีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558
2,004,000
2,004,000
(1,063,118) Z (709,118)
940,882
1,294,882

ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,404,000
1,404,000
(760,981)
(526,981)
643,019
877,019

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
รวม
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
รวมค่าตัดจาหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

งบการเงินรวม
ลดลง

โอน/อื่นๆ

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559

เพิ่มขึ้น

74,988,816

5,847,140

(83,700)

2,481,700

83,233,956

6,729,512
81,718,328

14,000
5,861,140

(83,700)

815,823
3,297,523

7,559,335
90,793,291

(40,565,313)

(5,891,060)

77,438

-

(46,378,935)

(4,894,853)
(45,460,166)
5,014,637
41,272,799

(625,567)
(6,516,627)
1,601,285
945,798

77,438
(550,000)
(556,262)

(5,520,420)
(51,899,355)
(3,297,523)
2,768,399
41,662,335
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท
โอน/อื่นๆ

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

-

201,250

74,988,816

32,000
20,096,775

-

2,162,805
2,364,055

6,729,512
81,718,328

(36,508,936)

(4,056,377)

-

-

(40,565,313)

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

(1,311,089)
(5,367,466)
2,783,862
17,513,171

-

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
รวม
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
รวมค่าตัดจาหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2558

เพิ่มขึ้น

54,722,791

20,064,775

4,534,707
59,257,498

งบการเงินรวม
ลดลง

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

(4,894,853)
(45,460,166)
(2,364,055) 5,014,637
41,272,799
บาท
บาท

6,516,627
5,367,466

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
รวม
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
รวมค่าตัดจาหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559

เพิ่มขึ้น

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

71,717,946

5,847,140

( (83,700)

2,481,700

79,963,086

6,729,512
78,447,458

14,000
5,861,140

(83,700)

815,823
3,297,523

7,559,335
87,522,421

(37,939,566)

(5,672,983)

77,439

-

(43,535,110)

(4,894,852)
(42,834,418)
5,014,637
40,627,677

(625,567)
(6,298,550)
1,601,285
1,163,875

77,439
(550,000)
(556,261)

(3,297,523)
-

(5,520,419)
(49,055,529)
2,768,399
41,235,291
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
รวม
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
รวมค่าตัดจาหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ

หน่วย : บาท
ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

51,706,321

19,810,375

-

201,250

71,717,946

4,534,707
56,241,028

32,000
19,842,375

-

2,162,805
2,364,055

6,729,512
78,447,458

(34,151,280)

(3,788,286)

-

-

(37,939,566)

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

(1,311,089)
(5,099,375)
2,783,862
17,526,862

-

(2,364,055)
-

(4,894,852)
(42,834,418)
5,014,637
40,627,677

บาท
บาท

6,298,550
5,099,375

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

17. สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอด ณ วันที่
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
31 ธันวาคม
2559
2559
สิทธิการเช่า
ราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
สิทธิการเช่า

33,754,000
(28,864,872)
4,889,128

(1,212,086)
(1,212,086)

-

33,754,000
(30,076,958)
3,677,042
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอด ณ วันที่
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
31 ธันวาคม
2558
2558
สิทธิการเช่า
ราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
สิทธิการเช่า

33,754,000
(27,652,786)
6,101,214

(1,212,086)
(1,212,086)

-

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559

33,754,000
(28,864,872)
4,889,128

บาท
บาท

2558

1,212,086
1,212,086

18. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนใหญ่ ได้แก่ เงินประกันค่าเช่าที่ดินและยานพาหนะแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และเงินมัดจาอื่น
19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ บริษัทและบริษัทย่อย
มีตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม ซึ่งออกให้แก่ธนาคารพาณิชย์เป็นจานวนเงิน 18 ล้านบาท และ 263 ล้านบาท
ตามลาดับ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.60 ต่อปี และร้อยละ 1.75 - 1.77 ต่อปี ตามลาดับ โดยไม่มีหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมชนิดไม่มีหลักประกัน ดังต่อไปนี้

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
2559
2558
1,391.73
1,367.90

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,272.90
1,272.90

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าวกาหนดอัตราดอกเบี้ยต่อปี
เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีที่ธนาคารคิดกับลูกค้าชั้นดี
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20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 33)
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บริษัทอื่น
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - บริษัทอื่น
โบนัสค้ำงจ่ำย
ค่ำลิขสิทธิ์ค้ำงจ่ำย
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
รำยได้รับล่วงหน้ำ (ดูหมำยเหตุข้อ 13.1)
เงินประกันรับล่วงหน้ำ
รวมเจ้ำหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2559
2558
183,404,921 169,568,019
169,657,308 139,678,337
353,062,229 309,246,356
3,480,240
2,118,173
12,706,714 34,522,983
121,168,143 129,260,296
50,194,771 47,379,798
37,742
171,998
16,427,774 16,280,768
17,223,702
174,425
2,115,166
3,053,049
223,354,252 232,961,490
576,416,481 542,207,846

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
302,435,961 275,007,552
131,797,708 109,073,407
434,233,669 384,080,959
3,435,455
2,065,627
9,369,442
30,846,877
85,940,636
91,812,580
50,194,771
47,379,798
37,742
171,998
11,869,361
11,522,610
17,223,702
174,425
1,812,383
2,844,105
179,883,492 186,818,020
614,117,161 570,898,979

21. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยได้ทาสัญญาเช่าการเงินสาหรับ เครื่องมือเครื่องใช้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดย
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558
1,322,897
1,900,445
(238,733)
(438,355)
1,084,164
1,462,090

ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

435,737
648,427
1,084,164

377,926
1,084,164
1,462,090
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,040,952
1,419,480
(218,245)
(382,116)
822,707
1,037,364

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

255,123
567,584
822,707

214,657
822,707
1,037,364

22. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการสินค้าฝากขาย
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสาเร็จรูป
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป
ประมาณการสินค้ารับคืน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

1,800,000
239,895
7,513,488
6,000,000
98,503,438
391,398
114,448,219

35,526
1,800,000
326,874
597,845
6,575,488
6,000,000
95,250,566
348,233
110,934,532

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,800,000
239,895
7,513,488
6,000,000
68,085,030
83,638,413

35,526
1,800,000
326,874
597,845
6,575,488
6,000,000
66,116,704
81,452,437

(508,409)
(508,409)
(199,954,755) (179,807,046) (199,654,270) (179,440,735)
(46,138)
(40,879)
(35,938)
(32,069)
(200,509,302) (179,847,925) (200,198,617) (179,472,804)
(86,061,083) (68,913,393) (116,560,204) (98,020,367)
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้
ณ วันที่
1 มกราคม
ในกาไร ในกาไรขาดทุน 31 ธันวาคม
2559
หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
2559
(ดูหมายเหตุข้อ 32)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการสินค้าฝากขาย
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสาเร็จรูป
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทัว่ ไป
ประมาณการสินค้ารับคืน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

35
1,800
327
598
6,575
6,000
95,251
348
110,934

(179,807)
(41)
(179,848)
(68,914)

(35)
(87)
(598)
939
3,252
43
3,514

(508)
(5)
(513)
3,001

-

1,800
240
7,514
6,000
98,503
391
114,448

(20,148)
(20,148)
(20,148)

(508)
(199,955)
(46)
(200,509)
(86,061)
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้
ณ วันที่
1 มกราคม
ในกาไร ในกาไรขาดทุน 31 ธันวาคม
2558
หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
2558
(ดูหมายเหตุข้อ 32)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการสินค้าฝากขาย
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสาเร็จรูป
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทัว่ ไป
ประมาณการสินค้ารับคืน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

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

(200)
(27)
598
1,679
(800)
4,015
(48)
5,217

(2,696)
(2,696)

35
1,800
327
598
6,575
6,000
95,251
348
110,934

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

3,079
(15)
3,064
8,281

(2,135)
(2,135)
(4,831)

(179,807)
(41)
(179,848)
(68,914)
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หน่วย :พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่
1 มกราคม
ในกาไร ในกาไรขาดทุน 31 ธันวาคม
2559
หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
2559
(ดูหมายเหตุข้อ 32)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการสินค้าฝากขาย
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสาเร็จรูป
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทัว่ ไป
ประมาณการสินค้ารับคืน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

35
1,800
327
598
6,575
6,000
66,117
81,452

(179,441)
(32)
(179,473)
(98,021)

(35)
(87)
(598)
939
1,968
2,187

(509)
(4)
(513)
1,674

-

(20,213)
(20,213)
(20,213)

1,800
240
7,514
6,000
68,085
83,639

(509)
(199,654)
(36)
(200,199)
(116,560)
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หน่วย :พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่
1 มกราคม
ในกาไร ในกาไรขาดทุน 31 ธันวาคม
2558
หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
2558
(ดูหมายเหตุข้อ 32)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการสินค้าฝากขาย
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสาเร็จรูป
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทัว่ ไป
ประมาณการสินค้ารับคืน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

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

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

(200)
(27)
598
1,679
(800)
1,855
3,105

3,079
(11)
3,068
6,173

55
55

35
1,800
327
598
6,575
6,000
66,117
81,452

(2,212)
(2,212)
(2,157)

(179,441)
(32)
(179,473)
(98,021)
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23. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและ
ตามระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน
จานวนที่บันทึกในงบกาไรขาดทุนสาหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย

งบการเงินรวม
2559
2558
57,480,941
47,654,952
12,167,383
15,541,860
69,648,324
63,196,812

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
44,415,781
34,657,311
8,154,333
10,293,497
52,570,114
44,950,808

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ยกมา
บวก ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก ผลประโยชน์ที่จ่าย
ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ยกไป

งบการเงินรวม
2559
2558
485,153,005
474,244,138
57,480,941
47,654,952
12,167,383
15,541,860

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
330,583,520
321,036,588
44,415,781
34,657,311
8,154,333
10,293,497

(45,598,720)
509,202,609

(42,728,483)
340,425,151

(13,481,927)
(38,806,018)
485,153,005

275,300
(35,679,176)
330,583,520
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สาคัญที่ใช้ในการคานวณประมาณการ
หนี้สินภายใต้โครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558
อัตราคิดลด (ต่อปี)
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ต่อปี)
สัดส่วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อน
เกษียณอายุ (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของ
พนักงาน) (ต่อปี)
- พนักงานรายเดือน
- พนักงานรายวัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2.49% - 3.06%
1.50% - 5.40%

2.49% - 3.06%
1.50% - 5.40%

2.62%
1.85 - 5.00%

2.62%
1.85% - 5.00%

1% - 37%
4% - 67%

1% - 37%
4% - 67%

1% - 21%
6% - 42%

1% - 21%
6% - 42%

การวิ เคราะห์ ความอ่ อนไหวของข้อสมมติ ฐานหลั กในการประมาณการตามหลั กคณิ ตศาสตร์ ประกั นภั ย
ซึ่งมีผลกระทบเพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีดังนี้
งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

41.45
(36.64)

28.60
(25.69)

อัตราการเติบโตของเงินเดือน
อัตราการเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการเติบโตของเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

(37.75)
41.91

(25.78)
28.79

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - ลดลงร้อยละ 1

24.33

17.35

(38.49)

(26.31)

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
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24. ทุนสารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารอง
ไม่น้ อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารองนี้
จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสารองตามกฎหมายนี้ห้ามมิให้นาไปจ่ายเป็น
เงินปันผล
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บริษัทย่อยต้องจัดสรรกาไรสุทธิอย่างน้อยร้อยละ 5
เป็นสารองตามกฎหมายทุกครั้งที่ประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่าสารองตามกฎหมายจะมีจานวนเท่ากับ
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสารองนี้จะนามาจัดสรรเงินปันผลไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สารองตามกฎหมายของบริษัทมีจานวนเงินเท่ากับร้อยละสิบของ
ทุนจดทะเบียนแล้ว
25. การจัดการส่วนทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทเป็นไปเพื่อการดารงไว้ซึ่งความสามารถในการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องของบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น
บริษัทมิได้ใช้อัตราส่วนทางการเงินใดๆ เพื่อดูแลรักษาระดับทุน หากแต่จัดการให้มีระดับทุนเพียงพอ
สาหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเท่านั้น

- 52 -

26. เงินปันผลและสารอง
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยมีมติให้จา่ ยเงินปันผลและจัดสรรสารองดังนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
บริษัท เอสอาร์. ดับบลิว. การ์เมนท์ จากัด
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จากัด
บริษัท วาโก้ลาพูน จากัด
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จากัด

วันที่ประชุม อัตราหุ้นละ
สามัญผู้ถือหุ้น
(บาท)
25 เม.ย.
1.10
7 เม.ย.
254.00
7 เม.ย.
77.00
7 เม.ย.
56.00
7 เม.ย.
182.50

ปี 2559
ปี 2558
จานวนเงินรวม สารองตามกฎหมาย สารองทั่วไป วันที่ประชุม อัตราหุ้นละ จานวนเงินรวม สารองตามกฎหมาย สารองทั่วไป
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) สามัญผู้ถือหุ้น (บาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
132.00
15.90
27 เม.ย.
2.40
288.00
14.78
50.80
2 เม.ย.
215.00
43.00
2.21
38.50
1.74
2 เม.ย.
59.00
29.50
1.54
28.00
1.40
2 เม.ย.
46.60
23.30
1.21
36.50
2 เม.ย.
187.50
37.50
-

เงินปันผลที่จ่ายในปี 2558 เป็นการจัดสรรกาไรของปี 2557 และได้จ่ายแล้วในเดือนพฤษภาคม 2558
โดยบริษทั เอสอาร์. ดับบลิว. การ์เมนท์ จากัด บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จากัด และบริษัท วาโก้ลาพูน จากัดได้มกี ารจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในเดือนเมษายน 2558
นอกจากนั้นบริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จากัด ได้จ่ายเงินปันผลในเดือนเมษายน 2558 และมิถุนายน 2558 เป็นจานวน 25 ล้านบาท และจานวน 12.5 ล้านบาท ตามลาดับ
สาหรับเงินปันผลที่จ่ายในปี 2559 เป็นการจัดสรรกาไรของปี 2558 บริษัทได้จ่ายแล้วในเดือนพฤษภาคม 2559
โดยบริษทั เอสอาร์. ดับบลิว. การ์เมนท์ จากัด บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จากัด บริษัท วาโก้ลาพูน จากัด และบริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จากัด ได้มกี ารจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวแล้วในเดือนเมษายน 2559
บริษัทและบริษัทย่อยจัดสรรกาไรสะสมส่วนหนึ่งเป็นสารองทั่วไป โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจในอนาคต โดยมิได้ระบุวตั ถุประสงค์เป็นการเฉพาะ

- 53 -

27. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษัทและบริ ษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพขึ้น โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่งและ
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่ ง กองทุนดังกล่าว ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
เงินสมทบของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 มีจานวน 20.98 ล้านบาท และ 17.89 ล้านบาท ตามลาดับ (บริษัท : 11.98 ล้านบาท และ 11.28 ล้านบาท
ตามลาดับ)
28. รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
รายได้ จากการขายสินค้าและการให้บริ การของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ประกอบด้วย

รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการให้บริการ
รวมรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
4,096,951,613 3,935,784,217 4,472,621,704 4,305,468,380
41,512,460
36,715,397
17,207,747
16,115,168
4,138,464,073 3,972,499,614 4,489,829,451 4,321,583,548

29. ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
ต้ น ทุ น ขายและต้ น ทุ น การให้ บริ ก ารของบริ ษั ทและบริ ษั ทย่ อยส าหรั บปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม
ประกอบด้วย

ต้นทุนขายสินค้า
ต้นทุนการให้บริการ
รวมต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
3,135,710,084 2,971,462,498 3,702,816,352 3,547,346,273
34,286,761
27,787,912
16,394,735
14,849,540
3,169,996,845 2,999,250,410 3,719,211,087 3,562,195,813
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30. รายได้อื่น
รายได้อื่นสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่ารับและค่าบริการรับ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
กาไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้า
รายได้อื่น

งบการเงินรวม
2559
2558
13,167,015
24,239,423
13,426,773
14,123,034
8,976,728
10,357,966
2,308,364
1,161,676
2,542,048
54,040,027
52,250,361
94,460,955
102,132,460

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
12,246,141
23,675,575
19,629,573
20,524,864
8,976,728
10,172,301
1,819,304
411,176
2,542,048
51,608,917
49,548,399
96,822,711 104,332,315

31. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีคา่ ใช้จ่ายที่สาคัญดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสาเร็จรูปและงานระหว่างทา
ค่าสินค้าสาเร็จรูปที่ซื้อ
วัตถุดิบที่ใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าลิขสิทธิ์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

งบการเงินรวม
2559
2558
(15,979,281) (69,063,825)
235,488,273 180,674,404
1,660,348,822 1,576,630,637
1,382,511,383 1,301,735,837
104,743,278 101,377,499
60,359,885
68,127,104
50,369,070
49,116,488
50,252,309
53,636,917
87,319,597
71,863,806

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(7,627,482) (69,503,632)
1,600,832,324 1,583,237,775
1,299,981,771 1,227,776,170
938,918,077 845,670,768
66,875,736
64,422,587
57,336,404
63,370,924
50,369,070
49,116,488
34,873,354
36,783,338
69,841,177
66,537,166
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32. ภาษีเงินได้นติ ิบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2559
2558
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กับผลต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้น
รวม

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(39,355,385)

(45,566,592)

(37,549,507)

(43,106,269)

3,000,019
(36,355,366)

8,281,350
(37,285,242)

1,673,698
(35,875,809)

6,173,118
(36,933,151)

การกระทบยอดภาษีเงินได้และกาไรทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
มีดังนี้

กาไรก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษี
ผลคูณของกาไรก่อนภาษีเงินได้กับอัตราภาษี - ค่าใช้จ่าย
ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี
แต่มิได้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย

กาไรก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษี
ผลคูณของกาไรก่อนภาษีเงินได้กับอัตราภาษี - ค่าใช้จ่าย
ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี
แต่มิได้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558
347,337,443
371,693,051
20%
20%
(69,467,489)
(74,338,610)
33,112,123
(36,355,366)

37,053,368
(37,285,242)

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
383,157,471
354,985,209
20%
20%
(76,631,495)
(70,997,042)
40,755,686
(35,875,809)

34,063,891
(36,933,151)
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33. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในการดาเนินงานธุรกิจของบริษัท บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซื้อและขายวัตถุดิบ
ส่วนใหญ่กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้จัดจาหน่าย งบการเงินแสดงถึงผลของรายการ
ดังกล่าวตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือที่สาคัญระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความสัมพันธ์
ลูกหนี้การค้า
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
วาโก้ อเมริกา อินคอร์ปอเรชั่น
บริษัทย่อยของผู้ถอื หุ้นใหญ่
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จากัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
โคออดิเนชั่น จากัด (ฮ่องกง)
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท ภัทยาลาพูน จากัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์ จากัด
บริษัทย่อย
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จากัด
บริษัทย่อย
บริษัท วาโก้ ลาพูน จากัด
บริษัทย่อย
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จากัด
บริษัทย่อย
อื่นๆ
รวมลูกหนี้การค้า (ดูหมายเหตุข้อ 5)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จากัด
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จากัด
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 6)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

415
18
40

389
31
30

415
18
40

389
31
30

7

12

6

11

50

102

50

102

13

19

13

19

5
11
559

3
13
599

5
37
20
28
28
9
669

3
34
24
16
22
12
693

-

9

-

9

-

90

-

90

-

99

-

99
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ความสัมพันธ์

เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- หลักทรัพย์เผื่อขาย (ดูหมายเหตุข้อ 10.1)
- เงินลงทุนทั่วไป (ดูหมายเหตุข้อ 13.1)
เจ้าหนี้การค้า
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยทาเคดะ เลซ จากัด
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง จากัด
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จากัด
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จากัด
บริษัท จี เทค เท็กซ์ไทล์ จากัด
บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จากัด
บริษัท ภัทยาลาพูน จากัด
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์ จากัด
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จากัด
บริษัท วาโก้ ลาพูน จากัด
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จากัด
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้การค้า (ดูหมายเหตุข้อ 20)
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

873
618

835
375

862
618

823
375

6

89

4

60

6
12

6
4

5
12

5
4

9
-

5
38

9
-

5
26

7

13

7

13

47

-

31

-

78

-

53

-

8

4

8

4

10
183

11
170

65
32
30
38
8
302

63
27
24
34
10
275

50

47

50

47
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รายการค้าที่สาคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
ความสัมพันธ์
ขายวัตถุดิบและสินค้าสาเร็จรูป
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
วาโก้ อเมริกา อินคอร์ปอเรชั่น
บริษัทย่อยของผู้ถอื หุ้นใหญ่
ฟิลิปปินส์ วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
วาโก้ ไชน่า
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จากัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษทั กบินทร์พัฒนกิจ จากัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จากัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
โคออดิเนชั่น จากัด (ฮ่องกง)
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท ภัทยาลาพูน จากัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จากัด
บริษัทย่อย
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จากัด
บริษัทย่อย
บริษัท วาโก้ลาพูน จากัด
บริษัทย่อย
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จากัด
บริษัทย่อย
บริษัท โทรา 1010 จากัด
บริษัทย่อย
อื่นๆ
รวมขายวัตถุดิบและสินค้าสาเร็จรูป

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2,405
376

2,346
371

2,405
376

2,346
371

56
689
14

46
609
3

56
689
14

46
609
3

22

35

21

34

105

168

105

168

27

25

27

25

1

11

1

8

31

15
8

31

15
8

133
75
97
110
29
4,169

148
83
69
104
17
21
4,075

-

-

-

31
3,757

38
3,675

-
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ความสัมพันธ์
ซื้อวัตถุดิบและสินค้าสาเร็จรูป
บริษัท เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ จากัด (มหาชน)
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง จากัด
บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จากัด
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จากัด
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จากัด
บริษัท ภัทยาลาพูน จากัด
บริษัท จี เทค เท็กซ์ไทล์ จากัด
บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จากัด
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จากัด
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จากัด
บริษัท วาโก้ลาพูน จากัด
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จากัด
อื่นๆ
รวมซื้อวัตถุดบิ และสินค้าสาเร็จรูป

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

รายได้รับจ้างทาของและค่าเช่ารับ
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จากัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท ไทยกุลแซ่ จากัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์ จากัด
บริษัทย่อย
อื่นๆ
รวมรายได้รับจ้างทาของและค่าเช่ารับ

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

36
133

328
109

24
133

208
109

192

98

192

98

39

36

32

26

24

238

17

150

42

73

42

73

55 -

15-

55

15
-

236

139
-

224
28
1,009

-

35
932

144
499
284
264
331
25
2,181

544
278
280
334
33
2,148

15

13

15

13

3

3

3

3

8

5

8
34

-

10
31

-

7
7
32

7
9
32
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ความสัมพันธ์
ค่าจ้างทาของและค่าเช่าจ่าย
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จากัด
บริษัท ภัทยาลาพูน จากัด
บริษัท วาโก้ลาพูน จากัด
อื่นๆ
รวมค่าจ้างทาของและค่าเช่าจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ดอกเบี้ยรับ
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จากัด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

38

3623

38

36

1

13

13
6
2
57

5
44

211
5134

1
2
5
46

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

5047

4741

50

47

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%

1

44

1

4

57
13
70

64
3
67

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร

-

-

73
14
87

68
4
72

บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าสาเร็จรูปให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่
คิดกับลูกค้าทั่วไป
บริษัทขายวัตถุดิบให้กับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาทุนบวกด้วยกาไรตามที่ได้ตกลงกัน
ที่ 1% ถึง 2%
บริษัทซื้อวัตถุดิบและสินค้าสาเร็จรูปจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่ซื้อจาก
ผู้ขายทั่วไป
บริษัทจ่ายค่าลิขสิทธิ์ โดยคานวณจากร้อยละของยอดขาย (ดูหมายเหตุข้อ 34)
บริษัทจ่ายค่าบริการอื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
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34. สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาต
เมื่อวัน ที่ 1 มกราคม 2542 บริษัทได้ทาสัญญาความช่ว ยเหลื อทางเทคนิค และใบอนุญาตกับ วาโก้
คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้น ใหญ่ข องบริษัท เพื่อใช้เครื่องหมายการค้าและรับความช่วยเหลือด้ าน
เทคนิคการผลิตสาหรับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุในสัญญา โดยบริษัทต้องจ่ายค่าสิทธิในอัตราร้อยละ 2 ของ
ยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สัญญาดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และต่ออายุได้อีก 5 ปี ทั้งนี้ในปี 2552 บริษัทได้ต่ออายุสัญญาดังกล่าว
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้มีการต่อสัญญาดังกล่าว
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
35. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
35.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงด้ านการให้สิน เชื่อหมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่
ลูกหนี้ ไม่ปฏิบัติ ตามข้อกาหนดในสัญญาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทอาจมี
ความเสี่ยงจากการกระจุก ตัว ของสิน เชื่ อเนื่องจากลูกค้าของบริษัทโดยส่วนใหญ่คือบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่เคยเกิดความเสียหายเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของ
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทคาดว่าจะไม่มีความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อ
ในกรณีของการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ ซึ่งบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ไม่ปฏิบัติตามสัญญา
35.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการดาเนินงานแก่บริษัทในปีปัจจุบันและในปีต่อๆ ไป อย่างไรก็ตาม ผลกระทบ
จากอัตราดอกเบี้ยที่จะเปลี่ยนแปลงไม่มีสาระสาคัญต่อบริษัท เนื่องจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
ของบริษัทส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และบริษัทไม่มีรายการเงินกู้ยืมที่มีสาระสาคัญ
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35.3

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงจากอั ตราแลกเปลี่ ยนเกิดจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบแก่บริษัทในปีปัจจุบันและในปีต่อๆ ไป
บริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ซึ่งประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยง
จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
โดยกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะได้รับหรือ
ต้องจ่ายชาระ จานวนเงินของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่เพิ่มขึ้ นหรือลดลงเมื่อได้ รับหรือต้ องจ่าย
ชาระจะหักล้างกับมูลค่าที่เปลี่ยนไปของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
มูลค่าตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
จานวนเงินตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี
มูลค่ายุติธรรม
สกุลเงินต่างประเทศ
บาท
สินทรัพย์ (หนี้สิน)
บาท
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- สัญญาขาย
- สัญญาขาย

USD 400,000
JPY 143,353,000

14,401,250
44,304,230

(24,736)
(71,758)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
จานวนเงินตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี
มูลค่ายุติธรรม
สกุลเงินต่างประเทศ
บาท
สินทรัพย์ (หนี้สิน)
บาท
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- สัญญาขาย
- สัญญาขาย

35.4

USD 173,563
JPY 43,135,150

6,235,229
12,792,532

(40,202)
(205,671)

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงิน
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35.4.1 รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินบางรายการของบริษัทและบริษัทย่อยมีการวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติ ธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินดังกล่าว
งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม (พันบาท) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
หนี้สิน = 246
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ สินทรัพย์ = 129
หนี้สิน = 226
ล่วงหน้า
สินทรัพย์ทางการเงิน/
หนี้สินทางการเงิน

เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลาดับชั้นมูลค่า
ยุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม (พันบาท) ณ วันที่
เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์ = 129
หนี้สิน = 246
ลาดับ 3
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
หนี้สิน = 226
โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่สามารถสังเกต
ได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา
ซึ่งคิดลดด้วยอัตราที่สะท้อนถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อของคู่สัญญาต่าง ๆ

14,832

33,153

14,832

136,355

135,031

2,001

41,750

2,001

1,461,987

1,358,352

7,358

132,364

33,153

ลาดับ 1

ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทาการสุดท้าย
ของงวดบัญชี

ลาดับ 1

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายของงวดบัญชี

41,750

ลาดับ 2

กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายของงวดบัญชี

1,451,262

1,346,952

ลาดับ 1

ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทาการสุดท้าย
ของงวดบัญชี

7,358

132,364

ลาดับ 2

กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายของงวดบัญชี

เพื่อค้า - ตราสารทุน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์

-

-

เผื่อขาย - ตราสารทุน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์
เผื่อขาย - ตราสารหนี้
เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์
เผื่อขาย - ตราสารทุน
เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์
เผื่อขาย - ตราสารหนี้
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35.4.2 เงิน สดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงิน ฝากประจา ลูกหนี้ก ารค้า ลูกหนี้อื่น เงินทดรองจ่าย
รายได้ค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย และหนี้สิน
หมุนเวียนอื่น มีมูลค่ายุติ ธรรมโดยประมาณเท่ากับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากเครื่องมือทางการเงิน
ดังกล่าวจะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น
รายการที่เปิดเผยตามตารางต่ อไปนี้ พิจารณาว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สิน ทางการเงิน ที่รับรู้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่าแตกต่างจาก
มูลค่ายุติธรรม
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

ลาดับชั้น
มูลค่ายุตธิ รรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในหุ้นกู้

752,917,249 1,135,268,971
150,000,000 155,671,000

749,647,249 1,131,886,046
150,000,000 155,671,000

ระดับ 3
ระดับ 2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในหุ้นกู้

511,983,060 1,026,962,533
190,000,000 198,722,440

508,713,061 1,023,593,808
190,000,000 198,722,440

ระดับ 3
ระดับ 2

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั่วไปคานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการที่ลงทุน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหุ้นกู้กาหนดจากราคาปิดครั้งล่าสุดของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายของงวดบัญชี

- 65 -

36. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้าประกันให้
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 9)

6.84

6.90

6.84

6.90

การให้ธนาคารค้าประกันแทนบริษัท

22.25

19.43

20.58

17.32

0.90

3.99

0.87

3.92

ภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงอาคาร

37. ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานจาแนกตามส่วนงาน
ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษั ทย่อยคือ การผลิตและจ าหน่ ายเสื้อผ้าสาเร็จรูป โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคื อ
ชุดชั้นในสตรี ชุดเด็ก และชุดชั้นนอกสตรี ซึ่งมีทั้งการขายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทพิจารณา
ข้อมูลส่วนงานดาเนินงาน โดยแยกเป็นส่วนงานขายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มี
รายได้ระหว่างส่วนงาน ข้อมูลรายได้จากบุคคลภายนอก กาไรขาดทุนตามส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อย
และรายการกระทบยอดระหว่างผลรวมของกาไรขาดทุนตามส่วนงานกับกาไรขาดทุนก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ในประเทศ
2559
2558
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการตามส่วนงาน 2,960.89 2,892.58
กาไรตามส่วนงาน
146.61
185.66
ค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ไม่ได้ปันส่วน
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
กาไรก่อนภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
ต่างประเทศ
รวม
2559
2558
2559
2558
1,177.57 1,079.92 4,138.46 3,972.50
41.59
28.53 188.20
214.19
(15.82)
(11.40)
80.50
66.17
94.46
102.73
347.34
371.69

อนึ่งบริษัทไม่สามารถแยกที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามส่วนงานได้ เนื่องจากบริษัทได้ใช้ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ร่วมกันในการผลิตสินค้าดังกล่าว
นอกจากนี้ลูกค้าหลักของบริษัทก็คอื บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% (ดูหมายเหตุข้อ 33)
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38. สิทธิประโยชน์จากการได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
บริษัทย่อยของบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้
รายการ

ชื่อบริษัท
เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์

โครงการที่ 2
- บัตรส่งเสริม เลขที่
- วันที่ออกบัตร
- ยกเว้นภาษีเงินได้
- ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50%
ของอัตราปกติ 5 ปี
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
โครงการที่ 3
- บัตรส่งเสริม เลขที่
- วันที่ออกบัตร
- ยกเว้นภาษีเงินได้
- ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50%
ของอัตราปกติ 5 ปี
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

วาโก้ลาพูน

วาโก้กบินทร์บุรี

ภัทยากบินทร์บุรี

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

-

-

-

14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558

-

-

-

-

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

ทั้งนี้บริษัททั้งสี่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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39. การรายงานรายได้สาหรับผู้ได้รับการส่งเสริม
ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 14/2541 เรื่องกาหนดวิธีการรายงานรายได้สาหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541
โดยให้กลุ่มบริ ษัทแสดงยอดรายได้ จากการจ าหน่ ายในประเทศ และต่ างประเทศแยกจากกัน พร้อมทั้งแยกเป็นส่วนที่ได้ รับการส่ งเสริม และไม่ได้ รับการส่งเสริ ม
รายการดังกล่าวสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม
รายได้
รายได้จากการส่งออก
รายได้จากการขายในประเทศ
รวมรายได้จากการขาย
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้

1,195,361
1,195,361
231,251
1,426,612

2559
กิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริม
1,177,569,588
2,959,699,124
4,137,268,712
8,976,728
80,502,706
85,252,976
4,312,001,122

รวม

1,177,569,588
2,960,894,485
4,138,464,073
8,976,728
80,502,706
85,484,227
4,313,427,734

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม

2558
กิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริม

รวม

946,782
946,782
339,544
1,286,326

1,079,924,424
2,891,628,408
3,971,552,832
10,357,967
66,168,780
91,434,949
4,139,514,528

1,079,924,424
2,892,575,190
3,972,499,614
10,357,967
66,168,780
91,774,493
4,140,800,854

บริษัทไม่ได้แสดงงบเฉพาะกิจการ เนื่องจากบริษัทไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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40. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยูใ่ นรูปเงินตราต่างประเทศ
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงสาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ในรูปของเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะนาเงินรับชาระหนี้
ค่าขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ฝากธนาคารในรูปเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายและชาระหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสาคัญ มีดังนี้
รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนีก้ ารค้า
เจ้าหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนีก้ ารค้า
เจ้าหนี้การค้า

เงื่อนไขการรับ/
จ่ายชาระ
วัน
ดอลลาร์สหรัฐ
30 - 180
30

30 - 180
30

เยน

งบการเงินรวม
จานวนเงิน
ดอลลาร์ฮ่องกง ยูโร

6,378
711,257
717,635
581,967

2,037,884
120,650,525
122,688,409
64,279,366

1,500,000
2,834,374
4,334,374
-

7,392
1,123,219
1,130,611
337,763

2,401,836
94,347,246
96,749,082
18,496,052

1,500,000
4,170,006
5,670,006
-

1,545
1,545
-

-

หยวน

บาท

-

903,246
6,842,550
74,863,140
82,608,936
40,964,688

2,080
2,080
-

986,254
6,900,450
87,321,242
95,207,946
17,844,988

ดอลลาร์สหรัฐ

เยน

6,378 2,037,884
711,257 120,650,525
717,635 122,688,409
581,967 64,279,366

7,392
1,123,219
1,130,611
337,763

2,401,836
94,347,246
96,749,082
18,496,052

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนเงิน
ดอลลาร์ฮ่องกง ยูโร

หยวน

บาท

1,500,000
2,834,374
4,334,374
-

1,545
1,545
-

-

903,246
6,842,550
74,863,140
82,608,936
40,964,688

1,500,000
4,170,006
5,670,006
-

-

2,080
2,080
-

986,254
6,900,450
87,321,242
95,207,946
17,844,988
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41. คดีฟ้องร้อง
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 บริษัทถูกบุคคลธรรมดาฟ้องร้องคดีแพ่งในข้อหาเรียกทรัพย์มรดกคืน และ
เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนโอนที่ ดิน ซึ่งบริษัทซื้อที่ดิน ดังกล่าวมาในราคา 233.56 ล้านบาท
โดยเจ้าพนักงานศาลได้ปิดหมายให้บริษัททราบในวันที่ 2 กันยายน 2557 ต่อมาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
ศาลชั้น ต้ น ได้ มีค าพิพากษายกฟ้องคดี ดั งกล่าว และเมื่อวัน ที่ 6 กรกฎาคม 2559 ศาลอุทธรณ์ ได้ มี
คาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นยกฟ้องคดีดังกล่าว หลังจากนั้นโจทก์ยื่นฎีกาคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 บริษัทได้ยื่นคาแก้ฎีกาของโจทก์แล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ต่อมาโจทก์
จึงยื่นคาร้องขอถอนฎีกาต่อศาลฎีกา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาสั่งคาร้อง
ขอถอนฎีก าของศาลฎีกา ดังนั้น ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทจึงมิได้บันทึกประมาณการหนี้สิน
สาหรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในงบการเงิน
42. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัตใิ ห้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทเมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

